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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

УДК 336.71  

ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКОМУ 

СЕКТОРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ 

 

Баберя О.В. 

Науковий керівник: ст. викладач Барабан Л.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Одним із проявів глобалізації у банківському секторі світової 

фінансової системи є значне зростання концентрації капіталу, що 

виражається у злитті та поглинанні фінансово-кредитних установ. Україна 

не є винятком, оскільки ці процеси є актуальними для банківської системи 

нашої держави також.  

Метою дослідження є характеристика базових тенденцій та виявлення 

чинників, які впливають на процеси злиття та поглинання банківських 

установ у кризовий період. 

Аналіз вітчизняного досвіду концентрації банківського капіталу було 

проведено у розрізі сформованих за обсягами регулятивного капіталу та 

активів груп банків відповідно до методики НБУ. За період з 2007 по 2009 р. 

виявлено тенденцію до активізації консолідаційних процесів в цілому по 

системі та збільшення чистого прибутку по найбільш капіталізованій І групі 

банків (протягом 2007 року капіталізація групи збільшилась на 3,2%; 2008 – 

на 5,7%). 

У кризовий період український ринок банківських послуг привернув 

увагу іноземних інвесторів: кількість банків з іноземним капіталом зросла з 

35 до 53 одиниць (у т. ч. із 100% іноземним – з 13 до 17). Серед 

визначальних факторів даного процесу можна виділити: стрімку динаміку 

росту ринку та високі відсоткові ставки, що у сукупності давало змогу таким 

банкам отримувати надзвичайно високі прибутки. Необхідно зазначити, що 
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найбільший інтерес для здійснення злиття та поглинання становили 

банківські установи з розгалуженою філійною мережею, прозорою 

структурою власності та впізнаваним брендом. Протягом 2007 р. було 

проведено більше 25 трансакцій із банківського злиття та поглинання, які 

склали більше  16% сукупного обсягу консолідацій них угод Центральної та 

Східної Європи; в 2008 у банківському секторі відбулося 8 угод на загальну 

суму $1,92 млрд. грн., серед яких найкрупнішими були купівля російським 

«Внешэкономбанком» і австрійською групою Slav AG «Промінвестбанку» 

та придбання 100% акцій ВАТ «Правекс-банку» італійським Intesa Sanpaolo. 

Станом на 01.12.2009 на стадії реорганізації у формі приєднання перебували 

АБ «Факторіал Банк» та ПАТ «Сведбанк Інвест». 

Загалом, практика створення об'єднань банків в Україні 

використовується досить давно, проте вона не набула достатньо широкого 

розповсюдження  внаслідок низки перешкод, які носять переважно 

юридичний  характер. В результаті аналізу нормативно-правового 

забезпечення механізмів створення та організації діяльності банківських 

об'єднань в Україні виявлено, що основною проблемою є неадекватність 

правового забезпечення у сфері процесів злиття та поглинання, а саме: 

неповнота і суперечливість правових норм та дублювання вимог у різних 

нормативно-правових актах. Вбачається, що шляхом розв’язання 

вищезазначеної проблеми могло б бути реформування чинного правового 

механізму у цій сфері. 

Отже, в світі реорганізація фінансово-кредитних установ у формі 

злиття та поглинання розглядається як найбільш перспективний напрям 

розвитку банківського сектора економіки. Тому закономірно, що процес 

інтеграції України у світову фінансову систему навіть у нестабільних 

умовах супроводжується позитивними тенденціями до активізації діяльності 

банків на ринку капіталів. 
Список використаної літератури: 
1.Бюлетень Національного банку України. Січень 2010. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/stat.pdf  
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Постановка проблеми. Кризові явища у фінансовій сфері України 

засвічили масштабність економічних проблем, обумовлених 

неефективністю функціонування банківського сектору, а також 

важливість ролі банків для відновлення функціонування економіки. 

Відповідно до основних тенденцій Давоського форуму базовим 

пріоритетом у сфері фінансових послуг визначено політику 

обмеження, особливо в сфері фінансового і банківського сектору [1]. 

Серед основних методів, які центральні банки розвинених країн світу 

активно застосовують для подолання наслідків кризових явищ, є 

реструктуризація та реорганізація банків. Виходячи з цього, 

регулятивні заходи Національного банку України щодо збільшення вимог 

до величини регулятивного капіталу були спрямовані на забезпечення 

підвищення рівня капіталізації та надійності банків, а також задавали 

тенденції реструктуризації банківського сектору [2]. 

Метою статті є визначення особливостей процесів реструктуризації і 

реорганізації в банківській сфері України в умовах подолання наслідків 

фінансово-економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Питаннями реструктуризації та 

реорганізації займалися такі провідні вітчизняні вчені: З. Васильченко, І. 

Вядрова, О. Фітель, О. Костюк та інші. В силу своєї актуальності та 

значимості для економіки країни ці питання знаходяться у полі постійної 

уваги з боку Національного банку України та органів законодавчої влади [3; 

4; 5]. Новизна наукового викладу цієї статті полягає в розгляді цих явищ як 

складових комплексу заходів для подолання наслідків кризи шляхом 

оптимізації структури банківської системи. Важливим питанням при 

дослідженні цієї проблеми є співвідношення понять реструктуризації і 

реорганізації, що допомагає глибше зрозуміти проблематику та окреслити 
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певні напрями вирішення. Виходячи з позиції офіційного законодавства 

реструктуризація більш широке, системне явище [5], в той час як 

реорганізація – процедура, що застосовується до окремих банків [3, стаття 

2]. Звідси, можна трактувати ці явища як мікроекономічну (реорганізація) та 

макроекономічну (реструктуризація) частини комплексу заходів для 

реформування банківської системи, що передбачає кількісні зміни в ній. 

До факторів в підтримку реорганізації і реструктуризації банківської 

системи України можна віднести покращання якості банківського контролю 

і фінансового моніторингу, укрупнення банків, зміцнення позицій 

українських банків на вітчизняному та міжнародному фінансових ринках, 

підвищення надійності банків, забезпечення прозорості діяльності 

банківського сектору. Проте, на даний час можна говорити про невисоку 

популярність реорганізації шляхом злиття і поглинання, попри значні 

заходи з реорганізації через створення і ліквідацію банків. Це означає, що 

капітал в банківській сфері не утримується і укрупнюється, а задіюється в 

альтернативні сфери. Спостерігається «плинність капіталу». Ці слова 

підтверджує статистика: в 2008 – 2010 (до лютого) рр. кількість банків 

виключених з Державного реєстру склала 15, в тому числі в зв’язку з 

реорганізацією 1 (в 2008 році), решта 14 – ліквідуються. Впродовж 

аналізованого періоду зареєстровано 13 банків [6]. Для порівняння, в Росії за 

цей період внесено в Книгу державної реєстрації записи про ліквідацію 5810 

кредитних установ, з них 1234 в зв’язку з реорганізацією, зареєстровано – 

3423 банки [7]. Виходячи з цього, за аналізований період в Україні при 

ліквідації реорганізовувався кожен 15-й банк, в той час як в Росії приблизно 

кожна 5-а кредитна організація. 

Можливим сценарієм розвитку ситуації в банківській сфері України є 

злиття, поглинання чи створення фінансових супермаркетів чи банківських 

груп на зразок західних. Також важливою тенденцією наступних років слід 

вважати посилення присутності іноземного капіталу (Erste Bank, 

Raiffeisenbank (Австрія), BNP Paribas (Франція), Citibank (США)). Левову 

частку в цьму процесі отримають представники Австрії (Erste Bank, 

Raiffeisenbank) так як вже є значна присутність на ринку, Франції 
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(УкрСиббанк (BNP Paribas)) банківська система котрої в наслідок кризи 

постраждала найменше та США (Citibank). 

Висновки. Реструктуризація і реорганізація в банківській сфері 

України є об’єктивно необхідними, адже жоден з діючих банків ще не 

можна назвати системоутворюючим. Це обумовлено необхідністю 

підтримки паритетної конкуренції іноземному капіталу та забезпечення 

оптимізації банківського нагляду та регулювання. 
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Оцінювання ризиків інвестиційних проектів та їх впливу на ризик 

інвестиційного портфеля банку, та банку в цілому є однією з найважливіших 

складових процесів прийняття рішення про доцільність участі в проекті і 

передбаченні способів захисту від можливих фінансових втрат.  

Це зумовлює необхідність розробки методики аналізу інвестиційного 

ризику, для оцінки усіх факторів, що можуть призвести до збитків та дати 

потенційним інвесторам необхідні дані для прийняття рішення про рівень 

ризику, а отже, й про доцільність участі в проекті. 
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Ризик існує об’єктивно, незалежно від того, враховують його, чи ні, і 

проявляється як зниження доходів, перевищення витрат, зниження 

рентабельності тощо. Вкладаючи кошти в реалізацію того чи іншого 

інвестиційного проекту, інвестор не може бути цілковито впевненим в 

результатах своєї діяльності, оскільки він може не тільки отримати прибуток 

менший за очікуваний, але і зазнати значних збитків. Однак це зовсім не 

означає, що необхідно відмовлятися від прийняття ризикованих рішень. 

Інвестор повинен навчитися оцінювати ступінь інвестиційного ризику, тому 

що без знання можливих масштабів ризику не можливо приймати рішення 

про діяльність в його умовах [1, с. 49; 2, с. 60]. 

За умов сучасної української економіки при прийнятті рішення про 

реалізацію будь-якого інвестиційного проекту особливо гостро постає 

проблема інвестиційних ризиків, що пов’язано з нестабільністю 

податкового режиму, падіння курсу національної валюти, низькою 

купівельною спроможністю населення. Тому для інвесторів, які мають 

справу з вітчизняним ринком, є дуже важливою ретельна оцінка 

кожного виду інвестиційного ризику, адже всі учасники інвестиційного 

проекту зацікавлені в тому, щоб виключити можливість повного провалу 

проекту [1, с. 11]. 

Процедуру оцінки ризику можна розподілити на такі стадії: 

1) формування моделі прийняття рішення; 2) визначення розподілу 

ймовірностей ненадійних вхідних величин; 3) врахування стохастичної 

залежності між ненадійними вхідними величинами; 4) розрахунок розподілу 

ймовірностей для цільової величини; інтерпретація результатів. 

Виділяють два підходи до оцінки ризику – якісний і кількісний. 

Завдання якісної  оцінки  ризику - визначити можливі види ризику, оцінити 

принциповий ступінь їх небезпеки і  виділити фактори, що впливають на 

рівень ризику .  Кількісна  оцінка  ризику  полягає у приписуванні ризику  

числового значення. Необхідно визначити розмір, як окремих ризиків, 

так і  ризику  проекту в цілому.  

У вітчизняній практиці найпоширенішими є такі методи оцінки 

інвестиційного ризику: статистичний метод, метод аналізу доцільності 
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витрат, експертний метод, метод аналогії, метод моделювання, аналіз 

чутливості, аналіз сценаріїв , метод Монте-Карло [1, с. 65].  

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що ризик має бути 

зрозумілим, прогнозованим, оціненим. Тому, за допомогою проведення 

оцінки інвестиційного ризику, інвестор може прийняти рішення про 

доцільність чи не доцільність вкладання коштів в даний проект, а також за 

допомогою методів оцінки ризиків, інвестор може передбачити результат, 

максимально наближений до реального. Перспективою подальших 

досліджень в цьому напрямку є пошук ефективних підходів мінімізації 

інвестиційних ризиків. 
Список літератури. 
1. Кузьмин О.,Глібчук В. Оцінка інвестиційних ризиків комплексним методом [Текст] 
/О. Кузьмин , В. Глібчук // Вісник ТНЕУ. – 2008.- № 1–с.56-67. 
2. Легка Я.І. Інвестиційні ризики: еволюція поглядів та класифікація [Текст] /  Я.І. 
Легка // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. - № 15 – с. 10-12. 
 

 

УДК 336.71 

РЕГУЛЯТИВНО-НАГЛЯДОВА ФУНКЦІЯ НБУ У ПРОЦЕСІ 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Березюк В.В. 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Білокінь Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Одним із чинників ефективності економіки країни є покладання на 

НБУ як головного регулятора грошової системи держави, відповідальності 

за життєздатний ризик-менеджмент у банківській сфері, надійність 

банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму та 

стабільність грошової одиниці. Втім науковці та практики визначають низку 

недоліків національного походження системи регулювання та нагляду НБУ 

за діяльністю банків, що призвели до кризових явищ у фінансовому секторі: 

1. НБУ, всупереч задекларованому на законодавчому рівні 

незалежному статусі, став заручником політичного протистояння в країні. 

Неузгодженість між урядом, Президентом та НБУ стала на заваді 
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впровадженню важливих законодавчих та нормативно-правових актів, 

прийняттю антикризових програм тощо.   

2. Відсутність ефективного контролю за коштами, отриманими 

банками від держави через канал рефінансування, що на думу фахівців, 

частина цих коштів була виведена в офшорні зони, левова частка 

спрямована на валютний ринок [2]. На нашу думку, це реакція ринку на 

відсутність чіткого державного регулювання і контролю в питаннях 

рефінансування.  

3. Відсутність жорсткої та швидкої реакції НБУ на валютні 

спекуляції, котрі, стали суб’єктивним чинником рекордно високих темпів 

девальвації гривні протягом минулого року [1, 3].  

4. Зволікання з реструктуризацією в банківській системі. Через 

політичну ситуацію спрогнозувати спроможність держави врятувати усі 

банки одночасно за умови поширення кризових явищ вкрай важко. Як 

показує світовий досвід, неліквідні і неконкурентоспроможні банки в такій 

ситуації все одно збанкрутують. У США вже 38 банків припинили своє 

існування.  

5. Відсутність механізму прогнозування та попередження  

кризових явищ на мікро- та макрорівнях. З одного боку, Україна протягом 

кількох років активно докладала зусиль до розвитку євроінтеграційних 

процесів, а з іншого, коли в 2008 році світова криза вже охопила значну 

частку світової фінансової системи, українські суб’єкти економіки 

працювали в режимі очікування. Отримавши негативні результати, деякы 

структури почали вимагати допомогу від держави.  

В результаті аналізу теоретичної, нормативно-прарової та практичної 

інформації необхідно обрати такі підходи щодо підвищення ефективності 

регулятивно-наглядової функції НБУ під час фінансової нестабільності: 

1. Замість сподівань у державі (на макрорівні) повинна бути 

розроблена ефективна система моніторингу та прогнозування, яка б 

дозволяла передбачати кризові явища, складати грунтовний прогноз на 

визначений період у майбутньому. Це дозволить контролювати рівень 

загрози ліквідності банківської системи, зменшити ймовірність банкрутств, 
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своєчасно виявляти та реагувати на чинники дестабілізації банківської 

системи та економіки країни в цілому.  

2. Проводячи поетапне реформування банківської системи України 

з урахуванням національних особливостей економіки, необхідно поступово 

перетворити центральний банк на дійсно незалежний впливовий інститут, 

який за допомогою монетарних важелів здійснюватиме регулювання 

грошово-кредитного ринку.  
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Агропромисловий комплекс національної економіки знаходиться в 

умовах кризової деформації. Процес кредитування підприємств 

агропромислового комплексу майже призупинився, процентні ставки за 

банківськими кредитами залишаються не контрольованими. За таких умов 

агропромисловий комплекс позбавлений процесу формування фінансових 

ресурсів за рахунок банківського кредиту. 

Об’єктивною умовою ефективного функціонування підприємств 

агропромислового комплексу є запровадження ефективних кредитних 

відносин, оскільки, як вважають більшість спеціалістів без кредитів 

агропромисловий комплекс існувати не може. 
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Для підприємств агропромислового комплексу характерним є сезонне 

виробництво. І тому для створення сезонних запасів та здійснення інших 

сезонних витрат підприємства повинні бути спрямованні саме залучені 

ресурси. Це усуне небезпеку призупинення виробничого процесу  із-за 

відсутності коштів на придбання  посівного матеріалу, палива, проведення 

весняно-польових робіт. У даному випадку кредит виступає в ролі 

економічного важеля і основним джерелом формування фінансових ресурсів 

агропромислового підприємства.    

У зв’язку з обмеженістю бюджетного фінансування агропромислового 

комплексу, обсяг якого  у 2009 році зменшився у 7 разів, банківське 

кредитування стає одним із основних джерел фінансування поточних  

проектів агропромислових підприємств. За даними Національного банку 

України, портфель кредитів, наданих сільськогосподарським підприємствам 

за 2009 рік, збільшився майже у 2,25 рази по відношенню до даних за 2006 

рік і досяг суми 28649 млн. грн., але треба зазначити, що за цей час рівень 

інфляції в країні також значно зріс, це дозволяє стверджувати, що не 

відбулося зростання обсягів кредитування підприємств агропромислового 

комплексу. Залишається також надзвичайно високою процентна  ставка за 

банківськими кредитами, якщо у 2006 році процентна ставка становила у 

середньому 14%, то у 2009 році 19,7%. Тенденцією до покращення ситуації 

щодо кредитування підприємств АПК, можна відмітити те , що наприкінці 

2009 року розмір процентної ставки дещо знизився і у грудні 2009 року 

сягнув 16,9% річних.  

Негативним моментом також можна вважати те, що питома вага 

кредитів виданих підприємствам АПК у 2009 році становить 6,2%, тоді як у 

2006 році 42% від  загального обсягу виданих кредитів в економіку держави. 

 Нині, про позитивні наслідки фінансових взаємовідносин між 

банківською системою та АПК щодо питань кредитування, говорити дещо 

передчасно. Але, Законом України від 12.12.2008р. 
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Таблиця 1 

Інформація про банківське кредитування підприємств АПК 
Роки 

Показник 
2006 2007 2008 на 01.10.2009 

Обсяг кредитування, млн. грн., у т.ч. 
- у національній валюті; 

- в іноземній валюті. 

11874 
9402 
2472 

16508 
12429 
4078 

28812 
19454 
9358 

28649 
19893 
8756 

Процентна ставка за кредитами, % 14,0 14,4 15,5 19,7 
«Про внесення змін до деяких законsв України щодо запобігання 

негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток 

агропромислового комплексу», передбачена норма щодо пролонгації 

банками непогашених кредитів за процентною ставкою, яка існувала на 

момент надання такого кредиту [1,с.14]. Окрім того, забороняється 

застосування різного роду штрафних санкцій до позичальника, 

запровадження будь-яких додаткових комісій, плат та відшкодувань на 

користь банку. 

Станом на кінець 2008 року, потребували пролонгації за кредитами 

2025 підприємств агропромислового комплексу, що становило 3463,7 

млн.грн. Фактично, до 1 жовтня 2009 року, пролонговано кредитів на суму 

408 млн.грн., що становить 11,8% від  обсягу кредитів, які потребують 

пролонгації.  

Кредитні відносини між банками та агропромисловими виробниками  

поки не відповідають  умовам ринкової економіки: недостатньо 

відпрацьований фінансово-кредитний механізм; не в повній мірі 

здійснюється державна підтримка сільського господарства, яка повинна 

забезпечити ефективне функціонування аграрного виробництва; 

сільськогосподарським товаровиробникам недоступні кредитні ресурси із-за 

високих процентних ставок, в результаті цього у підприємств не вистачає 

залучених коштів для ведення розширеного та простого відтворення; 

збитковість багатьох товаровиробників не дозволяє їм повертати отримані 

кредити. 

Для виходу з кризової ситуації з питання  надання  підприємствам 

АПК банківських кредитів та відновлення процесу кредитування, банківські 

установи запропонували на ринку банківських послуг використовувати 
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нетрадиційні методи банківського кредитування. До нетрадиційних методів 

кредитування, які широко використовуються у світовій практиці та 

починають застосовуватися на вітчизняному  кредитному ринку можна 

віднести: факторингові операції, форфейтування, проектне та торгове 

фінансування, лізингові та вексельні операції, кредитування за рахунок 

ресурсів іноземних банків. 

Таким чином, з метою покращення кредитного забезпечення 

вітчизняних підприємств агропромислового комплексу необхідне широко 

застосовувати нетрадиційні методи кредитування. Це позбавить 

сільськогосподарські підприємства дефіциту оборотних засобів, без 

зростання кредиторської заборгованості, забезпечить страхування ризиків та 

облік дебіторської заборгованості.   
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У докризовий період (2006 – середина 2008 рр.) ринок кредитування в 

Україні зростав стрімкими темпами і характеризувався такими ризиками, як 

доларизація кредитів, валютні і строкові дисбаланси у кредитних і 

депозитних операціях банку. Проте Національним банком України (далі 

НБУ) не було прийнято жорстких дій для подолання даних ризиків. У 

зв’язку з падінням курсу гривні (на початку світової кризи восени 2008 року 

курс долара США зріс майже вдвічі і тримається приблизно на такому рівні 

до сьогодні), як у фізичних, так і в юридичних осіб виникли проблеми з 

поверненням кредитів в іноземній валюті. Оскільки основною валютою 

надходжень позичальників (крім експортерів) є гривня, повернення боргу та 

сплата процентів за кредитами в іноземній валюті стали майже вдвічі 

дорожчими, відповідно прискорилися і темпи зростання неплатежів за 

виданими кредитами. Також останнім часом у зв’язку з неоднозначним 
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трактуванням окремих норм законів України почала зароджуватись судова 

практика щодо визнання недійсними кредитних договорів з банками, за 

якими кредити надавались в іноземній валюті. 

Так, в червні 2009 року Приморський суд Одеси визнав недійсним 

валютний кредитний договір між Морським транспортним банком і 

фізичною особою на суму 1,9 млн. доларів США, зобов’язавши банк 

перерахувати валютний кредит у гривні за курсом 4,85 грн./дол. (що діяв на 

момент видачі позики) і розірвати договір іпотеки. Ще через місяць 

Господарський суд Донецької області визнав недійсним кредитний договір 

на суму 18,8 млн. доларів США і договір застави між ВТБ Банком і ТОВ 

«Готель «Централь». В обох випадках позивачі оперували такими фактами: 

по-перше, тим, що єдиним законним засобом платежу на території України є 

гривня, а ціни в іноземній валюті можуть використовуватися тільки у 

зовнішньоекономічних договорах, а, по-друге – банки не мали 

індивідуальних валютних ліцензій на здійснення операцій з валютою [1; 2]. 

Нині обидві справи перебувають на розгляді у судах вищої інстанції з 

обов'язком залучення НБУ до їх розгляду [3].  

Сьогодні деякі українські вчені і практики банківської справи 

схиляються до думки щодо заборони валютного кредитування в Україні. 

Так, професор А.Мороз вважає «іноземну валюту платіжним засобом лише у 

процесі міжнародних розрахунків», а її використання «в ході 

внутрішньодержавних розрахунках – недоцільним»; І.Кравченко висловлює 

свою думку більш різко: «в Україні слід категорично заборонити і кредити, і 

вклади в іноземній валюті». Низка вчених і практиків банківської справи 

також пропонує «запровадити заборону на видачу банками кредитів в 

іноземній валюті, що сприятиме зменшенню девальваційного тиску та 

фінансової доларизації в Україні, а також доларизації ключових товарних 

ринків (нерухомості та авто ринку)» [4]. 

З огляду на необхідність вирішення окреслених проблем 

законодавством України на період з 24.11.2009-01.01.2011рр. заборонено 

банкам надавати валютні кредити фізичним особам, які не займаються 

підприємницькою діяльністю, окрім кредитів, які надаються для оплати 
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послуг нерезидентам на  лікування  та  навчання  за  кордоном. Валютних 

кредитів, які були надані до 24.11.2009 року, дані зміни не стосуються [5].   

Отже, досвід банківського кредитування в іноземній валюті в Україні, 

засвідчує, що до останнього часу законність його здійснення не викликала 

жодних сумнівів ні у кредиторів, ні у регулюючих органів, ні у самих 

позичальників, аж поки курс іноземної валюти не почав стрімко 

підвищуватись,   що і призвело до «проблемної стадії» фінансової 

доларизації в України. На нашу думку, регулюючі органи України повинні 

приймати більш жорсткі методи щодо зменшення фінансової доларизації в 

Україні, а наявність судових розглядів справ про кредитування в іноземній 

валюті спонукає до зміцнення правової позиції банків у вказаній сфері.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ БАНКОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Володько П.Л. 
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Объем и структура ресурсной базы банков являются одними из 

важнейших показателей, характеризующих их стабильность, надежность, 

степень доверия национальных и иностранных инвесторов и вкладчиков, 

существующий потенциал развития. Политика банка в области привлечения 

ресурсов направлена на наращивание ресурсной базы, создание условий для 

расширения состава активных операций, выполняемых банком, 
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оптимизацию структуры активов и пассивов, улучшение качества 

банковских услуг, расширение инвестиций. 

Преобладающее место среди пассивов банков Республики Беларусь 

занимают средства клиентов банков: вклады и депозиты физических и 

юридических лиц,  подвижные остатки средств на банковских счетах, 

которые их владельцы регулярно пополняют и с которых они через банк 

выполняют свои денежные обязательства перед третьими лицами 

[таблица 1]. 

Таблица 1  

Ресурсная база банков Республики Беларусь за период 2008–2009 гг. 

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 
 

Показатели млн. 
руб. 

% млн. руб. % 
млн. 
руб. 

% 

Пассивы банков 41690,2 100 63379,8 100 82943,0 100 
в т.ч.: средства резидентов 28062,6 67,3 43887,8 69,3 56615,9 68,2 

из них: 
-средства центрального 

правительства и местных органов 
управления 

4978,5 11,9 12125,4 19,1 12079,3 14,6 

- средства Национального банка 1693,3 4,1 3238,0 5,1 8436,8 10,2 

- средства физических лиц 10622,0 25,5 13274,9 20,9 18162,4 21,9 

- средства банков 1252,2 3,0 2101,0 3,3 3122,4 3,8 

- средства субъектов хозяйствования 9516,7 22,8 13148,4 20,7 14814,9 17,9 

средства нерезидентов 5335,4 12,8 6765,4 10,6 10155,6 12,3 

Прочие пассивы 8292,2 19,9 12726,6 20,1 16171,5 19,5 
из них: 

-собственный капитал банков 
6663,2 16,0 11773,4 18,6 13852,1 16,7 

-иные средства 1629,0 3,9 953,2 1,5 2319,4 2,8 

Примечание – Источник: собственная разработка 

На основании данных таблицы можно отметить, что общая сумма 

пассивов банков увеличилась на 1 января 2010 года по сравнению с 2008 и 

2009 годом на 1 января в 1,9 и 1,3 раза соответственно [1]. За 

анализируемый период в структуре пассивов произошли изменения, 

вызванные значительным снижением средств физических лиц (на 3,6 п.п.), 

которые являются традиционным источником активных операций банков. 

Доля средств субъектов хозяйствования уменьшилась на 4,9 п.п., что 
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отразило общее снижение финансовой устойчивости предприятий реального 

сектора экономики, сокращение остатков свободных денежных средств. 

Удельный вес средств центрального правительства и местных органов 

управления, собственного капитала банков, средств банков вырос в 

структуре пассивов в среднем на 1–3% по сравнению с 2008 годом. 

Удельный вес средств Национального банка Республики Беларусь в 

ресурсной базе банков на 01.01.2010 г. значительно увеличился, составив 

10,2 % (прирост составил 6743,5 млн. руб. или 6,1 п.п. по сравнению с 

01.01.2008 г.). Данное обстоятельство обусловлено реализацией комплекса 

государственных программ и мероприятий, направленных на техническое и 

технологическое обновление и перевооружение отраслей национальной 

экономики страны. Средства нерезидентов за изучаемый период составляли 

10–13 %, причем происходил их поступательный рост, сопоставимый с 

увеличением пассивов банков. Удельный вес банковского капитала в 

ресурсной базе банков Республики Беларусь за рассматриваемый период 

составил около 16–17% (максимальное значение – 18,6 % на 01.01.2009 г.), 

тогда как оптимальным значением, принятым в мировой практике, 

считается его величина в пределах 10 % от общего размера пассивов. 

Таким образом, проблемы национальной экономики оказывают 

значительное влияние на состав и структуру привлеченных ресурсов банков 

Республики Беларусь, на деятельность банков по привлечению средств. 

 
Список литературы: 
1. Бюллетень банковской статистики / Национальный банк Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] - № 2 (128). – Режим доступа: http: 
//www.nbrb.by/statistics/bulletin2010/bulletin2010_2.pdf. – Дата доступа: 02.04.2010. 
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АНАЛІЗ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА  КРЕДИТНИХ 

ПАКЕТІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

Гапчун Н. О. 
Науковий керівник: Шалімова Л. М. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Не від’ємною складовою банківської діяльності є надання кредитних 

послуг юридичним та фізичним особам. Необхідно зазначити, що такий ряд 

послуг характеризується   наступними особливостями: 

- джерелом кредиту, як правило, є притягнений капітал, тобто 

отриманий за рахунок засобів банківських клієнтів; 

- банк позичає тимчасово вільні грошові кошти господарюючих 

суб’єктів, що знаходяться на рахунку банку; 

- банк надає не просто грошові кошти, а грошовий капітал, який, 

виконавши кругообіг в процесі виробництва, повертається з приростом. 

Саме ці характеристики зазнали дисбалансу у період кризи  2008-2009 

років, що і викликало негативні наслідки в секторі банківського 

кредитування та депозитного забезпечення. У такому світлі почала виникати 

основна проблема сфери банківських послуг 2010 року, яка виражається у 

заборгованості за депозитами перед фізичними та юридичними особами, у 

відповідному розмірі – 15 млрд. та 7 млрд. грн. Заморожені кошти  у розмірі 

22 млрд. грн.. сконцентровані зокрема у тих банках, де працюють тимчасові 

адміністрації НБУ. В такому випадку вступає в дію мораторій про 

задоволення прав кредиторів, хоча з іншого боку Анатолій Дробязко 

констатує факт законодавчого конфлікту (з с. 1066 Громадянського 

кодексу). Та незважаючи на це, саном на 1 жовтня 2009 р. в Україні, ще 

існували банки які мали значну депозитну заборгованість. Серед них, 

зокрема: «Укрпромбанк» – 5744, 1 млн. грн., «Надра банк» – 2403,1 морд. 

грн.,  «Ипобанк» – 668,1 млн. грн..«Банк регіонального розвития» – 234,7 

млн. грн. За оцінками юристів, по даному питанню, до судів звернулося 

близько 15 тис. вкладників, які добилися відшкодувань на суму 1 млрд. грн. 

Але уже 24 липня 2009 р. був прийнятий Закон №617, який було внесено 
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зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність». У таких умовах 

виконання судових рішень на користь вкладників стало неможливим. 

Стосовно кредитування у даному  періоді необхідно зазначити, що 

воно почало провадитися по певній тіньовій схемі, а саме — позичальник 

банку реєструється, як приватний підприємець. В подальшому формуються 

кредитні забов’язання громадянина-підприємця у розмірі необхідному для 

початку процедури банкрутства у відповідності до вимог Закону «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

Прикладам такого тіньового кредитування є надання Морським 

транспортним банком кредиту деякій фізичній особі  «О.Т.Г.» на суму $70 

тис. На думку Дениса Миргородського президента адвокатської фірми 

«Династия» даний механізм тіньового кредитування є можливим, лише за 

умови добровільного договору 3 сторін: банку, позичальника та 

арбітражного управляючого.  

Отже, підсумовуючи все вище зазначене можна констатувати факт, що 

у період кризи 2008-2009 років спекуляції у кредитній сфері набули 

масового характеру, а і без того мала кількість депозитів банків почала 

стрімко скорочуватися, через недовіру до даних установ. 

 

УДК 336.71 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО 

МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Голуб С.  
Науковий керівник: ст. викладач Діденко С.В.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Вступ. Необхідність здійснення фінансового моніторингу випливає із 

самої його суті та необхідності зменшення загроз економічній безпеці як 

окремої фінансової установи, так і фінансової систему держави в цілому. 

Ефективне здійснення фінансового моніторингу зміцнює стійкість 

фінансової системи, як сфери реалізації фінансової політики держави.  

Аналіз досліджень. Стосовно розгляду принципів функціонування 

вітчизняної системи фінансового моніторингу у банківських установах, то у 
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вітчизняній економічній науці провадилось декілька ґрунтовних досліджень, 

зокрема такими вченими С. Дмитров, С. Гуржій, В. Єжов, О. Копиленко, Я. 

Янушевич, однак ці дослідження носили переважно констативний характер 

та не мали прогнозу розвитку вітчизняної системи фінансового моніторингу. 

Виклад основного матеріалу. До беззаперечних позитивів від 

приведення системи фінансового моніторингу в Україні до світового рівня 

виступає підвищення конкурентоспроможності економіки, формування 

позитивного іміджу (тобто зростання як обсягу іноземних інвестицій, так і 

формування специфічного інвестиційного клімату). Окремим пунктом 

стоїть перспективи участі України в регіональних (наприклад, ЄС) та 

міжнародних (наприклад, ОЕСР) інтеграційних об’єднаннях, що активно 

працюють над створенням ефективних систем фінансового моніторингу під 

власною егідою.  

На нашу думку система фінансового моніторингу в Україні повинна 

бути перебудована за трьома основними напрямами: 

 організаційний: концентрація системи на основі спеціалізованого 

уповноваженого органу – Державного комітету фінансового моніторингу з 

передачею відповідного забезпечення та повноважень від НБУ, ДКРЦП, 

ДКРФП та податкової міліції, що дасть змогу створити повністю 

інтегрований спеціалізованих орган із забезпечення протидії легалізації 

злочинних доходів та фінансуванню тероризму згідно міжнародної 

практики; 

 законодавчий: прийняття відповідних нормативно-правових актів, що 

повинні ввести у сферу національного права останні рекомендації 

міжнародних організацій та забезпечити формування загальносвітової 

системи протидії легалізації злочинних доходів; 

 науково-педагогічний: формування національної системи науково-

педагогічних закладів, що будуть готувати спеціалістів з фінансового 

моніторингу на основі останніх міжнародних доробок у цій сфері. Причому 

педагогічна діяльність повинна органічно поєднуватись з науковою, що 

дасть змогу оперативно включитись у світові інтеграційні процеси з цього 

питання та стати часткою спільного науково-продуктивного простору з 

питань протидії легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму. 
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На основі вищезазначених заходів нами пропонується створити 

Національний центр фінансового моніторингу (НЦФМ), що являтиме собою 

повністю інтегровану структуру.  

Висновок. Фінансові системи, що виступають основою економічних 

систем усіх країн світу є носіями загроз глобалізації, серед яких найбільшою 

визнають саме формування системи тіньової економіки і як наслідок – 

реалізації механізмів легалізації доходів суб’єктів тіньової економіки та 

терористичних організацій, що робить фінансовий моніторинг, як засіб 

боротьби із легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму 

необхідним та ефективним механізмом економічної політики держави. 

 

 

УДК 336.748 

ПРОБЛЕМА СПІВМІРНОСТІ ПОНЯТЬ «ВІДМИВАННЯ» ТА 

«ЛЕГАЛІЗАЦІЯ» ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ  

Горбенко А.А. 
Науковий керівник: д.т.н., професор Дмитров С.О.,  

Університет банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» дає дуже звужене 

визначення поняття «відмивання». Згідно із ним під легалізацією грошей, 

набутих злочинним шляхом, слід розуміти внесення до банку грошей чи 

іншого майна, набутих із порушенням вимог законодавства України, або 

переказ таких грошей чи майна через банківську систему України із метою 

приховання джерела походження цих коштів чи створення подоби їх 

легальності [1]. 

Стаття 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» більш обширно 

трактує термін «відмивання». Легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом за цим законом вважається вчинення дій, 

спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження 

коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, 

джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, 
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володіння або використання коштів або іншого майна, за умови 

усвідомлення особою, що вони були доходами, з метою надання 

правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню 

доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких 

доходів [2]. 

У працях деяких авторів [3, 4] найбільш спірним є віднесення коштів, 

які відмиваються, до доходів (так званих тіньових), отриманих унаслідок 

ухилення від оподаткування. На наш погляд, необхідно відрізняти гроші, 

набуті шляхом скоєння вбивств і насилля над особистістю людини чи інших 

кримінальних діянь, від грошей, які залишились у приватній власності 

замість того, щоб потрапити в державний бюджет. Тому, на нашу думку, 

термін «відмивання» слід вживати лише щодо коштів, безпосередньо 

отриманих злочинним шляхом. 

Українські фахівці-практики М.Я. Азаров та С.Г. Гуржій вважають не 

зовсім коректним те, що закон фактично ототожнює два поняття – 

«легалізацію» і «відмивання» [5]. Судження науковців стосуються 

розведення по суті категорій «відмивання» доходів, яке вони називають 

кримінальним діянням, та «легалізації» тіньових доходів, які, як правило, не 

є результатами злочинної діяльності. Якщо «відмивання» коштів – це 

завідомо кримінальне діяння, то «легалізація» тіньових доходів в багатьох 

державах відбувається за сприяння та заохочення влади, оскільки таким 

чином нарощуються інвестиційні ресурси країни.  

Основна відмінність між поняттями «відмивання» та «легалізація» 

полягає в визначенні джерела первинного походження коштів (доходів), 

над якими будуть проводитись подальші дії: або отримані кримінальним 

шляхом (відмивання), або через уникнення оподаткування (легалізація). 
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Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків. Саме 

кредитні операції дають комерційним банкам основну частину доходу. 

Однак аналіз ситуації, що склалася у банківській сфері, свідчить, що іноді 

банки зазнають фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризиковою 

кредитною політикою. У зв'язку з цим актуального значення набуває 

вирішення проблеми мінімізації ризиків кредитної діяльності комерційних 

банків. 

Метою даної статті є з’ясування теоретичних підходів до управління 

кредитним ризиком банку та визначення напрямів його удосконалення в 

умовах фінансової кризи. 

У кінці 2008 року Україна зіштовхнулася з різким підвищенням рівня 

кредитних ризиків у банківській системі – зріс обмінний курс долара, 

почали закриватись пункти обміну валют у зв’язку з передачею цих 

операцій виключно банкам, суттєво підвищились комісійні збори для 

клієнтів. Зростання процентних ставок за кредитами спричинило 

неплатоспроможність позичальників банків, наслідками чого були 

порушення ліквідності  і втрата капіталу банків [1, с.32]. 

Нами було досліджено кредитну діяльність ПАТ «КРЕДОБАНК», 

якого теж не оминули кризові явища в економіці та девальвація 

національної валюти, та встановлено, що зниження кредитоспроможності та 

платіжної дисципліни позичальників ПАТ «КРЕДОБАНК» зумовило 
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негативний фінансовий результат банку за підсумками 2009 року  в розмірі  

528 млн. грн. [2]. Насамперед така ситуація спричинена недостатньою 

увагою до оцінювання кредитних ризиків в банку. Так, для аналізу 

кредитного ризику у ПАТ «КРЕДОБАНК» застосовувалися методи 

статистики та теорії ймовірності. Проте ці методи спрямовані на виявлення 

статистичних закономірностей, під якими розуміють повторюваність, 

послідовність і порядок у масових процесах. Однак кредитний ризик 

внаслідок переважання індивідуального складника погано описується 

поняттям статистичної сукупності. Тому в процесі оцінювання кредитного 

ризику перевагу потрібно надавати індивідуальній роботі з позичальником, 

про що свідчить і досвід закордонних банків, які під час визначення 

кредитного ризику широко користуються такими прийомами, як 

індивідуальні бесіди з потенційним позичальником, відвідування 

підприємства, фундаментальний аналіз загального стану галузі, в якій 

працює позичальник. 

Неефективними у ПАТ «КРЕДОБАНК» були і методи управління 

кредитними ризиками на рівні кредитного портфеля. У цьому напрямку 

банк застосовував, в основному, такий метод як створення резервів за 

активними операціями. Так, всього у 2009 році банк сформував додаткові 

резерви в сумі 674 млн. грн., довівши співвідношення сформованих резервів 

під кредити до 27% загального обсягу кредитного портфеля [2].  

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНКУ», як і іншим вітчизняним банкам, 

сьогодні необхідно створити  ефективну систему управління кредитними 

ризиками. Для вирішення цієї проблеми важливо використовувати 

міжнародні підходи та  моделі оцінки кредитного ризику та методи  

управління ним. Цікавим є досвід зарубіжного банківського сектору із 

залучення до оцінки кредитного ризику незалежних рейтингових агентств. В 

банках США застосовують кредитний класифікатор, що дозволяє 

контролювати якість кредитного портфеля і прогнозувати зниження активів 

від непогашення кредитів. Крім того, українські банки повинні створювати  

механізм розподілу кредитних ризиків,  дія якого полягає в страхуванні від 

імовірних, небажаних відхилень фактичних результатів від прогнозованих. 
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Сучасні кризові явища в економіці та фінансовій сфері вимагають 

застосування нових підходів у монетарній політиці та впровадження 

прогресивного зарубіжного досвіду. Саме тому особливої актуальності 

набуває питання вдосконалення шляхів реалізації монетарної політики.  

У сучасній економічній теорії  існує кілька підходів до визначення 

стратегічної цілі монетарної політики: 

1. Метою монетарної політики має бути тільки стабільність цін [1]. 

2. Існує дві стратегічні цілі: темпи інфляції та рівень безробіття [2]. 

3. Монетарна політика спрямована на регулювання економічного 

зростання, стримання інфляції та забезпечення стабільності грошової 

одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання 

платіжного балансу [3]. 

Перелік вищезазначених підходів щодо вибору стратегічної цілі 

монетарної політики свідчить, що не існує єдиного напрямку щодо 

визначення стратегічних цілей монетарної політики. Таким чином,  дане 

питання є невирішеним потребує подальшого вивчення та аналізу [4]. 

Аналіз теоретичних засад застосування монетарної політики в Україні 

та країнах ЄС свідчить, що в умовах розвитку ринкових відносин в нашій 

державі, необхідності створення нових і модернізації діючих монетарних 

режимів особливої актуальності набувають проблеми і перспективи 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці, а також 

законодавче закріплення змін і доповнень до діяльності Національного 
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банку у сфері грошового – кредитної діяльності, у зв’язку з євроінтеграцією 

України. 

Досвід західноєвропейських країн, зокрема Європейського 

центрального банку, свідчить, що доцільним є надання центральними 

банками переваги єдиній цілі монетарної політики – ціновій стабільності, 

що найбільшою мірою відповідає сучасним потребам розвитку української 

економіки.  

Зважаючи на світовий досвід та особливості сучасного стану в 

Україні, вважаємо за доцільне: 

1. Розпочати поступовий перехід до режиму таргетування інфляції 

шляхом переходу до спрощеної системи таргетування. Першим кроком такої 

спрощеної системи має стати законодавче закріплення обов’язковості тісної 

співпраці між урядом та Національним банком України з питань досягнення 

цінової стабільності , довіри населення до дій Національного банку, відмова 

від фіксованого валютного курсу. 

2. Створити відповідні макроекономічні умови валютної лібералізації, 

яка є необхідною умовою збільшення гнучкості обмінного курсу. Це стане  

першим кроком до встановлення валютного коридору в межах якого буде 

коливатися курс у майбутньому. 

3. Забезпечувати підвищення прозорості грошово – кредитної 

політики, роз’яснювати її суть та заходи з метою належного економічного 

орієнтування суб’єктів господарювання і відповідного впливу на рівень 

стабільності економіки. 
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Постановка проблеми. Одним з факторів успішного розвитку ринкових 

відносин в Україні є створення сприятливих умов для прискореного 

реформування інвестиційної сфери та фінансово-кредитної системи. За цих 

умов особливої уваги набуває ринок цінних паперів, який є вищою формою 

розвитку товарно-грошових відносин. Функціонування ринку цінних паперів 

обумовлено складними технологічними процесами, що робить його вразливим і 

створює передумови відмивання коштів здобутих злочинним шляхом.  

Метою статті є розробка та вдосконалення напрямів проведення 

фінансового моніторингу при здійсненні операцій з цінними паперами. 

На думку експертів FATF, тіньові кошти, відмиті через сектор цінних 

паперів, можуть бути отримані як в цьому секторі, так і поза ним. Для коштів, 

отриманих поза цим сектором, механізмом приховування чи ускладнення 

виявлення джерела походження є угоди на ринку цінних паперів або створення 

юридичних осіб. А щодо протизаконних операцій на самому ринку цінних 

паперів, - зокрема, розкрадання, інсайдерської торгівлі, шахрайства з цінними 

паперами - їх наслідком є отримання незаконних коштів, джерела яких 

необхідно приховати. У обох цих випадках сектор цінних паперів може 

представляти особам, що відмивають гроші, подвійну користь: по-перше, вони 

можуть відмити незаконно отримані кошти, а, по-друге, отримати додатковий 

зиск від шахрайських операцій з цінними паперами.[1] 

Багатьма експертами відмічається, що кримінальні кошти у готівковій 

формі, перш потрапити у сектор цінних паперів, повинні якимось чином спершу 

потрапити у фінансову систему. Тому використання сектору цінних паперів для 
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відмивання є передовсім складовою частиною етапу розгалуження і інтеграції 

процесу відмивання грошей [2]. 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що удосконалення системи 

фінансового моніторингу при проведенні операцій з цінними паперами слід 

проводити за декількома напрямами одночасно. Вдосконалення потребує 

система взаємозв’язку при проведенні фінансового моніторингу між банками, 

фондовою біржею, Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

Державним комітетом  фінансового моніторингу. Функціонування фондового 

ринку зумовлює велику кількість зв’язків, потоків інформації, що є небезпечним 

моментом. Чіткий розподіл функцій за конкретною установою з подальшою 

координацією дій  є шляхом до формування більш прозорої системи діяльності. 

Окремої уваги заслуговує нормативно-правове забезпечення фінансового 

моніторингу. Основою фінансового моніторингу у нашій державі є Закон   

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» який регламентує механізм функціонування 

суб'єктів фінансового моніторингу, визначає їх роль та функції. Основним його 

недоліком є відсутність адекватних механізмів оцінки ризиків відмивання 

брудних коштів, механізмів їх виявлення та реагування на них. Побудова 

ефективної системи аналізу, оцінки та прогнозування ризиків є ключовою 

проблемою, та ключовим напрямом удосконалення системи фінансового 

моніторингу на всіх етапах відмивання: розшарування, розміщення, інтеграції. 
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Науковий керівник: к.т.н. Дубницький В.Ю. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у 

додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, 

доходу та ліквідності. 

Актуальність полягає у необхідності банківської установи 

здійснювати вкладення коштів у ті проекти, які є прибутковими для банку.  

Мета дослідження – моделювання процесу обрання найефективнішого 

з альтернативних інвестиційних проектів банку. 

Поставлена мета дослідження може бути досягнута за допомогою 

дискретного програмування – розділу математичного програмування, що 

вивчає екстремальні задачі, в яких на змінні покладається умова 

дискретності з логічними змінними, а область допустимих значень кінцева. 

Проект характеризується властивістю неподільності. У випадку, коли 

банк планує інвестувати певну суму коштів у m проектів, як не 

перевищують  

 тіві ,1  

Нехай: jc  – прибутковість проекту 

ja  – вартість проекту(всього інвестовано коштів у проект). 
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За таких умов модель набуває наступного вигляду: 
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Розглянемо вирішення даного завдання на конкретному прикладі. 

Припустимо, що банк має у розпорядженні 650000 грн., які планує 

інвестувати у 5 проектів. Таким чином, m=5; ів =650 000 грн. 

Визначимо на власний розсуд обсяги прибутковості  jС  і вартості  ja  

проектів, наведені у табл.1.  

Таблиця 1 

№ проекту jc  (прибуток) ja (вартість) 

1 100 80 

2 200 100 

3 300 350 

4 400 160 

5 800 90 

 

Розрахуємо jNPV  :   jNPV  = 
80

100 ; 
100

200 ; 
450

300 ; 
160

400 ; 
80

80 . 

Обираємо проекти, вартість яких відповідає встановленим 

обмеженням ів  

 
160

400 ; 
350

300 ; 
100

200 . 

Таким чином, робимо висновок про те, що за умови обмеженості ів  

для банку економічно вигідним є інвестування у проекти № 4, 3 та 2. 

 

Список літератури: 
1. Шумілкін В.А., Сичов В.О., Дубницький В.Ю., Кукелко І.М. Основи управління 
станом літальних комплексів. Частина ІІІ. Дослідження моделей управління 
підрозділами та системами літальних комплексів: Навчально-методичний посібник. – 
Харків: ХВУ, 1999. – 184 с. 
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УДК 336 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКУ 

Іванишин С.Т., Чаплига В.В. 
Науковий керівник: Чаплига В.М. 

Університет банківської справи НБУ (м.Київ) 
 

Постановка проблеми. Менеджерів банків в період фінансової 

нестабільності хвилюють, в першу чергу, питання збереження бізнесу і 

багато з них переконані, що нинішні проблеми повністю довели нездатність 

ризик-менеджменту, принаймні в його традиційному розумінні, забезпечити 

для бізнесу які-небудь істотні переваги. Тим не менше, ризик-менеджери 

великих корпорацій, а також професійні консультанти не сумніваються в 

необхідності впровадження комплексних систем управління ризиками 

інтегрованих із системами внутрішнього контролю усвідомлюючи, що 

ризик-менеджмент захищає компанію і сприяє її капіталізації. В українських 

банках поки частіше зустрічається фрагментарне управління ризиками, до 

того ж, слабо пов’язане із внутрішнім контролем, що не дає можливості в 

повній міри використати внутрішні резерви для подолання кризових явищ і 

стабілізації бізнесу.  

Мета статті. Показати переваги системної інтеграції комплексного 

ризик-менеджменту банку з внутрішнім контролем на базі COSO ERM. 

Обгрунтування отриманих результатів. Останнім часом все більше 

банків починають переходити до нової моделі управління ризиками – 

комплексного ризик-менеджменту в рамках підприємства (enterprise-wide 

risk management, ERM). Для побудови ефективної інтегрованої системи 

управління ризиками і внутрішнього контролю необхідно ясно розуміти цілі 

її роботи. Таких, як відзначають аналітики, дві - забезпечення стійкого рівня 

капіталізації та досягнення банком поставлених стратегічних цілей.  

В процесі побудови інтегрованої системи управління ризиками і 

внутрішнього контролю банк повинен аналізувати свою діяльність з точки 

зору чинників збільшення капіталізації і пов’язаних ними ключових ризиків. 

В результаті такого аналізу в основу інтегрованої системи необхідно 

покласти схему бізнес-процесів, що впливають на капіталізацію банку, у 
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поєднанні з виявленими ризиками і способами реагування на них та 

механізмами контролю. 

Для того, щоб ризик-менеджмент в компанії був дійсно інтегрованим, 

загальнокорпоративним, він повинен охоплювати всю її структуру: від ради 

директорів до низових підрозділів. Це означає, що бізнес-модель ERM 

повинна відображати структуру організації, а не навпаки.  

Банкам необхідно пройти шлях від проекту із вдосконалення 

управління ризиками і внутрішніх контролів – до стійкого процесу, 

приділяючи основну увагу: побудові чіткої організаційної структури 

компанії з прив’язкою до неї системи управління ризиками і внутрішнього 

контролю; реінжинірингу оперативних процесів; технічній підтримці – 

тренінгам і обміну знаннями на всіх рівнях, тісній співпраці з службою ІТ.  

Інтегрована система повинна забезпечувати три рівні захисту банку за 

рахунок: по-перше, здійснення на рівні операційних процесів щоденного 

контролю і управління ризиками на основі встановлених процесів і 

управління проектами; по-друге, формування на корпоративному рівні 

розуміння основних областей ризиків і контролів та системи моніторингу, а 

також виконання процесу оцінки результатів діяльності на рівні групи; по-

третє, застосування ризик-орієнтованого внутрішнього та зовнішнього 

аудиту на базі моделі COSO ERM, інших моніторингових функції, що 

надають незалежну оцінку операційної ефективності процесів на перших 

двох рівнях захисту. 

Висновки. В умовах кризи і загального скорочення фінансування 

можливе поетапне впровадження інтегрованої системи комплексного 

управління ризиками та внутрішнього контролю, яка вимагає побудови 

корпоративного сховища даних та розробки адекватної методології ризик-

менеджменту організації, що дозволяє пов'язати всі ризики банку в єдине 

ціле.  

Навіть поєднання на засадах ERM уже існуючих в банку компонент 

ризик-менеджменту та ризик-орієнтованого внутрішнього контролю дає свій 

ефект. 
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КЛИЕНТСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ 

Илюшина Е. А. 
Научный руководитель: Хрусь Е. А. 

Полесский государственный университет 
 

Конкуренция в банковском секторе Республики Беларусь, 

обусловленная спецификой реализации банковских продуктов, наличием 

крупных банков, занимающих значительную долю на рынке банковских 

услуг, либерализацией условий осуществления экономической 

деятельности, повысила ценность клиента для банка и обусловила 

необходимость создания стройной системы управления клиентской базой 

банка. Ключевым моментом определения приоритетов в работе с клиентами 

является разработка клиентской политики банка. Клиентская политика 

банка – документ, определяющий конкретные задачи в работе по 

формированию эффективной клиентской базы, их ресурсное обеспечение, 

приоритеты, систему контроля за исполнением данного документа [4, с.24].  

Наряду с традиционной для белорусских банков кредитной, учетной, 

процентной политикой, разработка клиентской политики в Республике 

Беларусь должного распространения не получила и как отдельный комплекс 

мероприятий не выделяется. В белорусской практике сложилось так, что 

внимание к взаимодействию банка с клиентами уделяется при разработке 

стратегии развития банка. При этом четкие цели и задачи по управлению 

клиентской базой отсутствуют. Так, стратегия обслуживания клиентов во 

многих банках включает увеличение объемов предлагаемых услуг, 

сохранение и улучшение отношения с существующими клиентами 

(Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк), обеспечение полным 

спектром услуг по приемлемой цене (Беларусбанк, Белвнешэкономбанк), 

разработку маркетинговой политики, соответствующей предпочтениям и 

потребностям целевых групп и привлекательных клиентов 

(Белагропромбанк) [1, с.19-21].  

Ценностными ориентирами выступают сохранение лидирующей роли 

на рынке банковских продуктов, рост прибыли (Беларусбанк), расширение  
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долгосрочного кредитования реального сектора экономики (Белинвестбанк), 

увеличение занимаемой банком доли в розничном бизнесе 

(Белагропромбанк), эффективность, скорость и качество услуг (Приорбанк) 

[1, с.19-21]. 

Более пристальное внимание к интересам клиентов в настоящее время 

обращают средние и мелкие банки, наиболее остро ощущающие на себе 

жесткую конкуренцию за каждого привлекательного клиента. Конкретные 

цели для достижения лидирующих позиций в обслуживании юридических и 

физических лиц разработаны ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)», ОАО «БПС-Банк», 

ЗАО «СОМБелбанк». ЗАО «АКБ Белросбанк» является единственным на 

сегодняшний день банком в РБ, отдельно выделяющим принципы клиентской 

политики среди основных направлений своей работы. При этом в качестве 

стратегических ценностей Белросбанка выступают лояльный клиент, деловое 

партнерство,  честность и открытость, доверие [2]. 

Поскольку одним из факторов повышения конкурентоспособности 

банка  выступает клиентоориентированный подход, то для получения 

результатов от его реализации необходима координация работы всех 

подразделений банка и разработка конкретных мероприятий по достижению 

целей эффективного управления клиентской политикой банка. 

 

Список литературы: 
1. Болотников И. Анализ стратегий крупнейших банков Республики Беларусь/И. 
Болотников//Вестник ассоциации белорусских банков: аналитический еженедельник. – 
2009. - № 21(521). – с.19-22 
2. Клиентская политика ЗАО «АКБ Белросбанк»/ [Электронный ресурс] – Код доступа: 
http://www.belrosbank.by  – Дата доступа:06.04.2010 
3. Официальный сайт ЗАО «СОМБелбанк»/ [Электронный ресурс] – Код доступа: 
http://www.sbb.by - Дата доступа:06.04.2010 
4. Чижов Н.А. Управление клиентской базой банка: практ. пос-е. – М.: Изд-во «Альфа-
Пресс», 2007. – 284 с. 
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ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВСЬКОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР  ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ  НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Квітка Н.Г. 
Науковий керівник: Люзняк М.Е. 

Черкаський інститут банківської справи  УБС НБУ (м. Київ) 
                  

Для української економіки, характерними є гострий дефіцит 

інвестиційних ресурсів та слабо розвинений інвестиційний ринок. 

Причиною є відсутність професійних учасників інвестиційного ринку, які б 

мали високу кваліфікацію та практичні навички щодо акумулювання 

довгострокових ресурсів та їх ефективного розміщення. Фінансова 

нестабільність вимагає виважених жорстких управлінських рішень. 

Управління в процесі еволюційного розвитку не забезпечує потрібних 

обсягів банківського інвестиційного капіталу, залучення значних обсягів 

іноземних інвестиційних ресурсів призводить лише до втрати економічної 

незалежності, тому, на нашу думку, саме вирішення питання підвищення 

ефективності менеджменту банківської інвестиційної діяльності сприятиме 

прискоренню акумулювання необхідного обсягу капіталу для забезпечення 

росту інвестиційної активності вітчизняних комерційних банків. 

Метою роботи є обґрунтування причин неефективної діяльності 

банків у сфері інвестиційної діяльності та пошук шляхів її підвищення. 

Спираючись на авторитетну думку провідних вчених та практиків, а 

також власні результати дослідження, можемо стверджувати, що  українська 

банківська система характеризується неефективною організацією 

інвестиційної діяльності, як на макрорівні так і на рівні окремого банку.[2.-

c.-69] Це проявляється у відсутності єдиної національної програми 

інвестування, відсутність дієвих законодавчих важелів щодо стимулювання 

інвестиційної діяльності банків, нерозвиненість вітчизняного ринку цінних 

паперів, що обмежує джерела формування інвестиційних ресурсів та не 

сприяє формуванню якісного інформаційного поля щодо стану емітентів. На 

рівні управління окремого банку існують проблеми відсутності 

кваліфікованих спеціалістів в сфері інвестиційної діяльності, якісного 
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методичного забезпечення процесу відбору інвестицій, хронічної нестачі 

довгострокових ресурсів, та як результат, низька активність в аспекті 

інвестиційних операцій та ряд інших проблем. 

Спираючись на думку вітчизняних вчених необхідно зазначити, що 

ефективність менеджменту банківської інвестиційної діяльності залежить 

від дотримання таких принципів: цілеспрямованість, соціальна орієнтація, 

послідовність, системність, узгодженість інвестиційних цілей та способів їх 

досягнення, єдність інвестиційної і фінансової стратегії банку, динамічність, 

збереження і розвиток конкурентних переваг, розподіл управлінських 

функцій, поєднання моральних і матеріальних стимулів.[1, c. 102] 

На нашу думку, для підвищення ефективності управління 

інвестиційною діяльністю банку необхідно:1) підвищити ефективність 

маркетингу, з метою виявлення та максимального задоволення наявного 

попиту на інвестиційні продукти; 2) удосконалення аналітичної роботи 

апарату банку, щодо діагностування фінансової привабливості інвестицій; 3) 

удосконалення моніторингу інвестиційної діяльності, який необхідно 

мислити як дворівневий процес;4) створення інтегрованої системи 

управління інвестиційною діяльністю на основі виділення спеціалізованого 

інвестиційного департаменту. 

Варто зазначити, що саме на макрорівні стимулювання відіграє 

основну роль в забезпеченні економічного зростання в умовах 

нестабільності. Україна вже виходить на правильний шлях здійснивши такі 

кроки як встановлення мінімального розміру статутного капіталу у 

гривневому еквіваленті, розробка нового податкового кодексу, який 

повинен містити зменшення податкового тиску на банки, що займаються 

довгостроковим кредитуванням реального сектору, зменшення від 

оподаткування частини прибутків банку, або зниження податкової ставки 

для банків, які спрямовують свої кошти в інноваційні проекти. 

 

Список літератури:  
1.Дмитренко М./М. Дмитренко, М Свічинський/ Інвестиційна діяльність банків в умовах 
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Динамічність розвитку іпотечного кредитування та його вплив на 

економіку держави нерозривно пов'язаний з функціонуванням іпотечного 

ринку, наявності специфічних механізмів та інструментів, що об'єднують 

основних учасників цього ринку - позичальників, кредиторів та інвесторів. 

Але неузгодженість економічних цілей та інтересів учасників іпотечного 

ринку нашої держави зумовлює складність відносин між ними. 

Іпотека - важливий рушій економіки й один із ефективних способів 

спрямування потужних інвестиційних потоків у найперспективніші сектори 

економіки. А саме: розвиток будівництва та будівельної індустрії, які 

створюють сприятливі умови для розвитку всієї економіки. 

За 2006 - 2008 роки іпотека в Україні розвивалася швидкими темпами. 

Але економічна криза суттєво погіршила стан справ в іпотечній сфері, що 

потребує нового аналізу та переосмислення реалій.   

Серед основних проблем функціонування ринку іпотечного 

кредитування України виділяють такі:  

- брак в Україні довгострокових фінансових ресурсів; 

- збільшення банками вимог щодо першого внеску до рівня не менше 

50% вартості житла, яке купують в кредит;  

- низькі доходи населення, що в 2009 р. знизилися в порівнянні з 2008 

роком майже в 1,5 рази [1];  

- нестійкість національної валюти і, відповідно, високий рівень 

депозитних та кредитних ставок. Ставка за іпотечними кредитами 

сягала 30% річних [1]; 

- відсутність ефективної єдиної системи реєстрації прав на нерухоме 

майно; 
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- значний розрив між процентними ставками за кредитами в національній 

та іноземній валютах (якщо ставки за гривневими кредитами становили 

28-30%, то за іноземною валютою - 16 - 17%) [1]; 

- низький рівень довіри населення до національної валюти.  

Усвідомлюючи необхідність розвитку іпотечного банківського 

кредитування як одного із рушійних напрямків економічного зростання, 

доцільно максимально використати можливості можливості щодо 

отримання фінансування для здійснення іпотечних проектів за такими 

напрямами:  

- фінансуванням за рахунок залучених депозитів;  

- емісія банками облігацій, що є дієвим інструментом залучення додаткової 

ліквідності;  

- забезпечення нерухомості цінними паперами;   

- зниження попиту серед клієнтів, жорсткі вимоги при оформленні 

кредиту. 

 
Список літератури: 
1. http://www.unia.com.ua – державна іпотечна установа. 
 

 

УДК 339.743 

СОСТОЯНИЕ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ПЕРИОД МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Козлова И.Н. 
Научный руководитель: Лира В.В. 

Полесский государственный университет 
 

Национальная валютная система Республики Беларусь формируется с 

учетом принципов мировой валютной системы. Основным элементом 

национальной валютной системы Республики Беларусь является 

национальная денежная единица – белорусский рубль. 

Стабильность национальной валюты сохранялась на протяжении 

2005-2008 гг. Во второй половине 2008 г. в связи с мировым экономическим 
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кризисом, усилились значительные изменения курса белорусского рубля по 

отношению к евро и российскому рублю. Со 2 января 2009 г. Национальный 

банк (НБРБ) перешел к использованию механизма привязки курса 

белорусского рубля к корзине иностранных валют: доллар США — евро — 

российский рубль. 

Решение НБРБ о разовой девальвации национальной валюты было 

правильным и единственно возможным, как показало время. Без него не 

удалось бы решить вопросы финансовой поддержки со стороны 

Международного валютного фонда, обеспечить стабильность финансовой 

системы государства и экономики. В 2009 г. колебания стоимости корзины 

оценивались в обозначенном коридоре ±5%. За этот период стоимость 

корзины валют увеличилась на 7,94% и на конец 2009 г. составила около 

1036 руб.  

Международная валютная ликвидность – способность страны или 

группы стран обеспечивать своевременное погашение своих междуна-

родных обязательств приемлемыми для кредитора платежными средствами.  

В  Республике Беларусь в период мирового экономического кризиса 

была проведена большая работа по увеличению золотовалютных резервов. 

В национальном определении они достигли почти 6 млрд. долл.США, 

увеличившись за 2009 г. на 63,2%. Золотовалютные резервы в 

международном измерении возросли почти до 5,7 млрд. долл.США, их 

прирост равен 84,7%.  

Показатели по наращиванию золотовалютных резервов, курсовой 

политике, заложенные в Основных направлениях денежно-кредитной 

политики на 2009 год, достигнуты. В полном объеме не удалось выполнить 

показатели динамики процентных ставок. НБРБ осознанно поддерживал 

более высокий уровень процентных ставок, чем предусматривалось в 

Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2009 год.  

В наступившем 2010 г. ситуация значительно лучше, чем в 

предыдущем, но перед банковской системой и страной стоят сложные, и во 

многом качественно новые задачи. НБРБ использует коридор колебаний 

стоимости корзины валют ±10% для обеспечения необходимой гибкости 

реагирования обменного курса на изменение ситуации на внешних рынках. 
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За 2010г. золотовалютные резервы должны возрасти в размере от 500 

млн. до 1,8 млрд. долл. США. Однако планируется, что к концу этого года 

они достигнут не менее 10 млрд. долл. США. Сумма резервов должна 

соответствовать трехмесячному объему импорта. Выполнение этого 

норматива позволит успешнее вести работу на международных рынках 

капитала, поэтому задача всех руководителей банковской системы и 

банков — активно работать в этом направлении. 

 

Список литературы: 
1 Прокопович, П.П. Итоги выполнения основных направлений денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь за 2009 год и задачи банковской системы в 2010 году / 
Доклад Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь П.П. 
ПРОКОПОВИЧА на расширенном заседании Правления // Банковский вестник. – 2010. - 
№ 02. 
2 Законодательство: дедолларизация продолжается / Белорусский бизнес// Валютный 
рынок Беларуси. – 2009. - № 10. 
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Із здобуттям незалежності в Україні почався процес структурної 

перебудови, який триває й досі. У сучасних умовах саме інвестиційні 

ресурси є найважливішим засобом здійснення структурних зрушень та 

технічного прогресу у народному господарстві. Тенденція поступового 

зростання обсягів банківських інвестицій у після кризовий період розвитку 

банківської сфери вимагає покращення системи управління банківською 

інвестиційною діяльністю [2]. Враховуючи масштабність та складність 

дослідження усіх напрямів інвестиційної діяльності банку, обмежимося 

напрямом довгострокового інвестиційного кредитування.  
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Для забезпечення дієвості даного напрямку функціонування існує 

необхідність створення та запровадження комплексних механізмів 

управління, які б забезпечували прийняття виважених та обдуманих рішень, 

що виступають частиною інвестиційної політики банку в цілому.  

Сучасна система управління інвестиційною діяльністю, яка 

використовується вітчизняними банками носить несистемний характер, 

зокрема, банківські установи при оцінці інвестиційного проекту 

використовують методику оцінки кредитної операції, а сама інвестиційна 

діяльність розглядається як різновид кредиту. В Україні інвестиційну 

діяльність регулює близько 100 законодавчих і нормативних актів, та в 

жодному не наведено чіткого визначення та класифікації інвестиційного 

ризику. На науковому рівні ідентифікація, оцінка та управління 

інвестиційним ризиком є досить актуальною. Зважаючи на те, що на 

діяльність банку у сфері інвестицій впливає багато факторів, які можуть 

посилити вплив кредитного та інших видів ризиків, існує необхідність 

чіткого виділення інвестиційного ризику. 

Банківська діяльність в цілому, та інвестиційний напрям зокрема, 

характеризується високим ступенем ризику, тому будь-яка управлінська 

помилка загрожує втратою очікуваного доходу, що в свою чергу вплине на 

ефективність діяльність банку. Ризиковість здійснення інвестицій вимагає 

чіткого аналізу та оцінки ризиків. Управління інвестиційною діяльністю 

кожної банківської установи здійснюється як на рівні портфеля, так і на 

рівні кожного окремого клієнта. На рівні портфеля використовується 

система стратегічного управління - це цілісний, взаємопов'язаний 

структурований комплекс послідовних дій, спрямованих на формування та 

реалізацію стратегії здійснення ефективної інвестиційної діяльності банку, 

яка націлена на укріплення конкурентної позиції банку на інвестиційному 

ринку з урахуванням зміни його кон'юнктури [1].  

На нашу думку, у вітчизняній банківській практиці даний процес не 

структурований у контексті процедури діагностування ризиків. Для 

ефективного функціонування та якісного проведення процесу управління 

інвестиційною діяльністю повинен бути виділений етап, присвячений 

якісній оцінці ризиків. Дана сукупність дій має будуватися у такій 
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послідовності: 1) повинна бути сформована стратегія управління та 

відповідальні особи, адже чіткий розподіл відповідальності дозволяє 

нівелювати ризиками; 2) проведення якісного аналізу ризиків. На цьому 

етапі проводиться аналіз причин виникнення ризиків та дослідження 

ризикових сфер. Даний пункт системи управління інвестиційною діяльністю 

є найважливішим, бо від його проведення залежить ефективність 

кількісного дослідження і його необхідність загалом; 3) кількісний аналіз 

ризиків, тобто вибір стратегії управління виявленими ризиками, виділення 

пріоритетних напрямів роботи, розроблення плану робіт з управління 

інвестиційними ризиками. 

 
Список літератури: 
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В рыночных условиях, неизбежно приводящих к обострению 

конкуренции в банковской среде, одной из самых значимых стратегических 

задач, стоящих перед белорусскими банками, является формирование и 

укрепление надежной и стабильной клиентской базы как основы 

банковского бизнеса. При существующей в настоящее время конкуренции 

банкам недостаточно предлагать только стандартный набор услуг, 

например, осуществляя только расчетно-кассовое или кредитное 

обслуживание. Привлечь и сохранить клиента можно только 

индивидуальным подходом к участию в решении его проблем [1]. 
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Малый и средний бизнес в Республике Беларусь имеет огромный 

потенциал развития, который во многом зависит от финансовых 

возможностей субъектов хозяйствования для инвестиций в основные фонды 

и пополнение оборотных средств. Международная практика показывает, что 

основным источником денежных средств для развития бизнеса становятся 

заемные средства. Весомая роль при осуществлении кредитования  

субъектов малого и среднего бизнеса принадлежит банкам. Банковское 

обслуживание становится все важнее и важнее для субъектов малого и 

среднего бизнеса при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Актуальность данного направления обусловлена значительным 

увеличением количества субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

повышенной привлекательностью к обслуживанию данных клиентов со 

стороны банков Республики Беларусь[2]. 

Текущая ситуация на рынке банковского обслуживания субъектов 

малого и среднего бизнеса находится на начальной стадии своего развития, 

отсутствует единая система предоставляемых услуг, что затрудняет 

использование всеми субъектами хозяйствования и индивидуальными 

предпринимателями различных банковских услуг. Поэтому дальнейшее 

развитие предоставляемых банками Республики Беларусь услуг является 

необходимым условием для расширения сферы банковского обслуживания. 

При работе с малым бизнесом существуют высокие банковские риски, 

которые обусловлены весьма ограниченными внутренними финансовыми 

возможностями малых предприятий, недостаточной государственной 

поддержкой этого сектора экономики и низкой активностью инвесторов [3]. 

Малый бизнес сегодня, пожалуй, одна из немногих отраслей 

экономики, которая сохранится при любых условиях. Сейчас самое 

подходящее время для банков, чтобы найти новые способы взаимосвязи с 

клиентами, а также разработать и внедрить те решения, которые помогут 

владельцам малого бизнеса стать более успешными и вести дела 

эффективнее. 

Для внедрения новых банковских услуг и повышения своей 

привлекательности банки должны качественным образом изменить систему 

взаимоотношений с клиентами, разработать маркетинговую политику, 
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максимально использовать потенциал международного сотрудничества для 

продвижения современных финансовых услуг, оптимизировать структуру и 

численность банковского персонала, повысить уровень информационно-

технологической поддержки бизнеса банка, а также провести другие 

преобразования. Осуществление данных шагов позволит повысить 

конкурентоспособность и экономическую эффективность деятельности 

банков за счет максимального удовлетворения потребностей клиентов. 
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Расширение бизнеса банков в направлении получения прибыли от 

предоставления услуг корпоративным клиентам и населению требует не 

просто грамотного маркетинга и финансового менеджмента, но и политики 

в области информационных технологий,  широкого внедрения банковских 

интернет-услуг. 

Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного 

банковского обслуживания, при которых доступ к счетам и операциям (по 

ним) предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего 

доступ в Интернет. Продукты и услуги интернет-банкинга могут включать 

оптовые продукты для корпоративных клиентов, а также розничные 

продукты для индивидуальных потребителей. С использованием систем 

Интернет-банкинга клиенты банков могут совершать около 80 % операций, 
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однако сегодня в большинстве моделей интернет-банкинга в Беларуси 

активные услуги представлены минимально.  

Преимущества данной электронной услуги очевидны с обеих сторон: 

для клиента - высокая скорость платежей, возможность пользования 

системой в любое время с максимальным уровнем комфорта, создание 

шаблонов платежей, для самого банка - высвобождение рабочих мест,  

снятие ответственности за содержимое документов с работников банка, 

автоматизация документооборота, и т.д. К сожалению, проблем на пути 

развития интернет-банкинга в Беларуси значительно больше 

вышеперечисленных преимуществ. В первую очередь это, конечно, 

обеспечение безопасности расчетов и сохранности средств на счетах 

клиентов. Другой проблемой является сложившаяся психология и 

активность людей по пользованию банковскими услугами без применения 

электронных средств. По статистике, 60% действий совершаются потому, 

что так люди привыкли. Переломить привычку и убедить пользователей в 

удобстве интернет-банкинга является актуальной проблемой в нашей 

стране.  

В-третьих, это материальная сторона вопроса. Озвучиваемая 

представителями западной компании сумма в 3–4 тыс. евро, необходимая на 

активацию интернет-банкинга, не выглядит для банка непосильной, но если 

оценить все сопутствующие затраты на внедрение системы, то в итоге 

выходит сумма во много раз большая. Поэтому данная услуга рассчитана на 

перспективу и не так охотно внедряется банками.  

Все вышеперечисленные проблемы являются весьма преодолимыми, а  

сам интернет-банкинг - один из ярких примеров применения новых 

технологий, позволяющий перевести банковское обслуживание на новый 

качественный уровень. Ведь речь идет не просто о новой форме 

обслуживания клиентов. Это совершенно другой подход к банковскому 

делу, к тому же особенно актуальный и востребованный в процессе развития 

рынка розничных услуг. 
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Актуальність теми визначається тим, що банківська система є однією 

із стратегічно важливих галузей народного господарства. Від її ефективного 

функціонування залежить стабільність не лише роботи підприємств, 

установ, та організацій, а й економічного стану держави. Зараз банківська 

система в житті суспільства відіграє одну з ключових ролей. Банківська 

система потребує глибокого вивчення, дослідження її особливостей. Для 

нашої держави дослідження питань банківської системи є вельми 

актуальним та потребує поглибленого аналізу. 

В останні роки чітко простежується тенденція збільшення економічної 

та політичної нестабільності на національному, регіональному і 

глобальному рівнях. Кредитна система, яка акумулює політичні, 

макроекономічні й інституціональні ризики, в умовах зростаючої 

нестабільності опиняються в найбільш несприятливому стані. Проблеми 

банківських криз у світовому масштабі, на жаль, поки не знайшли свого 

розв'язання, тому дослідження економічної сутності банківської кризи, 

причин виникнення та заходів з її подолання є актуальним питанням для 

наукових розробок. У зв'язку з цим серед великого кола стабілізаційних 

інструментів, що використовуються у банківській діяльності, можуть бути 

виділені ті, які доцільно розглядати з урахуванням ситуації, що склалася в 

банківському секторі. 
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Банківські кризи — це невід'ємна риса ринкової економіки, вони 

супроводжують процес поступового розвитку суспільства. В умовах 

нестійкої рівноваги ринкової економіки, що розвивається, будь-які 

потрясіння у банківській сфері призводять до паралізації платіжної системи, 

коливань курсу національної валюти, викликають загострення політичної 

ситуації. 

Тенденції на світовому ринку, зважаючи на високу залежність 

української економіки від експорту, частка якого складає у ВВП понад 47%, 

негативно позначаються на динаміці розвитку експортного виробництва та 

на галузях, що залежать від експорту. Так, у серпні 2009 р. відбулося 

зменшення обсягів виробництва промислової продукції до відповідного 

місяця у 2008 р. на 5%, зокрема в металургії — на 8,6%, хімічній 

промисловості — на 9,1, у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - 

на 4,9. Тобто спостерігається уповільнення розвитку економіки під впливом 

комплексу зовнішніх шоків. 

У зв'язку з нейтралізацією впливу зовнішньої фінансової кризи та для 

забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників 

та інших кредиторів банків Національний банк України прийняв постанову 

№319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» від 11 жовтня 2009 р., 

яка передбачає антикризові заходи з боку регулятора стосовно розширення 

програм фінансового оздоровлення для банків з метою підтримки їх 

ліквідності, відповідальності власників банку за адекватність капіталу; 

вимоги до обов'язкового резервування коштів; проведення активно-

пасивних операцій, забезпечення своєчасності виплати заробітної плати, 

пенсій, стипендій і соціальних виплат, проведення валютних операцій [1]. 

Для стабільності банківського сектору потенційну загрозу становлять 

банки з іноземним капіталом у випадку, коли материнські компанії 

зазнаватимуть збитків і матимуть проблеми з ліквідністю. У банківському 

секторі України частка іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу 

складає 37,2% і перевищує порогове значення та знаходиться на межі 

економічної безпеки на рівні 30% [2]. 
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Щодо пропозицій для подальшого розвитку банківської системи 

України в цілому, то їх можна сформулювати так: для поліпшення 

фінансового стану комерційним банкам слід більше уваги приділяти 

поліпшенню якості активів (передусім - кредитного портфеля, дебіторської 

заборгованості) і відображати в балансах та інших статистичних звітах 

реальний стан своїх активів; нотребує зміни структура активів: щоб 

отримувати процентні прибутки, генерувати власні кошти, швидшими 

темпами підвищувати рентабельність тощо, слід збільшувати саме робочі 

(процентні) активи. Для цього банкам потрібно мати можливість вкладати 

кошти у високодохідні проекти (щоправда, вирішення цієї проблеми 

залежить від стану і темпів розвитку економіки України в цілому); аби 

уникнути додаткових витрат, банкам слід провадити виважену процентну 

політику стосовно ставок за залученими та розміщеними коштами, а також 

привести у відповідність терміни повернення активів і зобов'язань; 

необхідно запровадити щоденне надання населенню через засоби масової 

інформації розрахунків та рекомендацій щодо процентних ставок за 

депозитами, яки будуть сприяти їх зниженню. Окрім цього слід підвищити й 

відповідальність вкладників-громадян за ступінь ризику [3]. 

Втілення в життя цих пропозицій дало б змогу підвищити фінансову 

стабільність і стійкість банківської системи України, що, в свою чергу, 

сприяло б забезпеченню економічної стабільності держави, формуванню 

передумов для реальної інтеграції України до Євросоюзу. 
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Постановка проблеми. Нагляд та регулювання фінансового сектору є 

однією з основних умов і факторів забезпечення фінансової стабільності 

країни. У більшості країн світу за фінансову стабільність відповідає 

центральний банк, тому питання щодо ролі Національного банку в системі 

фінансового регулювання задля забезпеченні стабільності фінансової 

системи, є актуальними для України. 

Метою даної статті є визначення ролі центральних банків в системі 

органів фінансового регулювання та нагляду.  

Основна частина. Центральному банку завжди відводиться роль з 

підтримання системної стабільності банків, навіть якщо він не бере участі у 

пруденційному нагляді за банками. Тому між регуляторами фінансового 

сектору та центральним банком повинна бути тісна взаємодія. Встановлення 

такої взаємодії є одним з пріоритетів реформування структури органів 

регулювання і нагляду за фінансовим сектором. Таким чином, жодний 

регулятор фінансового сектору не може та не повинен бути повністю 

незалежним від центрального банку. 

З іншого боку глобальна фінансова криза виявила слабкі місця 

фінансового регулювання та нагляду. Якщо раніше основна увага 

регуляторів приділялась платоспроможності та стійкості окремих 

фінансових установ, то криза засвідчила необхідність системної роботи у 

фінансовому секторі, тобто належного регулювання та нагляду за 

фінансовим сектором в цілому. За цих умов центральним банкам слід 

перейти від існуючого мікропроуденційного до макропродунційного 

нагляду. Макропруденційний нагляд повинен зосередитись на системній 

стабільності фінансового сектора, а не на запобіганні проблемам в окремих 
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фінансових установах. Такий підхід передбачає приділення особливої уваги 

системним фінансовим установам і взаємозв'язкам у фінансовому секторі. 

Пояснюється це тим, що ризик системної стабільності залежить від 

колективної поведінки учасників фінансового сектору, внаслідок чого 

ризики фінансової системи набувають для регулятора зовнішнього 

(ендогенного) характеру. Слід зазначити, що макропруденційний нагляд не 

зводиться до узагальнення ризиків окремих учасників фінансових ринків. 

Його головний інструмент полягає в системній оцінці моніторингу 

показників стійкості фінансового сектору. Таким чином, реформа 

фінансового регулювання та нагляду повинна доповнити існуючий 

мікропруденційний нагляд заходами макропруденційного характеру з метою 

підвищення ефективності фінансового регулювання.  

Висновки. 1. Питання щодо перебування органу регулювання та 

нагляду у складі центрального банку або поза його межами є другорядним. 

2. Жодний регулятор фінансового сектору не може та не повинен бути 

повністю незалежним від центрального банку. 3. Посилення міжнародної 

інтеграції фінансових установ та ринків впливає на те, що центральні банки 

все більше фокусують увагу на макропруденційному нагляді як на частині 

своїх зобов’язань щодо забезпечення системної стабільності. 4. Захист 

фінансової стабільності є основною функцією сучасного центрального 

банку, незважаючи на те, що він може не відповідати за регулювання та 

нагляд за банками та іншими фінансовими установами.  
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В Україні на даний момент банки не приділяють  значної уваги 

питанням розуміння діяльності своїх клієнтів, обмежуючись проведенням 

обов'язкової ідентифікації своїх клієнтів і проведенням моніторингу 

операцій, однак такий підхід не може повною мірою протидіяти відмиванню 

грошей. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває дослідження 

проблем удосконалення оцінки ризиків прийняття клієнта банку, що 

спостерігаються у цій сфері діяльності. 

Дана проблема знайшла висвітлення в працях багатьох українських 

вчених, зокрема: Дяченко Я.Я.[1], Дмитров С.О. та інші. Але ця 

проблематика при всій її актуальності, потребує нових практичних 

досліджень в умовах протидії та запобігання легалізації коштів. 

Метою даної роботи є визначення проблем та перспектив оцінки 

ризиків прийняття клієнта при здійсненні фінансового моніторингу банку. 

Політика прийняття нових клієнтів банком передбачає чіткі процедури 

і підходи прийняття клієнта на обслуговування та розмежування їх за 

ступенем ризикованості. Розуміючи діяльність свого клієнта, банк зможе 

більш ефективно виявляти підозрілі схеми і повідомляти про це фінансову 

розвідку країни. 

Ключовою проблемою є розуміння складу можливого 

правопорушення, що значно ускладнюється постійним удосконаленням схем 

відмивання коштів та розширенням їх сфери застосування. Одним з 

найголовніших елементів економічного злочину є його суб’єктивна сторона, 

тобто мотив, що зазвичай оснований на фінансовій вигоді. Наступною 

перепоною є правильне формування підстав для підозри, адже кошти від 
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здійснення операції, що є результатом кримінальної діяльності, не містять 

особливих ознак «забруднення». 

Ризик прийняття клієнтів зростає і внаслідок нерозуміння 

працівниками банків, які займаються питанням ідентифікації клієнтів, 

мінімальних вимог ФАТФ чи просто їх халатності. В основі реалізації 

програми здійснення фінансового моніторингу лежить суб’єктивна підозра 

працівника щодо незаконності операції та передача інформації до 

уповноваженого органу. Такий підхід вимагає уточнення процедури 

інформування [1, c. 37].  

Факт легалізації «брудних» коштів довести складно, тому на збирання 

доказової бази правоохоронці витрачають чималу кількість часу, котрий 

можна зекономити налагодженням співпраці МВС України та 

Держфінмоніторингу на регіональному рівні.  

Отже, лише чітке розуміння клієнта, розв’язання проблем щодо зміни 

законодавчої бази України дадуть змогу боротися з відмиванням 

(легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом. Послаблення 

мотивації незаконних дій шляхом одночасного зменшення економічної 

вигоди та запровадження жорсткішої міри покарання скоротить обсяги 

потоку «брудних» коштів і знизить сукупний ризик прийняття клієнтів 

банком. Активна боротьба з відмиванням грошей не тільки зменшить рівень 

корупції та шахрайства, а й  посилить міжнародне становище нашої держави,  

сприятиме створенню демократичних політичних інститутів та стабільної 

національної економіки, захистить фінансову систему від негативного 

впливу «кримінального капіталу».  
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Перед белорусскими банками стоят серьезные трудности в деле 

управления кредитным риском. В экономической литературе чаще всего 

говорят о четырех общих методах управления финансовым риском: 

избежание (отказ), снижение (минимизация), страхование, удержание. 

Применительно к управлению кредитным риском коммерческого банка 

достаточно хорошо изучены такие методы регулирования риска, как 

диверсификация портфеля активов, анализ платежеспособности заемщика, 

создание резервов для покрытия кредитного риска, анализ и поддержание 

оптимальной структуры кредитного портфеля, требование обеспеченности 

ссуд и их целевого использования. Новые подходы к ограничению 

банковских рисков открывают такие инновации, как секьюритизация 

активов и сегментация, продажа кредитов. Отсутствие развитой 

нормативно-правовой базы в области управления банковскими рисками 

препятствует развитию таких методов минимизации рисков как 

хеджирование и страхование.  

В последние годы на белорусском рынке наблюдается бурный рост 

объемов кредитования и увеличение кредитных портфелей банков. 

Расширение масштабов операций кредитования обусловлено, с одной 

стороны, накоплением банками свободных денежных средств, а с другой - 

улучшением финансового состояния предприятий и повышением уровня 

жизни и доходов граждан. Вместе с постоянным наращиванием кредитов 

закономерно повышается кредитный риск. 

В целом по банковскому сектору, активы подверженные кредитному 

риску в период с 1 января 2009 года по 1 января 2010 года увеличились на 

37%.  У государственных банков этот показатель вырос на 31,7%. 

Наибольший рост активов подверженных кредитному риску у иностранных 
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банков, который составил 60,3% за 12 месяцев. У крупных и средних банков 

активы, подверженные кредитному риску, также оказались значительные и 

выросли на 37,9% и 38,6% соответственно. Самый маленький рост активов 

подверженных кредитному риску составил у малых банков, который равен 

15,9%. 

 
Рисунок 1 – Прирост активов, подверженных кредитному риску в белорусских 

рублях и иностранной валюте 

Прирост активов, подверженных кредитному риску в белорусских 

рублях и иностранной валюте отражен на рисунке 1, из которого видно, что 

показатель по всем активам, подверженных кредитному риску на 1 января 

2010 года снизился по сравнению с 1 января 2008 года. 

Таким образом, управление активами, подверженных кредитным 

рискам в государстве с переходной экономикой, является основной и наи-

более трудной составляющей кредитной деятельности. Оценка степени 

кредитного риска не формальный, а творческий процесс, требующий от 

работников банка знаний, аналитического мышления, умения определять и 

анализировать тенденции в хозяйственной деятельности, финансовом 

положении заемщиков, прогнозировать последствия воздействия различных 

обстоятельств на экономическое положение фирм, хорошо разбираться в 

психологии людей. 
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Серед основних засобів, які центральні банки і уряди нині активно 

застосовують для мінімізації наслідків кризових явищ, є реструктуризація 

банків задля протидії скороченню сукупного попиту і рецесії. Процес 

рекапіталізації пов'язаний зі складністю визначення ролі уряду в питаннях 

контролю та управління рекапіталізованими банками, тривалістю такого 

заходу та способом продажу державних часток. 

З’ясування особливостей процесу рекапіталізації в банківському 

секторі України є метою наукової доповіді. 

За результатами процедури рекапіталізації Кабінет Міністрів України 

є власником 99,97% Родовід Банку, вклавши 2,809 млрд. грн., банку "Київ" - 

99,93%, вкладаючи 3,563 млрд. грн. і 81,58% "Укргазбанк", вклавши 3,2 

млрд. грн. У грудні 2009 р. статутний капітал "Укргазбанк" збільшено на 1,9 

млрд. грн., до 5,7 млрд. грн., а частка акцій, підконтрольних Міністерству 

фінансів України, зросла до 87,72% [1]. Держава у 2009 р.випустила восьми- 

і десятирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 9,57 млрд. 

грн. і обміняла їх на частки у фінінститутах, тобто в якості інвестиції в 

капітал в рамках процедури рекапіталізації фінустанов [2]. В результаті 

держава стала власником трьох банків, які поміняли свої статуси і стали 

банками з державним капіталом.  

Процес рекапіталізації банків в Україні сильно відрізняється від 

аналогічного процесу в інших країнах. Уряди більшості розвинених держав 

інвестують кошти в капітали банків в обмін на застережені процентні 

виплати. Крім того, на Заході, незважаючи на сильну бюрократію, 

рекапіталізація проходить набагато швидше. Багато країн пережили вже 

другу хвилю рекапіталізації, у них у цьому процесі відсутня політика. У 

інших країнах держава почала допомагати банкам через погіршення якості 

активів і необхідність додаткового капіталу для формування резервів. В 

Україні відправною точкою виявилася курсова політика і потреба банків у 

ліквідності у зв'язку з відтоком вкладів населення. В українській 
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рекапіталізації, крім економічної, є і політична складова. Крім того, інші 

країни пройшли через цей процес за власною ініціативою, без вимог МВФ. 

У багатьох державах ціль рекапіталізації - зростання економіки, відновлення 

кредитування і довіри між банками. У світовій практиці держава прагне 

передати керування банками приватним інвесторам. В Україні організатори 

процесу керуються політичною мотивацією, тому успіх рекапіталізації буде 

залежати від цілей і завдань, які Кабмін поставить перед новими керуючими 

банків.  

Рекапіталізація - тягар для держави. Однак в даний час мова йде не 

стільки про порятунок банків, а скільки про відновлення довіри вкладників 

до банківської системи загалом. Ситуація є виключно сприятливою для того, 

щоб кризові явища у банківській системі в поєднанні з антикризовою 

політикою уряду та регулятивних органів, передусім НБУ, стали основою 

якісного і глибокого структурно-функціонального оновлення банківського 

сектора.  
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Современная банковская система - это важнейшая сфера 

национального хозяйства любого развитого государства. Обеспечивая 

концентрацию и перелив финансовых ресурсов, банковская система 
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стимулирует развитие экономики. Актуальность данной темы проявляется в 

воздействии банковского сектора на экономическое развитие государства. 

Основная часть банковских ресурсов образуется в процессе 

проведения депозитных операций. Начиная с 2006г. наблюдается рост 

депозитных операций. Это осуществляется в основном из-за прироста 

средств физических лиц. На начало 2010г. средства физических лиц 

составили 18,76 трлн. руб. увеличившись по сравнению с 2009г. на  4,9 трлн. 

руб., или 36,8%.  В то же время, средства субъектов хозяйствования 

возросли на 2,5 трлн. руб., или на 19,4% по сравнению с 2009 годом.  

Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, оттока 

депозитов населения из банковской системы страны не произошло. Этому 

способствовали оперативно принятые меры по гарантии сохранности 

вкладов, что предусмотрено Декретом Президента Республики Беларусь от 4 

ноября 2008г. № 22 «О гарантиях сохранности денежных средств 

физических лиц, размещенных на счетах и в банковские вклады 

(депозиты)», отменой декларирования крупных денежных сумм, 

размещаемых в банках. 

В операциях современного банка наибольший удельный вес занимают 

кредитные операции, а в доходах - проценты по кредитам.  

Удельный вес активных операций банковской системы за 

рассматриваемый период  постоянно увеличивается. Требования банков к 

экономике на 1 января 2010г. составили 66,4  трлн. руб. За истекший год они 

выросли на 19,3 трлн. руб., или на 40,9%, что соответствует прогнозному 

параметру. Задолженность по долгосрочным кредитам на начало 2010г. 

достигла 44,8 трлн. руб. Прирост данного показателя за 2009г. Составил 

40,5%. Доля долгосрочных кредитов на 1 января 2010г. составила 72% [1]. 

В целях противодействия нарастающему валютному риску 

Национальный банк запретил выдачу кредитов в иностранной валюте 

физическим лицам до 1 января 2011г., за исключением индивидуальных 

предпринимателей. Данная норма введена в действие постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь 14 июля 2009г. № 

105 «О внесении дополнений и изменений в Инструкцию о порядке 
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предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и 

их возврата.  

Конкуренция в банковской среде постоянно нарастает. Завоевание 

новых позиций достигается совершенствованием технологий и внедрением 

новых инструментов. С 1 января 2009г. Национальный банк ужесточил 

требования по нормативному капиталу банков, работающих с вкладами 

физических лиц, увеличив минимальный размер их нормативного капитала 

до 25 млн. евро [2]. 

Таким образом, в настоящее время в Беларуси создана эффективная 

система выдачи кредитов и гарантирования вкладов физических лиц, 

разнообразные способы привлечения клиентов, что способствует 

накоплению капитала и экономическому росту страны. 
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Вступ. Стабільний розвиток банківського сектору економіки в умовах 

глобальної фінансової нестабільності можливий тільки за наявності певних 

умов, що забезпечують об’єктивну оцінку ризиків та адекватну роботу по їх 

нівеляції. Одним із головних критеріїв, що характеризують стан банківської 

системи слугує частка проблемних кредитів у кредитному портфелі. 

Своєчасне виявлення проблемних кредитів (ідентифікація), їх визнання 

(відображення в бухгалтерському обліку) та ефективна робота з ними 
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виступають одним із найефективніших інструментів антикризового 

банківського менеджменту. 

Аналіз досліджень. Основою сучасних теорій управління портфелем 

інвестиційних продуктів є фундаментальні праці нобелівських лауреатів 

Г.Марковіца та У. Шарпа, що розробили теорію портфельної 

диверсифікації. І хоча спочатку вона була адаптована для управління 

виключно портфелем цінних паперів, наступні розробки Дж. Тобіна, Дж. 

Літнера, Я Моссіна та Ф. Блека дозволили використати цю теорію для 

управління портфелем будь-яких активів (в тому числі і інвестиційних 

кредитів).  

Дослідженням теоретичних основ управління інвестиційним 

кредитуванням в банківських установах присвячена велика кількість робіт 

вчених країн СНД й закордону. Авторами цих робіт є О.І. Лаврушин, О.А. 

Пересада, Л.О., Примостка Ю.Б. Рубин, В.В. Шеремет, В. Хейнрих, Ю. 

Хоффман. 

Проте у більшості наукових праць процес банківського інвестиційного 

кредитування розглядається через окремі аспекти інвестиційними 

проектами. В той час як невиправдано мало уваги приділено управлінню 

портфелем проблемних банківських інвестиційних кредитів в цілому, так і 

окремих проблемним проектом зокрема.  

Виклад основного матеріалу. Згідно даних статистичних видань 

центральних банків країн СНД з найбільш розвиненими економіками станом 

на 01.12.2009 р. частка прострочених кредитів складала: Республіка 

Білорусь – 208,22 млн. дол. США (0,935 %), Російська Федерація – 34722,86 

млн. дол. США (5,2 %), Україна – 8174,84 млн. дол. США (8,8 %) [1-3]. 

Значну частку проблемних кредитів більшості банків країн, що були 

розглянуті складали, окрім кредитів на споживчі цілі для населення, 

прострочені кредити юридичним особам (в тому числі і на інвестиційні 

цілі). Так станом на 01.12.2009 р. в загальному кредитному портфелі 

банківської системи України інвестиційні кредити складали 11187,83 млн. 

дол. США (19,49 % від загального портфелю) [4, с. 107]. 

Одним з найперспективніших варіантів розв’язання проблеми 

ефективного управління проблемними кредитами можуть стати кредитні 
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фонди. На теренах СНД єдиною країною, де подібні інституції активно 

функціонують є Російська Федерація, де функціонує близько 23 закритих 

кредитних фонди. Загальна сума локалізованих кредитів складає станом на 

01.08.2009 р. близько 2 млрд. руб [5, с. 181].  

Кредитні фонди переслідують дві цілі – інвестиційну і 

реструктуризаційну [6]. В основі інвестиційної функції лежить купівля з 

дисконтом поганих боргів банку та їх наступна реструктуризація або 

розміщення активів, отриманих в управління. Якщо при роботі з 

проблемними кредитами використовується правильна стратегія, фонд 

потенційно здатний показувати високі показники прибутковості.  

Реструктуризаційна функція є дозволяє банківським установам 

зменшити частку проблемних кредитів у своїх активах, переводячи їх у 

кредитний фонд. Банк отримує пайову частку у фонді, додатково 

вивільняючи резерви під кредитну заборгованість  

Найголовнішими перевагами співпраці банків із зазначеними 

спеціалізованими фондами є вивільнення коштів резервів під збитки від 

кредитних операцій, обсяг яких перевищує запропонований дисконт фонду. 

Головним ризиком функціонування подібних фондів є ризик 

навмисного доведення до банкрутства банком-власником. Ми пропонуємо 

знівелювати цей ризик законодавчо закріпивши необхідність участі 

декількох банків чи управляючих компаній, що не є інсайдерами. 

Запропонований підхід надає здатність ефективно та адекватно 

управляти портфелем проблемних інвестиційних кредитів в умовах кризи та 

посткризової рецесії. Окрім цього зазначений алгоритм роботи з 

проблемними активамидозволить банківським інституціям вивільнити 

значні кошти з резервів та відновити кредитування економіки. 

Висновок. Практична реалізація концепції управління портфелем 

проблемних інвестиційних кредитів за участю кредитних фондів повинна 

базуватися на вчасній передачі потенційно проблемних активів на баланс 

фонду та забезпечення достатнього обсягу фінансових ресурсів для 

реалізації політики фонду. 
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Своєчасність і повнота виконання функцій банківськими установами 

та банківською системою в цілому значною мірою залежить від їхньої 

ліквідності. Забезпечення достатнього рівня ліквідності є запорукою 

надійності, стійкості та конкурентоспроможності банків. 

Під ліквідністю банківської  діяльності  розуміють  спроможність  

банків забезпечувати своєчасне і в повному обсязі виконання  своїх 

зобов’язань  перед  вкладниками,  кредиторами  та акціонерами, 

задовольняти вимоги вкладників, через залучення вільних коштів 

юридичних і фізичних осіб, та попит позичальників через надання кредитів, 

тим самим  інвестувати  розвиток  економіки країни. 

Управління ліквідністю – складний процес створення передумов, 

забезпечення та підтримання оптимального рівня банківської ліквідності як 

на макрорівні, так і на мікрорівні. Практика показує, що недостатній рівень 

ліквідності часто стає першою ознакою виникнення у банку серйозних 

фінансових труднощів, що негативно впливає на банківську систему в 

цілому. 

Метою дослідження є визначення основних проблем, що виникають 
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при управлінні ліквідністю  банківської діяльності та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Враховуючи сучасний стан ліквідності банківської системи та окремих 

банків, до основних проблем управління ліквідністю можна віднести: 

прорахунки при формуванні кредитної політики банку; неузгодженість між 

ліквідністю та дохідністю при управлінні банківською діяльністю; 

недосконалість методів регулювання ліквідності з боку  банківського 

нагляду. Для розв’язання проблем управління ліквідністю доцільно, на наш 

погляд, застосовувати комплексний підхід, враховуючи багатофакторність 

поняття ліквідність.  

Прорахунки при формуванні кредитної політики багатьма банками є 

сьогодні основним чинником збільшення ризиків ліквідності через 

дисбаланси в депозитно-кредитних операціях, що негативно впливає на 

макроекономічну збалансованість та спричиняє розвиток інфляційних 

процесів в Україні. У цьому зв’язку, банкам при формуванні кредитної 

політики необхідно вживати заходи щодо оптимізації кредитного портфеля з 

урахуванням інтересів вітчизняної економіки: шляхом зміщення акцентів з 

кредитування поточних потреб суб’єктів господарювання на користь 

кредитування їх інвестиційних потреб, спрямовуючи ресурси насамперед у 

ті галузі реального сектору економіки, які мають вплив на інфляційну 

складову стабільності гривні (енергетика, сільське господарство) та 

внутрішню товарну пропозицію. 

Крім того, вважаємо за доцільне забезпечити при виконанні кожної 

банківської операції гнучке поєднання протилежних вимог дохідності й 

ліквідності. З цією метою необхідно підвищувати кваліфікацію 

управлінського персоналу на мікрорівні та ввести нормативне значення 

оптимального збалансування ліквідності та дохідності банків на макрорівні. 

Для вирішення проблеми ліквідності необхідно також вдосконалити методи 

регулювання ліквідності з боку банківського нагляду через введення 

диференційованих нормативів ліквідності для різних за розмірами груп 

банків. 

Реалізація запропонованих заходів сприятиме, на наш погляд, 

підвищенню ефективності управління банківською ліквідністю. 
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Развитие экономики страны во многом определяется наличием и 

эффективным функционированием банковского сектора. Возрастающая 

активность в большинстве отраслей экономики, развитие 

предпринимательства, увеличение денежных доходов населения 

стимулируют финансово-кредитные учреждения расширять объемы и 

спектр предоставляемых услуг, внедрять прогрессивные технологии, 

повышать качество банковского обслуживания. 

По состоянию на 1 сентября 2009 года на территории Республики 

Беларусь зарегистрирован 31  банк, в том числе 25 банков - с участием 

иностранного капитала в уставном фонде [1, с.7]. 

Концентрацию на рынке банковских услуг можно определить с 

помощью специальных коэффициентов – CR3 и HHI. Коэффициент 

концентрации (CR3) в данном случае определим, суммируя доли трех 

крупнейших банков на рынке: 

CR3 = Σ3
i=1Si      (1) 

где Si – доля i-банка на рынке в общем объеме показателя по стране, %. 

Коэффициент концентрации показывает склонность банков к 

соперничеству или сотрудничеству: чем меньше банков действует на рынке, 

тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга и тем скорее они 
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пойдут на сотрудничество. Можно предположить, что чем выше уровень 

концентрации, тем менее конкурентным будет рынок [2, с.114]. 

Однако информация, которую дает коэффициент концентрации, не 

всегда достаточна для характеристики рынка. Дополнить ее можно расчетом 

индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который позволяет учесть степень 

влияния организации, доминирующей на рынке: 

HHI= Σn
i=1Si

2 
      (2) 

где: Si – доля i-банка на рынке в общем объеме показателя, %;  

n - количество банков. 

Чем выше значение индекса Херфиндаля-Хиршмана, тем больше 

концентрация банка-монополиста на финансовом рынке[3, с. 154]. В 

Республике Беларусь функционирует относительно небольшое количество 

банков, мы имеем возможность рассчитать долю каждого из них в 

формировании базовых показателей на рынке банковских услуг государства. 

Значения индексов, рассчитанных для заданных показателей по 

формулам 1 и 2, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение показателей концентрации по банковскому сектору 

Республики Беларусь по состоянию на 01.09.2009 года. 

Значение индекса 
Показатель 

CR3 HHI 

1. Уставный фонд 75,5 2 685 

2. Пассивы банков 74,6 2 469 

3. Кредитный портфель банков 62,3 2 671 

4. Кредитный портфель по кредитам физическим лицам 61,2 4 371 

5. Кредитный портфель по кредитам юридическим лицам 76,0 2 635 

6. Депозитный портфель физических лиц 78,7 3 412 

7. Депозитный портфель юридических лиц 77,5 2 067 

Примечание - Источник: собственная разработка 

Значение индекса концентрации варьирует в пределах от 61,2% до 

78,7%. Четыре банка: ОАО "Белагропромбанк", ОАО "АСБ Беларусбанк", 

ОАО "БПС-Банк" и "Приорбанк" ОАО в своей совокупности занимают по 

формированию основных показателей более 70% рынка страны. 
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Критическим значением индекса HHI для конкурентных рынков 

считается превышение отметки 10 000 единиц. В Республике Беларусь на 

рынке банковских услуг по базовым показателям концентрация рынка 

составляет от 2 067 до 4 371 единиц, что достаточно далеко от ситуации 

«чистой монополии».  

Это свидетельствует о том, что на рынке с высокой концентрацией, 

конкурентная среда достаточно слабая. Таким образом, при оценке 

банковской системы Республики Беларусь установлено, что здесь сложился 

особый тип монопольной конкуренции, в условиях которой экономическое 

соперничество сосредотачивается не только не ценовых и на неценовых 

факторах. 
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Від зростання ресурсного потенціалу банків значно залежать 

сприятливий інвестиційний клімат у країні, інтеграція банківської системи у 

світове співтовариство. Зміцнення ресурсного потенціалу банків є однією з 

передумов пожвавлення інвестиційної активності та виходу економіки з 

кризи. 

В умовах сучасної економічної кризи залучити ресурси досить 

складно. Банки відчувають гостру нестачу депозитних коштів, що 

дестабілізує їхню діяльність. Лише ті банки, які вчасно зорієнтуються в 

питанні оптимального залучення  та ефективного розміщення ресурсів, 

зможуть «вискочити» з кризи. Саме тому, розуміння як і звідки залучити є 

найактуальнішим питанням на сьогодні.  

Причини, які породили основні проблеми в банківській системі 

України, можна поділити на три групи: загострення кризи реальної 

економіки, насамперед сфери виробництва; внутрішньобанківські чинники, 
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не виробленість стратегії і тактики роботи в ринкових умовах; 

недосконалість грошово-кредитної політики НБУ щодо банків.  

Внаслідок впливу перелічених причин, виникла низка проблем, що 

постають при формуванні банками ресурсів, які проявилися таким чином: 

банки можуть збільшувати свої ресурси за рахунок збільшення їх складових, 

а саме власних коштів, залучених та запозичених; збільшення власних 

коштів найчастіше здійснюється за рахунок внесків акціонерів, або власного 

прибутку банку, втім  за умов економічної кризи, власники (засновники) 

банків не виявляють достатньої активності щодо додаткових внесків до 

капіталу;  прибутки банків значно знизились, через нестабільність 

економіки; внутрішній ринок капіталу є досить дорогим; міжнародні 

фінансові ринки, через світову кризу, стали високовартісними та 

важкодоступними; депозитна політика банків в умовах кризи є 

неефективною, через зниження платоспроможності населення, відсутності 

довіри до банків. 

Тому банки постали перед проблемою пошуку нових шляхів 

залучення ресурсів та виходу з кризи, розробленням нової депозитної 

політики, яка б дозволила відновити власну стабільність та фінансову 

стійкість. 

Узагальнюючи існуючі проблеми щодо залучення ресурсів до 

фінансово-кредитних установ, можна визначити такі шляхи їх подолання: 

1. Враховуючи досвід банківських систем інших країн 

українському банківському сектору доцільно проводити політику 

концентрації та консолідації. Консолідація та підвищення рівня 

концентрації дадуть змогу українським банкам підвищити 

конкурентоспроможність, забезпечити фінансову стійкість, розширити 

спектр послуг, забезпечити необхідні обсяги капіталу. 

2. Збереження вже наявних та залучення нових вкладів має бути  

першочерговим завданням для банків, тому доцільно проводити 

дослідження кола наявних та потенційних клієнтів, аналізувати джерела їх 

доходів і фінансові очікування з метою повного задоволення їхніх потреб. 

Для підвищення зацікавленості вкладників у зберіганні коштів у банку і, 

відповідно, зростання стабільності та строків зберігання коштів на рахунках 



 

  78 

треба економічно зацікавлювати вкладників, зокрема, за рахунок організації 

нових видів вкладів, розширення практики цільових вкладів. Реклама 

цільових вкладів впливає на свідомість вкладника, примушує клієнта 

замислитись над метою зберігання заощаджень, а при збігові виду вклад та 

потреб клієнта саме цільове призначення вкладу є додатковим стимулом для 

клієнта.   

 
Список літератури:  
Бицька Н. Проблеми формування та використання банківських ресурсів [Текст] / Н. 
Бицька //Банківська справа. – 2000. - №5. – ст. – 50-52. 
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В связи со сложившимся финансовым мировым кризисом, в Украине 

образовался ряд экономических  проблем. Одной из таких проблем является 

кризис банковской ликвидности, а недостаточный уровень ликвидности 

часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых 

затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что 

уменьшает его ресурсы и заставляет избавляться от наиболее ликвидных 

ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, 

находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или 

предлагают их по более высокой процентной ставке, что еще более 

сокращает доходы банка, испытывающего финансовые трудности. И хотя 

кризис ликвидности в нашей стране был и ранее, но особенно актуальным 

он стал в период финансового кризиса. Все больше экспертов - финансистов 

говорят о возможности дефолта целого ряда отечественных банков, 

причиной которого будет кризис ликвидности. Проще говоря, банки выдали 

больше кредитов, чем имеют ресурсов. Суть проблемы состоит в том, что 

сроки выдаваемых авто, ипотечных и даже розничных кредитов 

сокращаются, крупнейшие украинские банки прекратили выдавать 
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гривневые ипотечные ссуды. Большой разрыв между длиной привлеченных 

и выданных ресурсов еще больше усложняет ситуацию. Выдаваемые 

кредиты рассчитывались на сроки от пяти до 30 лет. В то время как 

депозитные программы в большинстве банковских структур краткосрочные. 

Предпринимаемые НБУ действия, которые ужесточает условия 

резервирования, пока не принесли желаемых результатов. «Дешевых» 

свободных денег нет нигде. На внешнем рынке, который еще недавно 

«выручал» отечественные банки, ресурсы сильно подорожали. Объемы 

такого резервирования Нацбанком были увеличены в 5 раз – с 5 до 35%. Но 

как мы можем предположить, при таких условиях, розничное кредитование 

для большинства банков становится убыточным.  

Предпосылки возникновения кризиса банковской ликвидности 

образовались немного раньше всемирного финансового кризиса, но особо 

остро проявились во время его. Мы выделим основные из них:  

- активно стимулируемый рост банковской системы не симметричен 

росту реальной экономики. То есть, работающих и представляющих 

ценность для банков клиентов не так уж и много, а банков - совсем 

наоборот. Банки будут делать все, чтобы получить "живого" клиента. 

Объективные предпосылки для такого поведения создает 

макроэкономическая политика государства вообще и Национального банка 

в частности;  

- отсутствие в активах банков финансовых инструментов, которые 

могут быть реальным предметом залога на межбанковском кредитном 

рынке и для рефинансирования в Национальном банке Украины. Эта 

причина была озвучена НБУ. Речь идет о рефинансировании банковской 

системы самой же себя и своими же деньгами, а именно это и является 

причиной кризиса;  

- так же эксперты выделяют еще одну причину кризиса ликвидности, 

которая состоит в совершенной НБУ ошибке: в марте-апреле 2008 года НБУ 

совместно с Минфином провел активнейшую мобилизацию излишков 

ликвидности у банков. Таким образом, была сформирована предпосылка для 

кризиса текущей ликвидности. 
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Финансовые эксперты предлагают такие пути преодоления кризиса 

ликвидности: во - первых снизить резервные требования для банков. Однако 

на наш взгляд этот вариант имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны, так как с одной стороны это приведет к увеличению денежной 

массы в обороте и ослаблению контроля Нацбанка за ней, а с другой - к 

ухудшению потенциала ликвидности банка, поскольку происходит 

искусственное уменьшение денежной базы. А во-вторых, разрешить банкам 

использовать значительную часть обязательных резервов для 

осуществления первоочередных платежей при проведении Нацбанком 

специальных расчетных процедур. 
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Современная экономическая ситуация обусловила определенное 

замедление развития рынка розничных банковских услуг, поэтому для 

большинства универсальных банков основным источником доходов 

остается обслуживание юридических лиц (корпоративных клиентов). 

В этой связи возникает необходимость поиска более совершенных 

форм взаимоотношений банков с корпоративными клиентами, 

формирования корпоративной клиентской стратегии, отражающей 

нацеленность банка на повышение конкурентоспособности в долгосрочной 

перспективе благодаря динамичной адаптации к условиям современной 

экономики и требованиям клиентов. Корпоративный клиент банка – это 

юридическое лицо, имеющее договорные отношения с банком о 

предоставлении совокупности банковских продуктов и услуг на 
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стандартных или персонифицированных условиях, обслуживание которых 

для банка является достаточно рентабельным с учетом всех показателей [1].  

Сегодня банковский рынок изобилует разнообразными  вариантами 

услуг для корпоративных клиентов. При этом продуктовые линейки банков 

продолжают постоянно увеличиваться и совершенствоваться. Это приводит 

к тому, что и без того высокий уровень конкуренции на банковском рынке 

становится еще выше [2]. Усиление конкуренции на рынке банковских 

услуг для корпоративных клиентов, обостряемой приходом на белорусский 

рынок и активной деятельностью зарубежных банков, требует от банкиров 

сосредоточения на корпоративной клиентской стратегии. 

Клиентская стратегия должна быть направлена на формирование 

партнерских отношений с корпоративными клиентами, организацию 

деятельности банка на основании системного изучения проблем и 

потребностей, действующих и потенциальных клиентов, а также 

своевременных предложений способов их решения, позволяющих клиенту 

получить дополнительный доход или иную выгоду.  

На сегодняшний  день  в Беларуси ряд банков при создании новых 

услуг для корпоративного бизнеса, ориентируются на потребности своих 

клиентов. «Приорбанк» ОАО, который  является  лидером  по  работе  с  

корпоративными  клиентами, запустил специальный маркетинговый  проект  

под  названием  «Комплектация бизнеса». Банк ВТБ (Беларусь) значительно 

перестроил клиентскую политику, провел сегментацию и создал единую 

информационную базу корпоративных клиентов в разрезе отраслей 

промышленности, регионов, объемов бизнеса[4, с.10]. В этих и некоторых 

других банках создан институт высокопрофессиональных клиентских 

менеджеров по персональному обслуживанию и развитию отношений с 

корпоративными клиентами. 

Таким образом, в современных экономических условиях для 

сохранения своих конкурентных преимуществ коммерческие банки 

вынуждены активно применять инструменты, позволяющие анализировать 

эффективность клиентской базы с целью ее оптимизации. При этом очень 

важным обстоятельством является понимание того, что успешная 

реализация корпоративной клиентской стратегии как программы действий, 
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направленной на создание эффективной системы взаимоотношений, 

напрямую зависит от уровня динамических способностей и инновационных 

качеств самого коммерческого банка. 
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Створення ефективної і всеохоплюючої глобальної мережі протидії 

«відмиванню» грошей заважає діяльності злочинних організацій, пов’язаної 

з багатьма серйозними національними і міжнародними злочинами та 

способами значного підриву економіки, спокійно переносити свою 

діяльність з однієї країни до іншої і ховатися від сил протидії. Відсутність у 

країні власних систем захисту зводить нанівець зусилля сусідніх країн, які 

мають таку систему.  

Тож ефективно протистояти легалізації злочинних доходів можливо 

тільки через комплекс законодавчих заходів. Надія тільки на норми 

кримінального права є недостатньою, навіть якщо його можливості ще не 

вичерпано до кінця. Великі можливості тут мають норми банківського, 

бюджетного, цивільного, адміністративного та інших галузей права. Однак 

важливі, але не систематизовані заборони, які паралізують діяльність 

господарюючих структур, можуть принести не меншу шкоду, ніж 

протиправні дії конкретних посадових осіб та окремих громадян [3]. 
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Нині суттєвою необхідністю у сфері боротьби зі злочинністю є 

наукове забезпечення процесів прийняття державою комплексного закону, 

який би регулював сферу протидії  легалізації  доходів, одержаних 

незаконним шляхом, із застосуванням норм різних галузей права, передусім 

фінансового, податкового, валютного, банківського, кримінального, 

кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого, а також 

враховував би  міжнародний досвід. Розміри загроз безпеки суспільства з 

боку вказаного кримінального явища визначає важливість пріоритетного 

формування юридичних інструментів, які дозволять своєчасно і достовірно 

простежити ситуацію, яка змінюється у сфері легалізації незаконних 

доходів, та адекватно на неї реагувати. Одним із таких інструментів є 

система кримінально-правового моніторингу, невід’ємна частина якого — 

це ефективна методика юридичного моделювання окремих елементів 

нормативного регулювання в цій сфері [2].  

З врахуванням вище зазначеного, на державному рівні мають бути 

розроблені заходи нейтралізації загроз фінансовій безпеці, зокрема 

необхідно: 

 Запровадити механізм забезпечення інтеграції дій між 

Державним комітетом фінансового моніторингу України та міжнародними 

організаціями й органами фінансової розвідки інших країн; 

 Визначити на державному рівні пріоритети щодо державного 

фінансування органів фінансової розвідки з «відмиванням» грошей у 

фінансово-кредитній сфері; 

 Вдосконалити існуючі системи захисту (маються на увазі 

українські структурні підрозділи, які ведуть боротьбу з «відмиванням» 

грошей в різних галузях економіки) з урахуванням завдань та функцій 

глобальної мережі протидії «відмиванню» грошей. 
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Вступ. Явище легалізації «брудних» грошей почало активно 

досліджуватись наприкінці 80-х рр. ХХ ст., як таке, що виступало основним 

економічним викликом глобалізації та регіональної інтеграції. Проте досі не 

розроблено ефективних підходів, що є адекватними в умовах волатильної 

ринкової економіки, для побудови глобальної системи протидії легалізації 

доходів, здобутих злочинним шляхом. Особливо актуалізувалося питання 

створення подібної системи зважаючи на глобальну фінансову кризу, що з 

однієї сторони змусила реальний сектор економіки в масовому порядку 

перейти у «тіньову» економіку, а органи державного нагляду у цій сфері 

шукати можливі шляхи ефективної протидії цьому з метою наповнення 

бюджету. 

Аналіз досліджень. Українська економічна наука порівняно мало 

уваги приділяла створенню ефективної системи боротьби з відмиванням 

брудних грошей та побудови цілісної системи фінансового моніторингу в 

банках, проте в останні десятиріччя інтерес до цієї проблеми з кожним 

роком зростає. Найбільш активно дану проблему досліджують такі 

вітчизняні вчені, як З.С. Варналій, Н. Гончарук, И. Кулибаба, В.Л. 

Ортинський, О.М. Черевко, В.Я. Матвієнко, О. Романченко.  

Виклад основного матеріалу. Одним із основним напрямом 

удосконалення здійснення процедури фінансового моніторингу є його 

побудова на основі ризик-орієнтованих підходів, в тому числі процедури 

ідентифікації клієнта банку. В основі підходу, заснованому на оцінці ризику 

відмивання коштів та фінансування тероризму, покладений комплекс 

заходів щодо створення ефективної структури контролю для управління 
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ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму, що можуть бути 

виявлені. 

На нашу думку ключовим питанням з покращення системи 

фінансового моніторингу, що заснований на оцінці ризиків в Україні є 

законодавча неврегульованість методично-організаційного забезпечення 

імплементації даного підходу, недосконале організаційне забезпечення та 

відсутність відповідно підготовлених фахівців. На нашу думку система 

фінансового моніторингу в Україні повинна бути вдосконалена за такими 

напрямами: 

 законодавчий: прийняття відповідних нормативно-правових 

актів, що повинні ввести у сферу національного права останні рекомендації 

міжнародних організацій та забезпечити формування загальносвітової 

системи протидії легалізації злочинних доходів; 

 організаційний: створення концепції спеціалізованої системи,що 

базуватиметься як на обов’язкових елементах та критеріях, так і на власних 

розробках банків; 

 навчальний: формування національної системи навчальних 

закладів, що будуть готувати спеціалістів з фінансового моніторингу на 

основі останніх міжнародних доробок у цій сфері.  

Висновок. Створення внутрішніх систем фінансового моніторингу, 

що засновані на вищенаведеній схемі, не лише дасть можливість реалізувати 

державну програму протидії легалізації коштів, набутих злочинним шляхом. 

Маючи інформацію про своїх клієнтів і відстежуючи їх операції, банк 

отримує більш широкі можливості для надання фінансових послуг. Вміло 

організована система фінансового моніторингу дає можливість банку 

підняти свій продукт на більш високий якісний рівень. 
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Публічні посадові особи часто маскують свої незаконні активи через 

мережу холдингових компаній і офшорних банків, залучають посередників 

або членів родини для переміщення чи заволодіння активами від їхнього 

імені. Джерелами коштів є хабарі, пов'язані з корупцією доходи, присвоєння 

та відкрита крадіжка державного майна, кошти  політичних партій, доходи 

від ухилення від сплати податків тощо [3, c.152].  

Питанню відмивання брудних грошей політичними діячами приділено 

незначну увагу, однак все ж заслуговують уваги праці О.І. Барановського, 

О.С.Горінова, С.Г. Гуржій, М.В. Колдовського, О.Л. Копиленко, О. 

Фещенка. 

Публічним посадовим особам делеговано суспільні функції, що 

потенційно дозволяє їм зловживати своїми повноваженнями в корисливих 

інтересах, в чомі і полягає актуальність даної теми.  

Мета роботи – виділити фактори впливу на ризик відмивання коштів 

політичними діячами, а також заходи мінімізації виникнення таких ризиків. 

До групи особливо ризикованих політичних фігур відносять глав 

держав і урядів, відомих політичних діячів і лідерів партій, вищих судових і 

військових чиновників, і керівників державних корпорацій [4, с.70]. 

Можемо виділити певні фактори впливу на рівень ризиків 

відмивання коштів політичними особами: 

- Країна походження. Політичні діячі з тих країн, де широко 

розповсюджена корупція, являють собою вищий ризик для банківської 

установи; 

- Статус особи та її авторитет. Чим вищий статус та авторитет 

особи, тим вищий ризик, пов'язаний з ним, і навпаки;  
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- Обсяг та складність бізнес-зв’язків. Чим складніші ділові 

відносини клієнта та більший обсяг бізнесу, тим більш ризикованим стає він 

для банку; 

- Види банківських продуктів та послуг, що надаються публічній 

особі, які збільшують рівень ризику при наданні їх саме політичним особам; 

- Відносини з іноземними банками та офшорними компаніями. 

Банки повинні здійснювати такі заходи мінімізації виникнення 

ризиків, пов’язаних з політичними особами: 

- одержувати всю інформацію як про самого клієнта, так і про 

членів його сім’ї, партнерів, та здійснювати посилену увагу при роботі з 

ними; 

- керівництво банку повинно точно виконувати всі норми 

програми “знай свого клієнта”, а також здійснювати відповідні процедури 

перевірки її ефективності; 

- необхідно чітко визначати відповідальність. Так, відділ 

внутрішнього банківського аудиту повинен відповідати за виконання 

політики та процедур, що пов’язані з ідентифікацією, контролем та 

перевіркою політичних осіб; 

- навчальні програми для достатнього використання норм 

політики “знай свого клієнта” працівниками повинні здійснюватись на 

регулярній основі. 

Отже, ідентифікація політичних осіб зовсім не означає обов’язкове 

припинення відносин з ними. Та все ж банки повинні розуміти сутність та 

значення таких ризиків і працювати з ними відповідним чином. 
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Банк як комерційна установа, прагнучи отримати прибуток, 

наражається на ризики. Ризик зростає прямопропорційно до очікуваного 

прибутку. Поширеним ризиком у банківській діяльності є ризик, пов’язаний 

із картковими програмами банків. Операції з платіжними картками є одним 

із напрямів залучення грошових коштів суб’єктів підприємницької 

діяльності та населення в банківську систему з метою збільшення маси 

позичкового капіталу як для конкретного банку, так і для банківської 

системи України в цілому.  

  Розглядаючи банківську діяльність в напрямку організації його 

карткового бізнесу, ризик можна розуміти як усвідомлену можливість 

виникнення втрат. Тому банк має визначитись у своїй стратегії, щодо 

допустимого рівня ризику, на який він погоджується або про уникнення 

ризику, що приводить до відмови від виконання певних операцій. Як 

правило, до процесу використання карток причетні різні учасники ринку. 

Тому, вважаємо за доцільне розділити випадки виникнення втрат, 

зумовлених безпосередньо діями учасників цього ринку на три групи: 

а) ризик з боку емітента (банку): випуск паралельних карток на 

одного; несанкціоноване установлення авторизаційного ліміту; 

недотримання вимог платіжної системи стосовно оформлення платежів чи 

передання інформації. 

б) ризик з боку користувача, який передбачає як правило, ризик втрати 

коштів з рахунку: списання коштів за рахунком клієнта за підробленими 

картками;несвоєчасне повідомлення клієнтом банка про втрату 

картки;списання коштів за рахунком клієнта за втраченими картками; 

розголошення конфіденційної інформації. 

в) ризик з боку торговця: овердрафт за рахунком клієнта, що виник у 

результаті шахрайських дій клієнта при масових операціях у торговельній 



 

  89 

мережі за карткою нижче авторизаційних лімітів торгових точок; постійна 

зміна персоналу та відмова від проведення інструктажу по роботі з 

платіжними картками; відмова від використання елементарних методів 

перевірки платіжних карток. 

Отже, проблема виникнення ризиків при проведенні операцій з 

пластиковими картками в практиці українських банків очевидна й потребує 

вирішення. Так як ці ризики є невід’ємною складовою карткового бізнесу, 

то відповідно для мінімізації їх банкам необхідно здійснювати комплекс 

таких дій: 

1) для мінімізації ризиків з боку емітента: кваліфіковано 

організовувати процеси управління ризиковою ситуацією; формувати 

страхові фонди за рахунок власних коштів або коштів клієнтів; здійснювати 

постійний оперативний контроль в банку та налагоджувати позапланові 

перевірки;використовувати процедуру не знижувального залишку за 

картковим рахунком; здійснювати постійне тестування та вибіркову 

перевірку персоналу. 

2) для мінімізації ризиків з боку користувача: створити в банківській 

системі єдину базу даних користувачів платіжних карток; удосконалювати 

системи моніторингу; здійснювати та впроваджувати ефективні технології 

забезпечення безпеки безготівкових розрахунків. 

3) для мінімізації ризиків з боку торговця: разом із місцевими 

відділеннями зв’язку забезпечити банкомати та POS-термінали надійними 

лініями зв’язку; забезпечення цілодобової авторизації платежів за картками; 

вчасне складання та розсилка стоп-листів. 
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Актуальністю обраної теми є те, що нині міжнародні розрахунки  для 

українських банків  мають дуже важливе значення. Міжнародні розрахунки 

становлять значну частину операцій, які надають  банки з метою отримання 

прибутку. Але вони не набули необхідного рівня розвитку. 

Поштовхом до їх розвитку  стали проблеми здійснення міжнародних 

розрахунків в незалежній Україні, впровадження нових технологій, новітніх 

інструментів  у безготівкові міжнародні розрахунки. Аналіз останніх 

розробок та публікацій, присвячених міжнародним розрахунковим 

операціям, свідчить, що питанню розвитку міжнародних розрахунків в 

Україні  приділяється недостатньої уваги. Головними причинами такого 

стану, на наш погляд, є досить малий строк функціонування  банківської 

системи України відносно інших країн, недостатня кількість 

висококваліфікованих фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності як 

у банках, так і у суб’єктів господарювання, а також нестабільна законодавча 

база щодо експортно-імпортних операцій та розрахунків за ними. 

В працях українських науковців О.І.Береславської, Л.В.Руденко  

міжнародні розрахунки розгладаються переважно з організаційно-технічної 

точки зору, а також надаються практичні рекомендації стосовно 

використання різних форм міжнародних розрахунків- С.І.Бондаренко, 

В.Богун, але не пропонується конкретних заходів  щодо сприяння розвитку 

розрахункових операцій, пов’язаних з обслуговуванням 

зовнішньоекономічної діяльності [2,с.35]. 

Слід зазначити, що міжнародні розрахунки охоплюють не тільки 

торгівлю товарами та послугами, а й некомерційні операції, кредити та рух 

капіталів між країнами, у тому числі відносини, пов’язані з будівництвом 

об'єктів за кордоном та наданням економічної допомоги країнам.Тому 
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ефективна організація розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності сприяє нормальному кругообігу коштів, забезпечує безперер-

вність реалізації продукції, вчасне виконання міждержавних та міжурядових 

угод, кредитних операцій, що позитивно відображається на іміджі держави в 

цілому.   

Тому міжнародні розрахунки, на нашу думку, слід розглядати як 

комплексну систему організації та регулювання платежів за грошовими 

вимогами та зобов’язаннями в іноземній валюті, що виникають при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання 

різних країн. 

З точки зору державної економічної політики необхідно досягти таких 

результатів:  

1)зростання ВВП; 2)промислового виробництва; 3)збільшення 

розмірів іноземних інвестицій; 4)підтримка державою підприємств 

стратегічної галузі. 

А в контексті  вирішення цих проблем міжнародних розрахунків 

необхідно здійснити такі заходи: 

 -покращення українського платіжного законодавства; 

 -створення національного банку даних щодо підприємств,які 

працюють на території України; 

 -впровадження нових банківських продуктів. 

Це дозволить стабілізувати міжнародні розрахунки, що позитивно 

вплине на внутрішню економіку та міжнародні економічні відносини країн-

учасниць розрахунків. 
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У сучасних умовах фінансова стійкість банку є основним чинником, 

що визначає ефективність розробки фінансової стратегії розвитку 

банківської системи країни. Дослідження методики оцінки фінансової 

стійкості банку та її сутності  достатньо повно представлені в науковій 

літературі і глибоко опрацьовані такими вітчизняними авторами, як О. Д. 

Вовчак, О. В. Дзюблюк, Ж. М. Довгань, О. Д. Заруба, А. М. Мороз, М. І. 

Савлук, Н. М., В. М. Кочетков, російськими – Бланк І.А., Родіонова В.М., 

Чернов Г.В., Юлдашев Р.Т. та зарубіжними Е. Дж. Долан,  Р. Дж. Кемпбелл, 

Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. Ван Хорн. 

Варто зазначити, що досі відсутнє єдине загальноприйняте 

тлумачення поняття «фінансова стійкість комерційного банку», що 

обумовлює необхідність ґрунтовного дослідження економічної природи 

даної ї категорії. Тому, метою дослідження є виділення існуючих наукових 

підходів до визначення змісту поняття «фінансова стійкість комерційного 

банку».  

інансова стійкість банків вже багато років є предметом наукових 

дискусій експертів світової спільноти, оскільки низка фінансово-

банківських криз, з одного боку, свідчить про зростання ризиків цих подій, з 

іншої – науковці і практики активно обговорюють причини кризових явищ в 

банківській сфері і способи їх запобігання на ранніх стадіях. 

Специфіка оцінки фінансової стійкості банку обумовлена особливістю 

формування його фінансових ресурсів, які утворюються з трьох складових: 

власного капіталу, залучено та позикового. Залучена частина капіталу, з 

одного боку, розглядається як зобов’язання банку, а з іншого – слугує 

джерелом коштів, при цьому зобов’язання в значній мірі переважають над 

власним капіталом, що суперечить існуючим вимогам із забезпечення 

фінансової стійкості суб’єкта підприємницької діяльності. 

Ф
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Під фінансовою стійкістю банку розуміється [1] «майновий і 

фінансовий стан, при якому величина і структура власних і прирівняних до 

них засобів, ліквідних активів, що є наслідком ступеня досконалості 

організації банківського бізнесу, розвитку його нових операцій, а також 

масовості проведення ефективних банківських операцій і режиму економії, 

забезпечують у будь-який момент часу певний рівень платоспроможності». 

Як бачимо, автор акцентує увагу на тому, що визначеною ознакою 

фінансової стійкості банку є його платоспроможність, на нашу думку, це 

дещо обмежений підхід. 

Поняття фінансової стійкості, на думку Н. Кіріллової, можна 

сформувати наступним чином, фінансова стійкість – це такий стан 

фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, що сприяє розвитку 

банківської установи, при якому забезпечується безумовне виконання 

зобов’язань перед клієнтами на основі позитивної динаміки прибутку при 

збереженні платоспроможності з урахуванням трансферу ризику і зміни 

економічної кон’юнктури [2]. 

Автор Н.Кірілова у своєму визначенні акцентує увагу на існуванні 

ризику, реалізація якого може порушити платоспроможність і зашкодити 

банку своєчасно виконати зобов’язання перед клієнтами. Недоліком, на 

нашу думку, є те, що відсутнє уточнення часових рамок у порушенні 

платоспроможності. 

Одночасно слід зазначити, що разом з терміном «фінансова стійкість» 

використовуються такі терміни як «стабільність» і «надійність», що вимагає 

уточнення змісту цих понять. 

Автори часто ставлять знак рівності між поняттями «стабільність» і 

«стійкість». Так, Г.Г. Фетісов вважає, що «стійкість банку з економічної 

точки зору слід розглядати в значенні його стійкої рівноваги, або 

стабiльності» [3]. Колектив авторів навчального посібника «Банківський 

менеджмент» також вважає, що термін «стійкість» найчастіше 

використовується в значенні «стабільність, рівновага» [4]. 

Так само, в окремих висловах немає чіткого розмежування понять 

«фінансова стабільність» комерційного банку і «фінансова стійкість», а 

також зберігається змішення понять «стійкість» і «надійність». 
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На наш погляд, поняття «надійність» банку ближче поняттю 

«стабільність», оскільки воно обмежене певним відрізком часу і 

характеризує загальний фінансово-економічний стан банку.  

Не варто ототожнювати фінансову стабільність банку з його 

стійкістю, оскільки остання характеризує більшою мірою здатність банку 

протистояти певним зовнішнім і/або внутрішнім загрозам, як правило, 

короткочасного характеру. В той же час стабільність банку передбачає його 

надійну, стійку роботу протягом відносно тривалого часу. Таким чином, все 

сказане щодо фінансової стійкості комерційного банку справедливо і для 

фінансової стабільності. 

З урахуванням вищенаведеного, можемо сформувати наступне 

визначення, що фінансова стійкість банку це – частковий показник  який 

характеризує стабільність банку і визначається у ймовірнісній формі у 

статиці та не враховує можливої дії зовнішніх і внутрішніх чинників на стан 

банку у майбутньому. 
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Іпотечне кредитування інвестиційних проектів передбачає 

використання перерозподільного механізму, який забезпечує взаємозв'язок 
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між грошовими ресурсами населення, банками і підприємствами 

будівельного сектору, спрямовуючи їх у реальний сектор економіки. За 

допомогою іпотечних фінансових інструментів здійснюється інвестування 

реального сектора економіки та збільшення його капіталу і внаслідок цього 

забезпечується стабільне зростання доходів у різних галузях економіки. 

Іпотечне кредитування є формою кредитних відносин, що виконує важливі 

економічні і соціальні функції у процесі взаємодії багатьох ринкових 

суб'єктів.   

Метою роботи є дослідження методичних аспектів діяльності іпотечних 

кредиторів при формуванні іпотечних продуктів з метою фінансування 

інвестиційних проектів, обґрунтування напрямків підвищення рівня 

ефективності їх використання. 

Банківський іпотечний продукт за властивими йому ознаками здатний 

конкурувати посеред інших можливих інструментів фінансування 

інвестиційних проектів, таких як самофінансування, акціонерне, бюджетне, 

лізингове, проектне фінансування. Іпотечне кредитування надає можливість 

ефективно використовувати інвестиційні ресурси в довгостроковому періоді 

на договірних умовах.  

Формування іпотечної системи в Україні відкриває нові фінансові 

перспективи для розвитку національної економіки:  забезпечується 

підвищення рівня капіталізації інвестиційних ресурсів;  започатковується 

новий механізм більш ефективного розподілу капіталу між сферами і 

галузями економіки; виникає новий імпульс для суттєвого розширення 

фондового ринку на основі виникнення нових іпотечних цінних паперів [6]. 

Ефективне використання іпотечного кредиту для фінансування 

інвестиційних проектів є ускладненим в силу формування ряду стримуючих 

факторів, які поділяються на три групи залежно від особливих умов їх 

прояву: 1. Економічні (низька доступність кредитів для населення; 

недостатність довгострокових кредитних ресурсів у банків [5]; інфляційні 

ризики; недовіра населення до банківської системи). Більшість банків 

відмовляються видавати іпотечні кредити, винятком слугує наявність в 

банку депозитного рахунку зі значною сумою грошових заощаджень [2, 

c.21]. 2. Юридичні (недосконалість нормативно-правової бази іпотечного 
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кредитування; відсутність достатнього досвіду застосування законодавства 

про іпотеку; відсутність законодавчих актів, що регулюють важливі аспекти 

перерозподілу іпотечного капіталу). 3. Організаційні (нерозвинутість 

інфраструктури ринку; недостатність механізму взаємодії; непрозорість 

взаємовідносин учасників ринку; незначна роль Державної іпотечної 

установи на ринку іпотечних кредитів) [3]. 

Для активізації розвитку іпотечного кредитування необхідним є: 

запровадження максимально відкритої процедури видачі кредитів; 

створення внутрішньобанківської та міжбанківської кредитної історії 

позичальників; максимальне обмеження процесу формування валютних 

іпотечних продуктів; на рівні держави необхідно створити умови для 

доступу до капіталу широкому колу покупців нерухомості та створення 

централізованої системи реєстрації прав власності та обтяжень на нерухоме 

майно; сприяти розвитку вторинного ринку іпотеки; створити належну 

законодавчу базу, яка б відповідала міжнародним стандартам. 
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Постановка проблеми. Вплив державного боргу на економічний 

озвиток набуває особливої актуальності в період валютно-фінансової кризи.  

Державний борг є невід’ємною складовою економічної реальності 

багатьох країн, владний апарат яких потребує значних обсягів додаткового, 
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позафіскального фінансування. Держава має користуватися довірою з боку 

кредиторів і мати абсолютну забезпеченість кредиту національним 

багатством.  

Наслідком відсутності належної політики у сфері державних 

запозичень України (особливо в 1-й пол. 90-х рр.), негативного впливу 

світових фінансових криз є стрімке зростання боргу, пікові навантаження 

платежів щодо його обслуговування та погашення в окремих періодах, 

зниження кредитних рейтингів країни, майже повна трансформація 

гарантованого Кабміном боргу суб’єктів господарювання перед іноземними 

кредиторами в державний борг. 

Метою роботи є оцінка динаміки державного боргу за причинами і 

наслідками виникнення для з‘ясування залежності довіри кредиторів 

України від боргової ситуації, а також можливостей посилення 

платоспроможності держави. 

Обґрунтування результатів. Сьогодні проблемою України є 

зростання боргового тягаря, здатного істотно підвищити фінансові ризики й 

посилити депресивний тиск на всіх економічних агентів. Сучасний етап 

характеризується економічною кризою, спричиненою політичною 

нестабільністю. Факт існування державного боргу не дає уявлення про 

реальний фінансово-економічний стан держави. Зростання держборгу – 

явище, обумовлене низкою факторів, специфічних для окремої країни в 

певних умовах. Передусім, це неефективне використання залучених коштів, 

зокрема на покриття дефіциту держбюджету. 

Дискусійним залишається питання доцільності фінансування 

бюджетного дефіциту за рахунок залучення коштів через систему 

державного кредиту. Україна продовжує позичати, що може призвести до 

втрати боргової безпеки: за 2008-2009 рр. держборг зріс в 3,5 р.. Сталою є 

тенденція нарощення частки гарантованого державою боргу (у 2005-2009 

рр. сягнула рівня 1998р.). Сукупний прямий та гарантований державою борг 

на кін. 2009 р. склав 37,7 млрд. дол.США [3] (за останні два роки зріс 

удвічі): 3 транші МВФ на загальну суму 10,6 млрд. дол.США та надруковані 

урядом ОВДП на суму 5,2 млрд. дол.США.  
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Базовими показниками, на підставі яких приймається рішення про 

управління держборгом, є відношення: • держборгу до ВВП; • держборгу до 

доходів держбюджету базового року; • загальної суми річних платежів по 

зовнішніх державних боргах до доходів держбюджету поточного року;  

• загальної суми річних платежів за держборгом до ВВП. На 01.01.2010 ці 

показники для України складали відповідно 33%, 133,8%, 3,7% та 3,4% – в 

прийнятних рамках за методологією МВФ, і не є свідченням критичної 

боргової ситуації в державі, а отже не є індикативними для її кредиторів.  

Розміри й умови обслуговування боргу впливають на міжнародний 

імідж держави, оцінку кредитоспроможності та, як результат, на кредитний 

рейтинг країни. Суверенний кредитний рейтинг, котрий отримують 

держави-емітенти боргових зобов’язань, розробляється спеціалізованими 

рейтинговими агентствами («Fitch», «S&P», «Rating and Investment 

Information, Inc.», «Moody’s»). Однак навіть їх оцінки подекуди є досить 

суб’єктивними.  

У сфері оцінки кредитних ризиків, зокрема, оцінки ймовірності 

дефолту боржника, в т.ч. суверенного, популярними є кредитні дефолтні 

свопи (КДС). Найбільш ліквідними по СНД є КДС на 5 років (CDS 5Y) [2]. 

2009 року КДС України залишалися на дуже високому рівні. А чим вища 

премія за свопи, тим більша вірогідність дефолту. На початок 2010 року за 

цим показником Україна поступалася лише Аргентині та Венесуелі. 

Ефективне управління держборгом передбачає розв’язання проблеми 

зниження боргового навантаження та ризику невиконання боргових 

зобов’язань держави. Методи: • рефінансування, • новація, • уніфікація, • 
конверсія,  

• консолідація, • відстрочка погашення боргів, • анулювання, • 
реструктуризація, • конверсія боргу (борговий своп) (форми: викуп, 

капіталізація, конверсія «борг-борг», капіталізація боргу та заміна 

існуючих боргових зобов’язань новими) [1]. Їх недоліки: скорочення 

валютних резервів та інфляційний тиск конверсійних операцій. Вони є 

малоефективними в умовах невизначеності з довгостроковою фінансовою 

стратегією країни, спричиненою критичними розмірами дефіциту бюджету 

та тривалою відсутністю фінплану. У даному контексті проблема 
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безпечності держборгу для фінансової системи трансформується у 

практичну площину скорочення дефіциту бюджету як першопричини. 

Висновки. Економіка України потребує ефективних реформ та 

стабільного зростання. Реалізація відповідної економічної політики є 

неможливою без значних капіталовкладень, які можна мобілізувати за 

рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Відтак, запозичення є 

об’єктивно необхідним інструментом сучасної фінансової політики 

держави.  

Взаємовідносини України з іноземними кредиторами та 

міжнародними фінансовими організаціями, її участь у міжнародних 

фінансово-кредитних потоках мають відповідати критерію гармонійного 

поєднання процесів глобалізації з одночасним дотриманням національних 

інтересів та стратегічних орієнтирів. Зміцнення боргового суверенітету 

України, підвищення її кредитного рейтингу і міжнародної репутації 

можливе через активізацію менеджменту боргового процесу як 

обов’язкового атрибуту державних фінансів (розробка довгострокової 

боргової стратегії, моніторинг кон’юнктури на ринках капіталів, оцінка 

боргових та ринкових ризиків, ретельний облік усіх пасивів держави, 

створення відповідних баз даних). Кредитори України – комерційні агенти, 

суверени, міжнародні організації – мають бути впевненими у її 

платоспроможності. Ключ до вирішення проблеми – контроль над 

зростанням держборгу та невідкладні заходи по скороченню дефіциту 

держбюджету. Лише за цих умов Україна як суверенний позичальник 

матиме доступ до практично безкоштовних з точки зору глобального 

фінансового ринку ресурсів МВФ.  
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Постановка проблеми. Банківський капітал є однією з 

найважливіших економічних категорій в умовах подолання наслідків 

фінансово-економічної нестабільності та трансформування економіки 

України. Одними із найбільш значимих ризиків у діяльності банків, що 

зумовлюють суттєві фінансові втрати, є кредитні ризики. Актуальність 

проблеми регулювання кредитних ризиків у діяльності вітчизняних банків 

посилює увагу банкірів і науковців до питання підвищення рівня 

регулятивного капіталу вітчизняних банківських установ. 

Метою дослідження є обгрунтування значення регулятивного 

капіталу при управлінні кредитними ризиками комерційних банків. 

Виклад основного матеріалу. Регулятивний капітал є одним з 

найважливіших  показників діяльності банків, основним призначенням 

якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків. Питання 

регулятивного капіталу та управління кредитними ризиками розглядається у 

парцях Л.О. Примостки, І.М. Кривцун, О.І Кутника, Н.Р. Швеця, М.А. 

Козоріз, І.М. Лиса, Р.А. Слав’юка, Л.Я. Слободи та інших. Однак сучасні 

умови діяльності банків та високий рівень кредитних ризиків зумовлюють 

необхідність подальшого дослідження ролі капіталу банку при управлінні 

кредитними ризиками та нарощення обсягів власного капіталу банків. 

Кредитний ризик – це імовірність того, що дебітор не зможе здійснити 

відсоткові платежі або виплатити основну суму кредиту відповідно до умов, 

зазначених у кредитній угоді [3]. Оскільки кредитний портфель становить у 

структурі активів найбільшу частку – 50-60% і тенденція до витіснення 

інвестиційних операцій кредитними посилюється, то є очевидним, що від 

ефективного управління ризиками за кредитним портфелем залежать 

стабільність та дохідність банків [2]. Рівень кредитних ризиків в цілому по 

банківській системі зріс. Якщо в 2008 році питома вага прострочених 
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кредитів в загальній кількості наданих кредитів становила 1,3 %, в 2009 році 

– 2,27%, то на 1 січня 2010 – 9,35%, а на 1 березня 2010 року – 9,6% [4]. 

Недиверсифіковані ризики мають правильно оцінюватись та 

контролюватись. Є такі нормативи ризику: Н7 - встановлюється  з  метою  

обмеження  кредитного ризику; Н8 - установлюється  з метою  обмеження  

концентрації кредитного ризику; Н9 - установлюється для обмеження  

ризику, який  виникає  під  час  здійснення операцій з інсайдерами;  Н10 - 

установлюється для обмеження суми всіх ризиків  щодо  інсайдерів [1].  

Регулятивний капітал банку поглинає втрати від реалізації ризиків, в 

тому числі кредитних. Очікувані втрати від кредитних операцій банку 

списуються за рахунок резервів, які входять до складу капіталу, а 

неочікувані – за рахунок капіталу банку. На рівні банківської системи 

регулятивний капітал виступає одним з основних механізмів обмеження 

кредитних ризиків.  

Отже, регулятивний капітал банку відіграє дві основні функції в 

управлінні кредитним ризиком – регулювальну через дотримання рівня 

кредитного ризику на рівні допустимого для акціонерів та правління банку, 

захисну внаслідок дотримання інтересів клієнтів та акціонерів банку, 

забезпечуючи фінансову стійкість банку, довіру його вкладників та 

інвесторів. 
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Управління ліквідністю банківської системи є одним із пріоритетних 

завдань центральних банків. Це пов’язано з тим негативним впливом, який 

здійснює як недостатня, так і надлишкова ліквідність як на рівні окремого 

банку, так і на рівні усієї банківської системи. Тому підтримання 

оптимального рівня вільної банківської ліквідності є важливою 

передумовою розвитку та стійкості банківської системи, стабільності 

національної грошової одиниці та зниження інфляційних процесів в країні. 

Сутність управління банківською ліквідністю полягає в гнучкому поєднанні 

протилежних вимог максимізації прибутковості за обов’язкового 

додержання норм ліквідності [1]. 

Сутність проблеми ліквідності полягає в тому, що попит на ліквідні 

засоби рідко дорівнює їх пропозиції в будь-який момент часу, тому банк 

постійно має справу або з дефіцитом ліквідних коштів, або з їх надлишком.  

Метою наукового дослідження є вивчення різних аспектів 

регулювання та прогнозування ліквідності банківської системи України. 

Аналіз ліквідності за допомогою коефіцієнтів є найпростішим 

підходом до оцінки ліквідності банку. Основним його недоліком є 

статистична оцінка ліквідності (станом на певний момент часу), що не дає 

можливості врахувати динамічну природу ліквідності. 

Залежність від зовнішнього фінансування істотно впливає на 

ліквідність банку. Міжбанківський кредит у не дуже великих обсягах та не 

за великими процентними ставками не завдає шкоди ліквідності банку, а 

навпаки – дає змогу ліквідувати тимчасову нестачу коштів, іноді 

найдешевшим способом. Банк, що дуже залежить від зовнішніх джерел 

фінансування, не має власної бази для бізнесу, не має перспектив розвитку 

та ризикує стійкістю своєї ресурсної бази.  
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Ліквідність забезпечує платоспроможність кредитної установи, то 

природно, що менеджери банку здійснюють постійний моніторинг і 

контроль за її рівнем. Це, в свою чергу, потребує розроблення ефективних 

управлінських інструментів, які б давали змогу відстежувати і нівелювати 

вплив на рівень ліквідності як зовнішніх, так і внутрішніх факторів[2]. 

Зважаючи на багатофакторність явища ліквідності банківської 

системи, вдосконалення процесу управління нею в Україні має передбачати,  

реалізацію низки заходів, метою яких є: посилення координації грошово-

кредитної та фіскальної політики; удосконалення механізму регулювання 

ліквідності банківської системи шляхом переходу від кількісного підходу до 

регулювання грошово-кредитного ринку, що ґрунтується на регулюванні 

через процентні ставки; зростання ролі прогнозування в управлінні 

ліквідністю банківської системи. Комплекс цих заходів дасть змогу 

зменшити коливання ліквідності банківської системи та підвищити 

ефективність трансмісійного механізму грошово-кредитної політики у 

досягненні цінової стабільності в Україні[3].  

Таким чином, забезпечення оптимального рівня ліквідності є 

постійною проблемою в управлінні банком і завжди направлене на 

збільшення його прибутковості. 
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Банк, как субъект рыночных отношений, во время осуществления 

хозяйственной деятельности подвергается рискам, под которыми в 

литературе принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком 

части собственных ресурсов, недополучение доходов или дополнительные 

потери в результате осуществления определенных банковских услуг 

(операций). В данном случае под налоговыми рисками банка следует 

понимать вероятность наступления событий с негативными для банка 

последствиями (потери части чистой прибыли банка, финансовой, 

административной ответственностью, ущербом для деловой репутации) 

вследствие интерпретации нечетких положений налогового 

законодательства налоговыми органами и судами, неверного исполнения 

налоговых обязательств в банке. 

Одной из главных задач налогового менеджмента банка является 

снижения уровня налоговых рисков. Налоговые риски банка могут быть 

связаны с изменениями в налоговой политике государства: увеличением или 

снижением ставок, введением новых налогов, отменой налоговых льгот. 

Для того, чтобы правильно оценить налоговые риски банка необходим 

взвешенный подход к определению налоговой нагрузки с учетом специфики 

его деятельности и тем рискам, которые могут возникнуть при решении 

вопросов, недостаточно освещенных в действующем законодательстве. [1] 

В Украине законодательно установлен механизм налогового 

льготирования кредитных операций, суть которого заключается в том, что 

банковские учреждения имеют возможность относить к составу валовых 

расходов всю сумму резервов по отдельным группам кредитов - под 

контролем, субстандартным, сомнительным и безнадежным.  
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Введение указанной льготы является одним из инструментов 

налоговой политики государства, учитывающим повышенный риск в сфере 

деятельности банков как финансовых посредников. 

Однако право применения этой льготы не распространяется на 

стандартные кредиты, по которым общий резерв формируется за счет 

прибыли прошлых лет.  

В этом состоит противоречивость действующей нормативной базы, 

регулирующей деятельность банков, и налогового законодательства, 

поскольку закон о налогообложении прибыли предприятий (это единый 

документ, регулирующий налогообложение прибыли всех субъектов 

хозяйственной деятельности, в т.ч. банков) не предусматривает 

классификацию кредитного портфеля по видам задолженности. Одним из 

наиболее распространенных случаев возникновения налоговых рисков, 

является также риск неоднозначного толкования закона со стороны 

налогоплательщика и/или налогового органа.  

Кроме того, стоит указать на группу рисков, определяемых качеством 

налогового менеджмента плательщика - неверным исполнением налоговых 

обязательств, а также ошибками в налоговом учете или налоговом 

планировании, которые в практике называют "риски процесса". 

Существуют и специальные налоговые риски, которые присущи всем 

налогоплательщикам, включая финансовых посредников – это риски, 

связанные с экономической обоснованностью операций и инициацией 

судебного спора в отсутствие сложившейся практики [2].  

 
Список литературы: 
1. Управление налоговыми рисками  [Електронний ресурс]/ Юридическая практика, № 8, 
19 февраля 2008. –Режим доступа: http://www.yur-gazeta.com/ru/article/543/ 
2. Налоговая льгота для коммерческого банка [Електронний ресурс]/ Юридическая тема: 
Налогообложение. – Режим доступа: http://smi.liga.net/articles/IT080921.html 



 

  106

УДК 336.71 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ 

ДОХОДІВ ПРИ ЕМІСІЇ ПЛАСТИКОВИХ КАРТ ТА ПРОВЕДЕННІ 

ОПЕРАЦІЙ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ 

Опімах Ю.Ю. 
Науковий керівник : ст. викладач  Діденко С.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах нестабільності банківської 

системи особливо актуальною постає проблема дослідження управління 

ризиками в комерційних банках. Адже  саме ризикова діяльність банку, як 

відомо, приносить йому найбільший прибуток. Враховуючи те, що 

банківська діяльність безпосередньо пов’язана із використанням 

пластикових платіжних засобів, то неодмінно при цьому виникають ризики 

втрати коштів клієнтів з карткових рахунків за рахунок шахрайства та 

злочинних дій. Метою даного дослідження є аналіз сучасної системи 

управління банківськими ризиками, що пов’язані з легалізацією 

кримінальних доходів та розробка пропозицій щодо зниження рівня цих 

ризиків. 

Для комерційних банків важливим аспектом їх роботи є ефективне 

управління ризиками, котре включає як моніторинг, так і мінімізацію та 

кількісну або якісну оцінку ризиків, що впливають на прибутковість і 

розвиток банківської системи країни. [1, с.3]. Удосконалюючи свою 

діяльність банки надають різноманітні продукти та послуги з використанням 

пластикових карток і цим самим наражаються на новий вид ризику – ризик 

використання послуг банків для відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму. Дослідники виокремлюють три 

складові цього ризику: ризик країни, ризик клієнта та ризик послуги. 

Завдання банку полягає в ефективному управлінні даними ризиками задля 

боротьби з відмиванням злочинних доходів. При цьому система управління 

банківськими ризиками має включати в себе три основні етапи: визнання 

банком існування ризику; застосування оцінки ризиків; розробка стратегій 

для управління та зменшення ідентифікованих ризиків. Відповідно на цих 
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етапах мають бути враховані такі ключові елементи, як виявлення, 

вимірювання, контроль та моніторинг ризику.[2, с.25]. 

Враховуючи значну суспільну небезпеку незаконних дій, пов'язаних із 

використанням пластикових платіжних карток, банк має вживати наступні 

заходи з метою попередження та запобігання злочинів, учинених у сфері 

обігу пластикових платіжних засобів: дотримуватись встановленого 

законодавством порядку виготовлення, емісії, перевезення та використання 

пластикових платіжних карток; здійснювати регулювання та нагляд для 

запобігання злочинам; забезпечувати компетентний підхід суб’єктів, що 

здійснюють чи контролюють обіг та використання пластикових магнітних 

засобів; проводити якісну оцінку, за допомогою системи внутрішнього 

фінансового моніторингу, та попереджувати потенційні втрати коштів від 

діяльності у сфері випуску та обігу платіжних засобів. 

Крім того на зниження рівня ризику легалізації кримінальних доходів 

впливає також систематизація інформації про клієнтів, зокрема на стадії  

залучення клієнтів. Покращення рівня банківського менеджменту на стадії 

роботи з клієнтом та вдосконалення механізмів надання суб’єктами 

фінансового моніторингу інформації до уповноважених органів. 

Висновки. Отже, слід зазначити, що банки повинні удосконалити 

методику проведення внутрішнього фінансового моніторингу та побудувати 

систему механізмів управління та мінімізації рівня ризиків легалізації 

кримінальних доходів. Також є потреба у проведенні досліджень з метою 

пошуку  й оптимізації ефективних способів оцінки та аналізу ризиків 

легалізації кримінальних доходів.  
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Протягом кількох останніх років відбувалося поступове погіршення 

стану вітчизняної банківської системи, спричинене світовою фінансовою 

кризою. І хоча у світі вже діє багато антикризових програм та заходів, 

необхідно розробити такий план протистояння кризовим явищам, який буде 

адаптований до української банківської системи та буде направлений не 

лише на подолання вже існуючих проблем, але і на їх попередження. Тому 

створення такого плану антикризових заходів є необхідним та актуальним 

на сьогодні.  

Дослідженням причин нестабільності банківської системи України та 

розробкою плану виходу із кризи займалися такі закордонні та вітчизняні 

вчені як Беляков А.В.,  Ян Кшиштоф Солаж, Кизим Н.А., Ситнин А.В., 

Барановський О., Довгань Ж., Коваленко В.В. 

Для створення найбільш ефективного плану антикризових заходів, 

необхідно врахувати всі головні проблеми, що призвели до розладу 

банківської системи[1]. На нашу думку, такими проблемами стали: 

вилучення іноземного капіталу інвестованого в українські банки; велика 

частка проблемних споживчих кредитів у кредитному портфелі банків; 

високий рівень доларизації країни; девальвація національної валюти; 

недовіра до банківської системи з боку населення, недостовірні дані про 

діяльність банків, що розповсюджувалися через засоби масової інформації; 

політична ситуація в країні. 

Аналізуючи причини та глибину банківської кризи, можна говорити 

про важливу роль держави у створені умов для її подолання. Задля 

підвищення стабільності банківської системи в цілому необхідно розробити 

тест-систему ідентифікації проблемних банків на основі фінансових 
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показників[3]. Також ефективним напрямком виводу української банківської 

системи з кризи є створення так званих ”проблемних” банків, або 

”госпітальних банків”[2]. “Госпітальний банк” можна класифікувати як 

різновид компанії з управління активами, основна мета якого – це 

реструктуризація проблемних активів. Пріоритетним є створення 

”госпітального банку” недержавної форми власності. Для підвищення 

довіри населення до банківської системи, необхідно розробити схему 

погашення частини проблемних кредитів за рахунок бюджетних коштів; 

зобов’язати філії іноземних банків надати гарантії на депозитні вклади 

населення; утримання процентних ставок на певному рівні. 

Зауважимо, що грошово-кредитна політика центрального банку є 

безперечно важливою складовою антикризового механізму, але комерційні 

банки повинні розробити свою дієву концепцію управління в умовах кризи. 

Можна виділити такі основні позиції його створення та впровадження: 

постановка питання ”об’єкт-ціль”; розробка ланцюга управлінських заходів 

та поступове їх впровадження в дію; постійний моніторинг зовнішніх та 

внутрішніх загроз стабільності банку та адаптація системи управління з 

урахуванням цих змін; контроль за виконанням антикризових управлінських 

рішень. 

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що вихід банківської 

системи України з кризи можливий за умови організації спільних та 

синхронних дій Національного банку, уряду та самих комерційних банків.   
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Інтеграція України до Європейського співтовариства є неминучістю і 

вимагає удосконалювання банківської системи і культури платежів. Це  в 

значною мірою стосується розширення  розрахунків за допомогою 

пластикових карт. У сучасних умовах важливою проблемою є виявлення 

тенденцій розвитку  і протиріч у даній області. 

Пластикові картки все більше розповсюджуються в Україні, але 

проблемою є визначення пріоритетів карток різного класу, які мають 

властивості, що найбільшою мірою задовольняють споживачів України. 

Актуальність даної теми полягає  в необхідності більш ефективної 

організації безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в 

Україні, що сприятиме: зменшенню маси готівки в обігу; зменшенню частки 

тіньового ринку та покращенню економіки в цілому. 

Ціллю роботи є обґрунтування основ організації операцій з 

платіжними картками в Україні, а також пошук напрямків удосконалення на 

основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання. 

По оцінках Національного Банку України випуск пластикових карток 

на 01.01.2010 р. склав 44469 тис. шт., зменшившись за четвертий квартал на 

172 тис. (0,4%), а за рік на 877 тис. (1,9%). 

За весь 2009 рік кількість активних карток зменшилося на 24,6% (9472 

тис. шт.). При цьому до кінця року темпи падіння ринку значно 

сповільнилися.  

Провівши аналіз, можна сказати, що для стимулювання розвитку 

безготівкового обігу коштів потрібно: встановити Національним банком 

обмеження максимальної банківської комісії з виторгу підприємств при 
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переказі коштів; запровадити повсюдну оплату платежів за комунальні 

послуги, електроенергію і зв'язок, оплату за бензин на автозаправних 

станціях, оплату штрафів на автостоянках й інші платежі за допомогою 

банківських платіжних карт; встановити пункти обслуговування в установах 

державної компанії "Укрпошта"; спільно з Національним банком України, 

Кабінетом Міністрів та Верховною Радою  України розробити і внести зміни 

до низки законодавчих і нормативних актів стосовно безготівкових 

розрахунків.  

Унаслідок впровадження даних заходів очікується збільшення 

надходжень до місцевих і державного бюджетів за рахунок більш повного 

оподатковування господарської діяльності підприємств і фізичних осіб, 

тому що при безготівковому обслуговуванні різко скорочуються можливості 

приховання доходів. 

Отже, впровадження пластикових карток в розрахунково-платіжну 

практику значно розширює сферу функціонування безготівкових 

розрахунків, включаючи в неї масові платежі населення, прискорює обіг 

грошей, створює додаткові зручності для платників та зменшує витрати 

обігу. 
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Актуальність теми. Сучасна світова та національна економіка 

переживає серйозні за глибиною та масштабами перетворення, спричинені 

кредитною кризою, що набула глобального характеру, руйнуючи фінансовий 

та реальний сектори економіки. Тому зниження трансакційних витрат є 

фактором стабільності банків та інших секторів. 

Постановка проблеми. Значні трансакційні витрати кредитних угод, 

обумовлені високими ризиками, внаслідок недостатнього захисту прав їх 

учасників, призводять до необґрунтованого перерозподілу власності, 

підриваються стимули участі в подібних угодах, знижується ефективність 

функціонування всієї економічної системи. 

Таким чином, необхідність зниження таких втрат при кредитних 

трансакціях викликає необхідність розробки і упровадження системи 

механізмів, як ринкових, так і державних, які дозволять забезпечити інтереси 

учасників і подолати подібні негативні тенденції в національній економіці. 

Всі існуючі способи зменшення трансакційних витрат  можна розділити на 

дві великі групи: загальні, що є прийнятними для всіх галузей, секторів та 

сфер, та специфічні, що можуть  бути використані в певній сфері. Способи 

зменшення трансакційних витрат кредитування є прийнятними як для 

економіки так і для банків зокрема. 

Для економіки важливу роль відіграє ефективна організація банківської 

діяльності, що зменшує трансакційні витрати суспільства: по-перше, за рахунок 

використання банківських операцій, що зменшують витрати застосування 

готівки; по-друге, шляхом диверсифікації ризиків та професійного здійснення 

інвестицій; по-третє, за рахунок надання послуг делегованого моніторингу та 
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якісної обробки інформації; по-четверте, банки дозволяють іншим 

економічним агентам заощаджувати на витратах пошуку достовірної 

інформації, оскільки саме їх відгуки є сигналами для ринку щодо надійності 

та кредитоспроможності того чи іншого економічного агента. Таким чином, 

саме банки є установами, які виступають джерелом інформації та тим самим 

запобігають її асиметрії, від якої страждають покупці та продавці, що 

взаємодіють на ринках капіталу.  

Для банків, зменшити рівень трансакційних витрат кредитування 

дозволяють інформаційних технологій, серед яких слід виділити: збільшення 

швидкості реалізації угод в порівнянні з традиційними методами зарахування 

коштів і проходження їх між банками; корочення собівартості угод і супутніх 

витрат для банку і клієнта; зменшення трудомісткості операцій при 

безпаперових технологіях, та відповідно, економія на оплаті праці персоналу; 

зниження ризиків не проходження платежів та пов'язаних з цим прямих та 

непрямих витрат; зникнення для банку необхідності трудомісткої роботи з 

готівкою, що автоматично скорочує ряд певних трансакційних витрат; 

зручність у використанні, оскільки віртуальний банк може працювати 

цілодобово, у клієнта є можливість не відвідувати банк, заощаджуючи 

власний час; не потрібно мати готівкових коштів для невеликих покупок; 

швидкість оформлення значно скорочує необхідний час від замовлення до 

доставки товару та ін.  

Також істотно зменшити можливі втрати при кредитних операціях 

дозволяють видатки, спрямовані на укладання повного, всеосяжного контракту, 

який визначає всі можливі права і обов'язки сторін, їх відповідальність і порядок 

розв'язання суперечки. Чим змістовніше буде даний документ, тим менше 

вірогідність настання подій, які в ньому не обумовлені і можуть призвести до 

трансакційних втрат однієї сторони і виграшу іншої. 

Таким чином, всі процедури щодо зменшення трансакційних витрат 

кредитування можна класифікувати як загальні та специфічні. Серед останніх 

важливе значення на сучасному етапі набули: гарантії, застави і  

поручительства, інформаційні витрати зі збору інформації, ефективні 

скорингові процедури, початкові внески та висока вартість позики, що вже 

містить певний прогнозований рівень неповернення . 
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Логічним результатом глобалізаційних процесів у фінансовій сфері є 

проникнення великих фінансових груп на відповідні ринки країн 

Центральної та Східної Європи. [1]. В наш час в Україні збільшується 

кількість банків з іноземним капіталом. Зокрема станом на 01.03.10 з 184 

діючих банків 51 становлять банки з іноземним капіталом, з них 18 зі 

стовідсотковим іноземним капіталом. Таким чином частка іноземного 

капіталу в статутному капіталі банків становить 35,2%. [4]. 

Вченими опубліковано значну кількість наукових праць стосовно 

проблем впливу іноземного капіталу на діяльність банківського сектору. 

Люткевич О.М. аналізуючи вищезгаданий процес пропонує комплекс 

характеристик та показників; О.Бутенко висвітлює позитивні та негативні 

наслідки приходу іноземних банків та представляє досвід Мексики та 

Китаю; Т. Смовженко на основі аналізу зарубіжного досвіду та вітчизняних 

наукових праць обґрунтовує доцільність розробки та застосування в Україні 

політики управління процесом купівлі вітчизняних банків закордонними 

інвесторами. 

Для оцінки загального функціонального впливу іноземного капіталу 

на ринок банківських послуг України варто проаналізувати окремо кожну з 
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наступних характеристик: насичення ринку банківських послуг України; 

активізація процесу припливу іноземного капіталу; розмір капіталу, що 

вливається банками з іноземним капіталом; посилення конкуренції на ринку 

банківських послуг; перерозподіл часток ринку банківських послуг; 

завдання державних банків на вітчизняному ринку банківських послуг; 

адаптація вітчизняних банків до присутності іноземного капіталу [2]. 

На існуванні різних міркувань стосовно присутності іноземних банків 

в Україні, наведених в роботі Смовженко Т. Один із підходів наголошує на 

необхідності обмеження кількості іноземних банків, адже подальше 

зростання їх може призвести до ситуації, при якій банки-нерезиденти зі 

своїм капіталом можуть підпорядкувати пріоритетні галузі економіки. 

Протилежна точка зору полягає в необхідності зняти всі бар’єри на шляху 

купівлі іноземними інвесторами вітчизняних банків і сприяти цьому 

процесу [3]. 

Серед інших варіантів політики органів контролю (передусім 

Національного банку) пріоритетними є заходи що передбачають непряме 

регулювання розміру присутності іноземних інвесторів, а відбір кандидатів 

на придбання українських банків та створення банків з іноземним капіталом. 

Це дасть змогу акумулювати значні позитивні наслідки припливу 

іноземного капіталу із збереженням відносної стабільності та контролю над 

банківською системою країни. 
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Світова фінансова криза набула масштабного характеру і стала 

серйозним викликом для багатьох країн світу, в тому числі й для України, 

особливо у сфері грошово-кредитної політики. Наслідки світової фінансової 

кризи 2008 р. приголомшують своєю глибиною, масштабами розгортання, 

формами прояву, безпрецедентною динамікою.  Криза  охопила і фінансову, 

й економічну сферу. 

Метою даної роботи є визначення засад здійснення грошово-кредитної 

політики України під час світової фінансової кризи. 

Грошово-кредитна політика – це курс, що проводиться урядом країни 

в області грошового обігу та кредиту, який має бути спрямований на 

забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки. Цілями 

грошово-кредитної політики є економічне зростання, раціональна 

зайнятість, стабільність цін і стійкий платіжний баланс [1]. 

В умовах складної макроекономічної ситуації та впливу світової 

фінансової кризи грошово-кредитна політика в 2008 р. була спрямована на 

забезпечення стабільності національної грошової одиниці. У 2009 році 

грошово-кредитна політика спрямовувалася на якнайшвидше подолання 

наслідків економічної та фінансової кризи. Значне зниження зовнішнього 

попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве 

ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для 

реформування економіки, викликало падіння виробництва, експорту, 

зменшення всіх видів доходів, особливо валютних, обумовило труднощі з 

наповненням бюджету, перевищення попиту на іноземну валюту над її 

пропозицією [2]. Це на початку року спровокувало девальваційні процеси, 
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ажіотажні настрої у населення щодо купівлі валюти та вилучення коштів з 

банківської системи, що відобразилося на її ослабленні, зменшенні 

кредитування економіки, скороченні золотовалютних резервів 

Національного банку. 

Серед основних заходів щодо стабілізації ситуації на валютному 

ринку необхідно відзначити активну політику інтервенцій, запровадження 

механізму валютних аукціонів, заміну нормативу ризику загальної відкритої 

валютної позиції банків на ліміти граничних значень відкритої валютної 

позиції, вдосконалення порядку використання лоро-рахунків та процедури 

отримання іноземних кредитів тощо. Проводилася гнучка політика 

рефінансування з вдосконаленням відповідних механізмів, знижувалась 

облікова ставка, був визначений та почав реалізовуватися порядок 

рекапіталізації банків за участю держави та інші заходи. Здійснювана 

антикризова політика мала міжнародну підтримку.  

Національний банк України, здійснюючи регулювання грошово-

кредитного ринку, підтримуватиме таку динаміку монетарних агрегатів, яка 

б, з одного боку, задовольняла попит економіки на гроші, а з іншого – не 

створювала загрози для динаміки цін. Проте, реалізувати це в умовах кризи 

не зовсім можливо.  Напрямом подальших досліджень має стати вплив 

фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику та реакція на 

фінансові кризи. 

 

Список літератури. 
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The banking sector of the Republic of Belarus plays a dominant role in the 

market of financial services. It is represented exclusively by the universal banks 

engaging in a wide range of banking operations intended to provide services to 

enterprises and households. 

Establishing and improving risk management systems by the banks and 

bringing them closer to the corresponding international standards reduces the 

banking sector exposure to risks assumed by them. 

In 2007, the entire complex of prudential requirements to mitigating risks 

of the banks’ activity was improving, including approaches to calculating capital 

adequacy in order to ensure a fuller coverage of risks assumed by the banks in the 

course of operation and to make provision for potential losses, and consolidated 

supervision was in the process of establishment. 

In 2007, further improvement of banking supervision continued to be 

geared towards implementation of the international standards, including those 

established under the Basel Capital Accord. The implementation of Basel II 

standards was based on the adoption, as much as possible, of the Core Principles 

for Effective Banking Supervision in accordance with the recommendations of the 

international financial institutions [1]. 

Steps undertaken in the field of banking supervision improvement enhanced 

the development and sustainability of the banking sector which indicators (asset 

volume and quality, size of regulatory capital and its adequacy, profitability, and 

compliance with the prudential standards) showed positive dynamics in 2007. 

In accordance with the Program of Development of the Banking Sector of 

the Economy of the Republic of Belarus for 2006-2010, which defines the 
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national strategy of banking sector and banking supervision development in the 

medium term, objectives and tasks of banking supervision development are 

determined by the need to ensure secure and stable functioning of the banks. Their 

attainment is associated with the improvement of prudential requirements and 

supervisory procedures and is implemented by upgrading all the component parts 

of the supervisory process, i.e. licensing, off-site supervision, inspections, 

sanctions, and analysis of systemic banking risks [2]. 

In this connection within the framework of technical cooperation of central 

banks the central banks of the Republic of Belarus and Ukraine during the sixth 

session of the Advisory council of two banks signed the Memorandum of mutual 

understanding in the field of banking supervision. 

The signed document provides information interchange in the field of 

licensing, supervision of current activity of transboundary establishments, 

carrying out verifications, decision-making on the coordination of acquisition of 

shares/quotas/ banks. Banking supervision bodies are also obliged to keep the 

parties informed about the condition and development of banking sector, about 

requirements of national legislations in the field of banking supervision, and also 

about their changes [3]. 

The cross-border aspect of banking supervision is very important in Europe. 

Close collaboration of central banks in the domain of banking supervision −  

aiming at transferring expertise and sharing experiences among banks − is in the 

interest of the central banking community, as it ultimately supports the extension 

of monetary and financial stability in a financial world. 

 

Literature references: 
1. A Risk Management Standard, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002. 
2. National Bank of the Republic of Belarus - Report on the Development of the Republic 
of Belarus Banking Sector and Banking Supervision in 2007 – Minsk, 2008. 
3. Publications [Electronic resource]. 2007. Mode of access: 
http://www.nbrb.by/press/?date=01.12.2007. Date of access: 10.04.2010. 
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Жодна банківська установа не застрахована від імовірності випадкової 

співучасті в процесі відмивання коштів, який загрожує стабільності 

національної економіки, сприяє тінізації економічних процесів, розвитку і 

розширення впливу криміналітету, зростанню корупції та ін. Тому виникає 

необхідність впровадження комплексу заходів банку по запобіганню та 

протидії легалізації кримінальних доходів. 

Практика розвинутих країн свідчить, що дієвим і ефективним 

інструментом запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих 

злочинним шляхом, є розроблена і впроваджена система внутрішнього 

фінансового моніторингу в банківських установах. Відповідно розробка 

концепції формування якісного механізму запобігання та протидії 

відмиванню кримінальних доходів стає одним із пріоритетних завдань 

фінансово-кредитної установи на шляху детінізації економічних процесів в 

країні та боротьбі з кримінальними структурами.  

В основі розробки концепції формування ефективного механізму 

запобігання та протидії легалізації незаконних доходів на рівні окремого 

банку повинні бути покладені наступні принципи: 

1) принцип «знай свого клієнта», що передбачає обов’язкову 

ідентифікацію та вивчення клієнтів банку на етапі встановлення ділових 

відносин та в процесі подальшого їх обслуговування; 

2) постійний моніторинг і перевірка операцій на відповідність 

характеру і масштабам діяльності клієнтів; 

3) наявність якісної системи відстеження банком сумнівних 

операцій, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому 
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моніторингу, ведення реєстру та звітування про ці операції відповідним 

уповноваженим державним органам; 

4) здійснення банком постійної оцінки ризиків, які клієнт може 

становити в контексті здійснення ним операцій, які мають на меті 

відмивання коштів. Відповідно до рівня ризиків (низький, середній, високий 

та дуже високий) банк повинен встановити необхідні вимоги належної 

обачливості і заходи контролю щодо таких клієнтів; 

5) наявність внутрішнього контролю за дотриманням 

відповідальними виконавцями діючого законодавства та 

внутрішньобанківських положень з питань здійснення фінансового 

моніторингу. Цьому сприяє постійне проведення навчання і підвищення 

кваліфікації працівників, доведенні до них усіх змін у нормативно правовій 

базі та контролю за виконанням їх посадових обов’язків; 

6) принцип відповідальності уповноважених осіб за здійснення 

фінансового моніторингу, що має сприяти виключенню помилок при 

виконанні ними своїх обов’язків. 

Визначення принципів, постановка мети та завдань фінансового 

моніторингу з урахуванням специфіки діяльності банківської установи 

мають на меті розробку механізмів організації цього процесу. До таких 

механізмів слід віднести: механізм ідентифікації та вивчення клієнтів; 

механізм оцінки рівня ризику, який може становити кожний окремий клієнт; 

механізм виявлення сумнівних операцій та порядок передачі інформації про 

них до уповноважених державних органів; механізм внутрішнього контролю 

процесу фінансового моніторингу банку. 

Синтез цих механізмів повинен лежати в основі створення ефективної 

і гнучкої системи фінансового моніторингу банку, що сприятиме процесам 

детінізації бізнесу та подоланні деструктивного впливу злочинних груп на 

соціально-економічну стабільність країни. 

 

Список літератури: 
 Методичні рекомендації для банків з організації фінансового моніторингу // 
http://www.sdfm.gov.ua. 
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Поддержание устойчивого финансового состояния банков, 

предотвращение системных банковских кризисов, стабильность 

функционирования банковской системы традиционно являлись 

важнейшими задачами системы надзора в банковском секторе экономики. 

Банковский надзор является государственным институтом, потребность в 

котором возникла в силу особой социальной и экономической значимости 

банковской стабильности для народного хозяйства и населения, что в свою 

очередь говорит об актуальности и необходимости исследований в данном 

направлении. Государство регулирует деятельность кредитных организаций, 

устанавливая законы, принимая подзаконные акты в отношении данной 

сферы экономической жизни страны, используя налоговую политику и 

политику центрального банка страны. 

Одним из видов государственного контроля за деятельностью 

кредитных организаций является пруденциальный надзор. Целью 

пруденциального надзора является защита потребителей банковских услуг 

от риска банкротства банка и защита кредитной системы от риска "цепной 

реакции" банкротств банков. Благодаря превентивному характеру 

пруденциального надзора, он минимизирует разнообразные риски банков и 

выполняет функцию защиты публичных интересов акционеров и 

вкладчиков. 

Основным инструментом пруденциального надзора является 

документальный надзор (риск-ориентированный) за статистической и 

финансовой отчетностью (пруденциальной отчетностью) банков, 

основными задачи которого являются: 

 мониторинг рисков конкретного банка и его сравнение с 

группой однородных банков; 
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 мониторинг соблюдения банком пруденциальных норм 

деятельности; 

 cбор данных для определения приоритетов распределения 

надзорных ресурсов и планирования инспекционных проверок. 

Посредством документального анализа надзорный орган контролирует 

соблюдение банком нормативных требований и одновременно проверяет, 

насколько успешно банк выявляет, отслеживает, управляет и контролирует 

банковские риски, чтобы надзорный орган мог быть уверен, что банку 

удастся избежать серьезных проблем в будущем. Пруденциальная 

отчетность на основании которой проводится документальный надзор 

подразделяется на отчетность о соблюдении пруденциальных норм – это 

отчетность о соблюдении нормативов безопасного функционирования, о 

формировании и использовании специального резерва на покрытие 

возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску и 

аналитическую пруденциальную отчетность  - отчетность о деятельности 

банка, его финансовом состоянии и эффективности работы, ликвидности и 

качестве активов. 

В последнее время мировое банковское сообщество не перестает 

говорить о необходимости совершенствования подходов к организации 

банковского надзора. В частности признана необходимость развития 

превентивных механизмов банковского надзора (документальный надзор), 

позволяющих на ранней стадии идентифицировать возникающие у банков 

проблемы, моделировать состояние банковского сектора во взаимосвязи с 

макроэкономическими условиями с целью своевременного принятия 

корректирующих мер.  

Работа в данном направлении ведется также и в Республике Беларусь, 

что еще раз подчеркивает главенствующую роль документального надзора 

как элемента пруденциального надзора на современном этапе развития 

кредитной системы государства. 
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Постановка проблеми. В умовах стрімкого зниження економічної 

активності, особливо загострилася проблема погашення зобов’язань за 

банківськими кредитами. Виникає необхідність пошуку нових фінансових 

джерел  щодо реструктуризації проблемних кредитів з метою підвищення 

ліквідності банківських установ. Ефективним джерелом фінансових 

ресурсів, що доцільно використовувати в даних умовах є капітал 

інвестиційних фондів.  

Мета. Дослідження  механізму врегулювання проблемної 

заборгованості банківських установ при використанні можливостей пайових 

інвестиційних фондів. 

Обґрунтування отриманих результатів. Діяльність інвестиційних 

фондів направлена на викуп та реструктуризацію проблемної 

заборгованості. Дані структури розпочали роботу з проблемною 

заборгованістю банківських установ в Україні у ІІ-ІІІ кварталах 2009 року, в 

період різкого зростання  частки прострочених кредитів. Успішність даної 

стратегії залежить від ініціативи банків у плані продажу активів. В 

залежності від рівня проблемності кредитного портфеля встановлюється 

дисконт з яким здійснюється купівля. Зокрема, розмір дисконту вартості з 

яким передається проблемна заборгованість може коливатися в межах 40-60 

% від номінальної вартості [2,4].  

Окрім продажу активів актуальним підходом у вирішенні питання 

врегулювання відносин банку і позичальника є реструктуризація проблемної 

заборгованості за допомогою закритого пайового інвестиційного фонду 

(ЗПІФ)[1]. Реструктуризація передбачає передачу прав власності на майно 
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позичальника у інвестиційний фонд, відповідно в обмін банк отримує 

інвестиційні сертифікати, тобто паї фонду та стає його учасником [3]. 

В результаті впровадження даного механізму банк звільняється від 

необхідності формування додаткових резервів щодо проблемних активів, 

адже при передачі у фонд застава в балансі не обліковується, а 

відображаються інвестиційні паї, як цінні папери. Також, банк як кредитор, 

отримує додатковий захист від можливих наслідків спричинених 

банкрутством позичальника, оскільки інвестиційні сертифікати можуть бути 

реалізовані на вторинному ринку незалежно від фінансового стану 

позичальника, чи навіть у випадку його ліквідації, на відміну від заставного 

майна. У банку з’являються додаткові можливості щодо управління 

об’єктом, оскільки при отриманні паїв фонду банк може управляти майном 

через збори власників паїв та в інвестиційному комітеті фонду, що особливо 

актуально для майнових комплексів підприємств та нерухомості, що 

передавалися в забезпечення за кредитним договором. Окрім банківської 

установи та позичальника учасниками фонду можуть бути й інші інвестори, 

котрі створюють додаткові джерела для фінансування проекту. 

Висновки. Впровадження досконалих механізмів співпраці 

банківських установ та інвестиційних фондів є важливим елементом у 

врегулюванні проблем кредитування та є ефективним інструментом 

стабілізації фінансового стану суб’єктів цього процесу. 
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Проблема управления активами по своей значимости и актуальности 

является одной из основных в банковском менеджменте. Этот тезис 

подтверждают исследования причин банкротств кредитных организаций, 

среди которых следует выделить низкое качество портфеля активов и 

недостаточный уровень управления им. Необходима разработка новых 

научно обоснованных подходов, соответствующих целям обеспечения 

высокой прибыльности банковской деятельности с соблюдением 

требований финансовой устойчивости. 

В основе существующих теорий лежат направления управления 

отдельными группами активов кредитных организаций и принципы их 

соответствия пассивам по срокам и виду. Как правило, поддержание 

достаточного уровня ликвидности и устойчивости банка влечет за собой 

формирование структуры активов, которая характеризуется низкой 

доходностью и существенно ограничивает его способность к развитию. 

В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование 

конкретных практических рекомендаций по разработке методов и 

инструментов управления активами банка в современных условиях 

являются важными задачами экономических исследований.  

Очевидно, что традиционные механизмы банковского менеджмента не 

предоставляют эффективных путей достижения оптимума между 

доходностью активов и устойчивостью кредитной организации. Решение 

данной задачи возможно только с использованием экономико-

математических методов, что и обуславливает актуальность и практическую 

значимость исследования особенностей функционирования банков в 

современных условиях и вопросов повышения эффективности управления 

их активами. 
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Важным фактором, определяющим стабильность банков и успешность 

их функционирования, является грамотное управленческое воздействие 

банка на внутрибанковские процессы и экономику в целом для достижения 

поставленных целей. В связи с чем, применение экономико-математических 

методов управления активами банка обуславливает актуальность развития 

банков в современных условиях экономики. 

Управление активами с помощью  научных методов и исследования 

операций  предполагает  использование более сложных моделей  и  

современного математического аппарата для анализа сложных взаимосвязей 

между  различными статьями банковского  баланса  и отчета о прибылях и 

убытках. Этот подход может оказать  большую  помощь  руководству банка 

в принятии решений. 
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В умовах кризових явищ загострилося протиріччя між економічними 

та правовими аспектами депозитної політики банків. Вони проявилися в 

тому, що вкладники масово почали вилучати свої кошти з банків. Очевидно, 



 

  128

що такий ажіотаж спричинює проблеми з ліквідністю та 

платоспроможністю банків.  

Державне гарантування банківських вкладів широко розповсюджене в 

багатьох країнах і розглядається як один з інструментів забезпечення 

стабільності банківської системи. Водночас, фінансово-економічна криза 

спричинила значну кількість не лише наукових, а й політичних дискусій 

щодо позитивних і негативних наслідків системи гарантування депозитів. 

У науковій літературі наводяться такі аргументи на користь 

державних гарантій за банківськими депозитами фізичних осіб: 

- підвищення довіри суспільства до банків та зменшення ризику 

панічного вилучення вкладів; 

- захист вкладників; 

- створення рівних конкурентних умов для банків усіх груп. 

Негативні аспекти гарантування вкладів виникають внаслідок 

притаманної фінансовій системі асиметричності інформації та проявляються 

в проблемах морального ризику і несприятливого вибору. Моральний ризик 

зумовлюється такими чинниками: 

- зниження стимулів для вкладників здійснювати моніторинг банку та 

перевіряти його платоспроможність; 

- більш ризикованою політикою банків; 

- проблемою банкрутства великих банків, що змушує державу  

втручатись і з побігати такому банкрутству. 

Узагальнюючи переваги та недоліки підходів як банків до 

гарантування вкладів, так і держави, необхідно відзначити, що сучасна 

фінансово-економічна криза показала ті аспекти банківської політики в 

цілому та депозитної зокрема, які потребують перегляду та удосконалення. 

Головним фактором відновлення повноцінної роботи банківської системи є 

довіра до неї суспільства.  

На рівні держави доцільно проводити такі заходи: 

- чітка координація всіх гілок влади, особливо її економічного блоку; 

- зрозуміла та прозора стратегія поведінки Національного банку 

України на валютному ринку; 

- системна роз’яснювальна робота відповідальних офіційних осіб. 
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На рівні банків для відновлення довіри необхідно виконувати такі вимоги: 

- безумовне виконання перед клієнтами своїх зобов’язань; 

- повернення вкладникам проблемних банків їх заощаджень; 

- рекапіталізація проблемних банків;  

- функціонування пробних банків в обмеженому режимі. 
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Серед всієї сукупності банківських ризиків центральне місце займає 

кредитний ризик, який виникає в процесі реалізації кредитних відносин і 

при несприятливому результаті приводить банк до серйозних фінансових 

втрат. У зв’язку з цим актуальним за сучасних тенденцій розвитку 

банківського сектору є аналіз і управління кредитним ризиком з метою 

зниження його рівня. 

Проблема визначення та мінімізації кредитного ризику комерційного 

банку складається з кількох аспектів, розглянемо їх докладніше. 

Особливо гострою проблемою для українських банків є створення 

методики визначення ступеню ризику як на момент укладання кредитної 

угоди, так і в перспективі. Для покращення оцінки кредитоспроможності, 

перетворення її на ефективний спосіб мінімізації кредитного ризику, 

кожний банк повинен розробити власну методику. 
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Роботі банків щодо мінімізації кредитних ризиків також заважає 

недостатність інформації про потенційних позичальників. Для цього 

потрібна єдина інформаційна база кредитних історій. Часткове вирішення 

цієї проблеми можливе за умов впровадження новітніх інформаційних 

технологій керування кредитними ризиками. Перші кроки для створення 

такої бази вже зроблені: Верховною Радою України ще у 2005 році 

прийнятий Закон «Про організацію формування та обігу кредитних історій» 

та відповідно до нього створено Перше всеукраїнське бюро кредитних 

історій (ПВБКІ).[2] 

На державному рівні проблема мінімізації кредитного ризику 

вирішується за допомогою впровадження обов’язкового створення банками 

резервів на покриття можливих втрат від кредитної діяльності, а також 

введення економічних нормативів ризику. 

Враховуючи досвід вітчизняної практики, а також міжнародний досвід 

організації кредитних відносин, є доцільним запровадити в Україні єдину 

систему оцінювання та управління кредитним ризиком з метою мінімізації 

ризиків – перехід до світових новітніх нормативів - міжнародних стандартів 

вимог до банківської системи «Базель II», головною метою якої є 

підвищення якості управління ризиками в банківській практиці [1]. На жаль, 

в Україні заплановано запровадження системи у практику банків з 

відстрочкою до 2016 року, що може мати негативний вплив на роботу 

вітчизняних кредитних установ на міжнародних ринках. 

Слід зауважити ще на одну проблему, розв’язок якої може позитивно 

вплинути на мінімізацію кредитних ризиків: незалежно від якості 

кредитного портфеля та методів, які застосовуються під час управління 

кредитним ризиком, усі банки тією чи іншою мірою стикаються з 

проблемами неповернення кредитів. В минулому році проблемні кредити 

українських банків склали 70 млрд. грн., що становить близько 9% всіх 

кредитів. Що стосується 2010 року, то в абсолютному виразі обсяг 

проблемних кредитів за січень скоротився на 2,5%, або на 1,72 млрд. грн., а 

частка проблемних кредитів на 1 лютого склала 9,3%. Тому основним 

завданням для більшості банків найближчим часом є повернення вже 

виданих позик, а не надання нових. [3] 
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Підсумовуючи викладене вище, слід зазначити, що для вирішення 

проблеми мінімізації кредитних ризиків необхідні нові теоретичні розробки 

у цій галузі, застосування світового досвіду та новітніх інформаційних 

технологій та практичні навички працівників банків з аналізу та мінімізації 

можливих втрат, пов`язаних з кредитною діяльністю.  
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В умовах боротьби  з наслідками фінансової кризи  з метою  

забезпечення прибуткової  діяльності  і  підвищення  позитивного  іміджу,  

на  сьогодні  особливого  значення для банків набуває необхідність 

вдосконалення ризик-менеджменту та  впровадження  прийнятних  і  

перевірених  методів  формалізації  і оцінки ризиків, виявлення значимих 

критеріїв, а також розроблення чітко налагодженої системи прийняття 

рішень, що базується на отриманих даних і приводить до ефективного 

результату.  

Метою дослідження є комплексний аналіз ефективності систем 

управління ризиками в банках України та розробка шляхів вдосконалення 

ризик-менеджменту банків. 

Ризики для українських банків дуже зросли, оскільки світова криза 

фінансових ринків, погіршення макроекономічних показників і політична 

невизначеність призвели до відпливу депозитів, звуження внутрішніх 

грошових ринків і нестійкості валютного курсу.  



 

  132

  За результатами дослідження Агентством фінансових ініціатив 

«Аналіз систем ризик-менеджменту в банках України» можна констатувати, 

що 74% опитаних банків мають незалежний відділ (управління) ризику, 26% 

– не мають. Одним з актуальних питань сучасного банківського ризик-

менеджменту в світі є питання про наявність та тип системи інтегральної 

оцінки ризику. Переважна більшість банків (80%) використовує системи 

ризик-менеджменту, за яких ризики оцінюються окремо за кожною 

категорією [2]. 

Результати проведеного аналізу свідчать про недостатню увагу банків 

до ризиків, на які вони наражаються в процесі кредитування, що, в свою 

чергу, створює підвищений ризик неповернення таких позичок: частка 

проблемних кредитів у кредитному портфелі банків порівняно з 2009 роком 

зросла в 4 рази і становить на 01.03.2010 р. 9,6% [1]. 

Збільшення абсолютної величини гепу,особливо  впродовж 2009 року, 

(станом на 1.03.2010 він становив 1,04) вказує на вищий рівень процентного 

ризику, що бере на себе банк і тим більше змінюється його маржа протягом 

зафіксованого часового інтервалу. Проаналізувавши дисбаланси у співвідно-

шенні кредитів і депозитів, найзагрозливішими є дисбаланс довгострокових 

депозитів і довгострокових кредитів в  іноземній валюті (на 1.03.2010 він 

становив 0,16). Показник співвідношення строкових депозитів і кредитів, 

наданих суб'єктам економіки, свідчить про те, що на 59% кредитний 

портфель банків формується із внутрішніх ресурсів до запитання, які, як 

відомо, є нестабільним короткостроковим джерелом ресурсної бази банків, 

Отже, для успішного управління банківськими ризиками необхідно 

забезпечити: постійний моніторинг ризиків, запобігання  прийняття 

неконтрольованих рішень, удосконалення методики розрахунку резервів на 

покриття можливих збитків, ефективну систему використання інформації, 

поліпшення правових умов. В складних умовах банківської кризи важливо 

не допустити відпливу ресурсів з банківської сфери, акумулювати готівкові 

кошти та активно використовувати можливість вигідних операцій з торгівлі 

валютою і цінними паперами, вжити всіх можливих заходів для підвищення 

довіри з боку іноземних і вітчизняних інвесторів, а також розробити 

програми реструктуризації банків залежно від характеру проблеми. 
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Для осуществления активных операций банки широко используют 

привлеченные ресурсы. В этой связи особое значение приобретает 

способность банка своевременно и в полном объеме выполнять свои 

обязательства перед кредиторами, то есть банковская ликвидность. 

Ликвидность является одной из обобщенных качественных характеристик 

деятельности банка, которая во многом определяет его надежность и 

зависит от множества факторов. 

Белорусский банковский сектор в 2009 г. столкнулся с нарастающим 

кризисом ликвидности, который обусловлен ситуацией в государственных 

банках, а также интенсивным кредитованием государственных программ. 

Со стороны Национального банка Республики Беларусь выдвигались 

предложения по снижению требований к государственным банкам по 

финансированию госпрограмм и передаче этих функций Государственному 

агентству развития, создание которого также является одним из 

обязательств Беларуси перед МВФ. Это помогло бы частично исправить 

ситуацию с ликвидностью банков, но данные предложения не были 

приняты. 

Ситуация усугубилась ростом проблемных кредитов, которые на 1 

января 2010 г. составили 3013,7 млрд руб. или 4,24 %, что в 3,45 раза 

больше чем на 1 января 2009 г. Это привело к значительному увеличению 

объемов отчислений в резервы: в январе 2010 г. уровень отчислений 
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составил 435,7 млрд руб., что в 1,8 раза превышает показатели января 

2009 г.  

Тем не менее, в 2009 г. банковский сектор страны в целом сохранил 

положительную динамику развития. Совокупный уставный фонд 

увеличился на 877 млрд руб., или на 10,1 %, и на начало 2010 г. составил 

9,56 трлн руб. Объем нормативного капитала банковского сектора на начало 

года составил 13,4 трлн руб., увеличившись на 18,5 %. Возросла и ресурсная 

база банков, основным источником пополнения которой являются средства 

населения. За 2009 г. вклады физических лиц увеличились на 4,9 трлн руб., 

или на 36,8 %. 

С 17 февраля 2010 г. в целях увеличения доступности кредитов 

субъектам экономики и стимулирования привлечения в банковские 

депозиты средств юридических и физических лиц проведено снижение на 

0,5 п.п. ставки рефинансирования до уровня 13 процентов годовых. 

Одновременно на 1 п.п. снижены ставки Национального банка по постоянно 

доступным операциям регулирования ликвидности банков. 

Кроме того, в целях поддержания ликвидности на должном уровне с 

17 марта 2010 г. был снижен норматив фиксированной части резервных 

требований с 40 до 10 процентов. Данное решение принято с целью 

расширения возможностей банков по регулированию собственной 

ликвидности за счет использования средств фонда обязательных резервов в 

условиях ограниченности приемлемого обеспечения для получения 

рефинансирования со стороны Национального банка. Данная мера 

направлена на сглаживание колебаний ликвидности и ставок 

межбанковского рынка. 

Таким образом, намечающиеся положительные тенденции в состоянии 

банковской ликвидности не являются предпосылкой обеспечения высокой 

стабильности, что обусловлено резкими скачками в прибыли и нормах 

отчислений в резервные фонды, ростом проблемных активов и постоянной 

поддержкой банков со стороны государства. 
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Сучасні тенденції розвитку суспільства,зміни способу стилю життя 

людей призводить до того,що споживач став іншим. Сьогодні банківський 

сектор функціонує в умовах економічної кризи, що сприяє зменшенню 

довіри до банківських установ, зниженню попиту на певні банківські 

продукти тощо. А тому для банку дуже важливо ефективно та виважено 

розробити комунікаційну стратегію, безпосередньо використовуючи її 

інструментарій. У цьому зв'язку дослідження питань щодо оптимізації 

механізмів застосування  інструментів банківського маркетингу в умовах 

економічної кризи набуває особливого значення, що зумовлює актуальність 

даної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього 

питання.[1]. 

Нинішній  стан ринку характеризується підвищенням значущості та 

цінності інформації. Збільшуються темпи росту інформатизації суспільства, 

споживачу стає доступнішим все більший обсяг інформації. Банківські 

установи, однак, не можуть збільшувати обсяги своїх комунікацій 

пропорційно збільшенню обсягу інформації, яка доступна споживачу. У цих 

умовах значення комунікаційної функції маркетингу зростає, а питання 

ефективності використання комунікаційного інструментарію стає 

актуальним [2]. 

В умовах сьогоднішньої економічної кризи дуже актуальним є 

питання використання та запровадження моделей маркетингових 

комунікацій.  
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Osgood Model (ОМ) - модель, направлена на аналіз ефекту 

маркетингових комунікацій як системи, що властива банкам. ОМ 

детермінувала характер зворотного зв'язку в системі комунікацій. 

Сутність інтерпретації Osgood Model полягає в тому, що за наявності 

множинності елементів зворотного зв'язку ці зв'язки детерміновані щодо 

носіїв (медіа-каналів), які передають інформацію одержувачу. 

З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до 

управління банком і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс 

маркетингу можна розглядати з позицій застосування його в середовищі 

Інтернет. Інтернет-маркетинг - це процес, який направлений на задоволення 

потреб споживачів із застосуванням інтернет-технологій управління 

інструментами маркетингу. 

Мережа Інтернет як засіб та середовище комунікації може бути 

ефективно використана для проведення маркетингових досліджень. 

Досягнення цілей банку багато в чому залежить від правильної організації 

та функціонування організаційної структури. У зв'язку з посиленням 

значення мережі Інтернет у діяльності банку, доцільно запропонувати 

розроблений варіант організаційної структури департаменту маркетингу з 

урахуванням специфіки роботи банку в середовищі Інтернет.  Департамент 

включає в себе п'ять підрозділів, а саме: розробки маркетингових стратегій 

та планування, маркетингових досліджень, планування асортименту 

продукції та її збуту. [2] 

Банківська установа використовує ресурси Інтернет в таких елементах 

комплексу маркетингу як реклама, зв'язки з громадськістю, підтримка 

споживачів, розширення інфраструктури банку за рахунок застосування 

Інтернет, стимулювання збуту, проведення маркетингових досліджень. 

Таким чином, практичне застосування Osgood Model та її адаптація у 

банківській діяльності сприятиме удосконаленню та покращенню 

комунікаційного процесу в банках та стане одним із можливих шляхів 

виходу з кризи. [1] 
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Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения 

приоритетных направлений развития банков находятся сегодня в центре 

экономической, политической и социальной жизни государства.  

С переходом к рыночной экономике проблемы развития и 

совершенствования системы управления кредитным портфелем в  целях 

минимизации его рисков приобрели особую значимость.  

Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является 

основным этапом реализации его кредитной политики. Кредитный портфель 

представляет собой целенаправленно сформированную в соответствии с 

определенной кредитной стратегией совокупность вложений в кредитуемые 

объекты, в том числе и уже просроченную задолженность. Исходя из этого, 

при формировании оптимального кредитного портфеля следует стремиться 

к реализации разработанной кредитной политики путем подбора наиболее 

эффективных и надежных кредитных вложений. 

Значительный рост портфелей проблемной задолженности создает 

скрытые угрозы финансовой стабильности кредитора. Так, удельный вес 

проблемной задолженности в банковской системе Республики Беларусь 

увеличился за  2009 год  по сравнению с 2008 годом в 2,3 раза – с 0,6% до 

1,4% по состоянию на 1 ноября 2009 года. Сложившаяся ситуация ведет к 

целому ряду негативных последствий для кредитных организаций, среди 

которых наиболее тяжкими являются: - увеличение объемов банковского 

резервирования; - снижение объемов капитала кредитора; - снижение 

показателей банковских нормативов;  - необходимость прохождения 
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длительных судебных процедур взыскания залога; - высокая вероятность 

реальных убытков в результате реализации залога. 

На белорусском рынке кредитования среди негосударственных 

банков, главенствующая роль принадлежит ОАО «Приорбанк» по общему 

объему выданных кредитов. ОАО «Приорбанк» по результатам 

деятельности в 2007-2009 гг. сохраняет  3-е место в банковской системе по 

величине кредитов, предоставленных клиентам. 

Общее количество непогашенных кредитов в установленный срок во 

многом зависит от кредитной политики, проводимой руководством банка. 

Так благодаря высокой эффективности проводимой кредитной политики 

ОАО «Приорбанк» в 2006-2008 гг. наблюдалось снижение удельного веса 

просроченной задолженности от суммы общего кредитного портфеля. За 

2007 год в абсолютном выражении сумма проблемной задолженности 

увеличилась на 1,8 млрд. рублей, при этом, ее доля в кредитном портфеле 

уменьшилась практически на 0,3 процентных пункта. В 2008 году также в 

абсолютном выражении сумма просроченной задолженности увеличилась 

на 1,5 млрд. руб., при этом, ее доля в кредитном портфеле снизилась на 0,13 

процентных пункта (с 0,67% до 0,54%). 

Данная ситуация свидетельствует о высокой эффективности 

проводимых ОАО «Приорбанк» мероприятий по развитию кредитного риск-

менеджмента и повышению качества управления кредитными рисками 

банка. 

Адекватным способом решения проблемы проблемных долгов в 

Республике Беларусь может явится разработка специального нормативно-

правового акта, предусматривающего банкротство физических лиц. Однако 

этот метод следует применять только в экстраординарных ситуациях. 

Таким образом, в связи с присутствием ряда неопределенных 

моментов по созданию данного нормативно-правового акта, следует учесть 

имеющийся практический опыт в Соединенных Штатах Америки и в РФ. 
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Велика кількість праць науковців присвячується, функціонуванню 

іноземних банків у вітчизняній економіці. Водночас є чимало 

неоднозначних і суперечливих аспектів даної тематики. Необхідно провести 

аналіз переваг і недоліків діяльності іноземних банків у національній 

економіці, з метою надання рекомендацій щодо управління процесом 

зростання участі іноземних інвесторів у роботі банківської системи України. 

Зазначимо такі позитивні моменти: запровадження міжнародного 

досвіду банківської діяльності; розширення спектра якісних послуг, та 

здешевлення їх вартості; надання поштовху розвитку конкуренції в 

банківському секторі; підвищення кваліфікаційного рівня банківських 

працівників; створення нових робочих місць.  

До негативних рис, можна віднести такі: 1. Ризик залежного розвитку 

банківської системи. У державах з перехідною економікою, що 

орієнтувались на зовнішні інвестиції, вирішальний вплив на економічний 

процеси здійснюють іноземні банки. 2. Іноземні банки можуть нав’язувати 

модель деформованого розвитку країни, яка призведе до порушення 

цілісності економічних інтересів держави, суттєво гальмуючи розвиток 

національного виробництва, перш за все, малого та середнього бізнесу. 

3. Ризик погіршення конкурентоспроможності національних банків. 

4. Можливий неконтрольований відплив капіталу з країни. Філії, як 

структурні підрозділи іноземних банків, не здійснюють формування 

капіталу. Таким чином, дохід, отриманий від їх діяльності, після сплати 

податку буде повністю переведений до іноземного банку.  

Щоб реалізувати позитивні наслідки діяльності банків з іноземним 

капіталом в Україні, необхідно тримати під контролем потенційні ризики, 
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шляхом проведення управління процесом зростання участі іноземних 

інвесторів у роботі банківської системи, що  може передбачати такі заходи: 

1. Надання дозволу на участь в банківській системі, лише інвесторам з 

високими рейтингами, що встановлені провідними рейтинговими 

агентствами. 2. Встановлення верхньої межі участі іноземного капіталу в 

економіці країни, для недопущення надмірної концентрації іноземних 

банків. 3. Заборона на відкриття іноземних банків в офшорних зонах. 

4. Виконання іноземними банками усіх економічних нормативів, 

встановлених для вітчизняних банківських установ. 5. Певні обмеження, 

щодо здійснення тих чи інших видів операцій. За відсутності подібних 

обмежувальних заходів прихід іноземного капіталу у банківську систему 

України матиме більшою мірою негативні наслідки та 

супроводжуватиметься підривом її стабільності. 

Отже, щоб не втратити конкурентні переваги, вітчизняні банки 

повинні постійно удосконалювати свої операції і послуги, нарощувати 

рівень капіталізації банківської системи, упроваджувати більш прогресивні 

методи управління, які дозволяли б гнучко реагувати на зовнішні умови і 

одночасно забезпечували б якість діяльності, контроль витрат і 

ефективності. 
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Постановка проблеми. Сьогодні зоною підвищеного ризику 

залишається банківська сфера. Це зумовлено тим, що, по-перше, вона є 

своєрідною ареною боротьби за перерозподіл власності, де беруть участь як 

чисті, так і брудні гроші. По-друге, відмиті гроші зазвичай розміщуються на 

банківських рахунках, які часто відкриваються на підставних осіб, на 

фіктивні імена або від імені осіб, що діють за дорученням бенефіціарів. 

Характерною тенденцією є використання офіційних представництв 

іноземних банків для операцій з доходами від кримінальної діяльності [1].  

Метою статті є оцінка ризиків легалізації доходів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності міжнародних розрахунків. 

Основними банківськими ризиками, на які впливає відмивання 

нелегальних доходів, є ризик репутації, ризик концентрації, операційно-

технологічний та юридичний ризики. Системи управління ризиками в 

банках повинні включати такі елементи: виявлення ризику ;вимірювання 

ризику; контроль ризику; моніторинг ризику[3]. 

В Україні реалізовується модель фінансового моніторингу змішаного 

типу. З цього погляду доцільно виділити такі основні канали та схеми 

міжнародних розрахунків відмивання доходів, отриманих злочинним 

шляхом з використанням банківських установ, серед запропонованих 

міжнародними організаціями та державними органами виконавчої влади з 

питань фінансового моніторингу схем легалізації “брудних” коштів: схема 

легалізації коштів за допомогою операцій з вивезення “брудних” коштів за 

кордон; схема легалізації коштів за допомогою експорту за заниженими 
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цінами; схема легалізації коштів за допомогою псевдо експорту і псевдо 

імпорту; схема переведення “брудних” коштів за кордон. 

Аналіз застосовуваних сьогодні методик оцінки ризику легалізації 

“брудних” коштів та фінансування тероризму дає підставу для висновку, що 

зазвичай дослідники виокремлюють три його напрями: ризик країни; ризик 

клієнта; ризик послуги. Перелічені вище види ризику сукупно й формують 

ризик залучення банків до легалізації коштів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму. 

Такий підхід на основі оцінки ризиків є важливим для ефективності й 

дієвості боротьби з відмиванням злочинних доходів. Він сприяє 

пріоритизації зусиль та діяльності з урахуванням вірогідності відмивання 

злочинних доходів і відображає досвід та адекватність зусиль щодо 

подолання цього ризику.[2] 

Враховуючи вищесказане, слід зазначити, що ризики – це невідємна 

частина банківської діяльності. У цій сфері накопичений величезний досвід 

щодо визначення, вимірювання, контролю та моніторингу ризиків 

банківської діяльності – з однієї сторони, однак досить складно визначити 

адекватний інструмент для оцінки та подальшого управління таким 

специфічним видом ризику, як ризик легалізації доходів при здійсненні 

міжнародних розрахунків. Тому потрібно проведити дослідження та 

детальніше вивчати його механізми з метою пошуку й оптимізації 

ефективних засобів управління та мінімізації зазначеного виду ризику. 
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Во второй половине 2008 г. банковский сектор в Украине столкнулся с 

оттоком депозитов, снижением ликвидности, резким ухудшением качества 

активов и необходимостью реструктуризации долговых обязательств 

банков. Причинами такой сложной ситуации послужили не только высокий 

процент невозврата кредитов, неэффективные действия правительства и 

НБУ, но уже существовавшие внутригосударственные проблемы. По 

истечении полутора лет ситуация в банковском секторе начала понемногу 

изменяться в положительную сторону. Банки стремятся вернуть лояльность 

своих клиентов и готовы предложить новые антикризисные проекты. 

Сегодня банки уже не преследуют цели повышения доли рынка и 

наращивания активов. Теперь их волнует такие вопросы, как возрастание 

уровня доверия к банковской системе, улучшение отношения населения к 

украинским банкам, повышения рейтингов. Поэтому улучшение или, по 

крайней мере, неухудшение экономической и политической ситуации в 

Украине будут положительно влиять на состояние банковского сектора.  

Выборы Президента Украины, укрепление курса национальной 

валюты, стабилизация мировой экономике – все это в достаточной степени 

повлияло на сегодняшнюю ситуацию в банковском секторе и 

способствовало улучшению отношения населения к банкам. На начало 

марта 2010 г. социологические исследования констатируют хоть и 

медленный, но уже заметный рост доверия населения к банкам. По данным 

Института Горшенина, отрицательное отношение к хранению средств в 

банках в январе 2009 г. высказало 86% опрошенных, а уже в сентябре того 

же года – 80,3% [1]. Уровень доверия к банковской системе с критических 

8% в марте 2009 г. вырос до 13% в сентябре 2009 г. Социологические 

исследования, проведенные в начале марта 2010 г., свидетельствуют о 

дальнейшем оживлении сотрудничества населения с банками [1]. Однако до 
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восстановления докризисного уровня доверия финансистам еще многое 

необходимо предпринять. 

Существует целый ряд условий, которые необходимо выполнить как 

самим банкирам, так и властям, чтобы отечественная финансовая система 

вернула доверие украинских граждан. В первую очередь, это шаги, 

направленные на нейтрализацию стресс-факторов, которые и 

спровоцировали население изымать деньги из банков. К таким 

мероприятиям следует отнести завершение выплаты депозитных вкладов 

проблемных банков, стабилизация валютного курса, стимулирование роста 

в реальном секторе экономике. 

Еще одним пунктом, влияющим на настроения вкладчиков, до сих пор 

является политическая составляющая. Высокая степень политизации 

экономики Украины негативно отражается на состоянии банковского 

сектора. Поэтому существенные изменения уровня доверия к банковской 

системе стоит ожидать, когда пройдут кадровые назначения после выборов 

Президента Украины. При условии же отсутствия серьезных политических 

конфликтов или очередной волны кризиса можно ожидать и достижения 

докризисного уровня лояльности населения к банковской сфере. По оценкам 

экспертов, это произойдет не раньше, чем через год [2]. Скорейшему 

оздоровлению системы должны способствовать и сами финансисты. С 

каждым днем для большинства банков становится "золотым" правило, по 

которому сумма первого взноса должна составлять не менее 30% стоимости 

кредита. Подобные ограничения уже несколько десятилетий работают в 

Европе [3]. Благодаря им финансовые учреждения перестраховались от 

волны неплатежей. Работа же по долгам в украинских банков только 

начинается. Те немногие украинские банки, обещавшие реанимировать 

кредитование весной 2010 г., начали постепенно ссужать средствами 

заемщиков. Банкиры делают ставку на финансировании предприятий и 

выборочно кредитуют население. При этом в рознице банки обещают 

работать преимущественно по автокредитованию и кредитованию 

наличными [4]. 

Банки ещё долго будут оправляться от невозвратных кредитов. 

Конечно, финансовая система сможет уменьшить свои убытки до конца 
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2010 г. Основным источником прибыли для финансистов станут как раз 

погашенные кредиты. Ставки по депозитам в гривне будут снижаться к 

концу 2010 г. до 17-18% годовых. Такая же тенденция сохранится и в 2011 

году. Но даже при самом оптимистическом прогнозе говорить о массовом 

пересмотре условий работы с физическими лицами в сторону смягчения 

условий можно будет не ранее 2011 года. На сегодняшний день необходимо, 

чтобы урегулирование ситуации в банковском секторе Украины стало 

ключевым приоритетом для властей страны на 2010 г. Более устойчивая 

банковская система будет являться платформой, которая обеспечит 

стабильный рост экономики в будущем. 
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Сьогодні як ніколи актуальні терміни “прострочена заборгованість”, 

“проблемні кредити”, “токсичні активи”, “проблемні борги”, “проблемний 

банк”. І причиною тому не лише нерозуміння керівництвом банків сутності 

даної  проблеми, а й законодавча неврегульованість низки питань. Вчасне 

виявлення  симптомів  та ознак функціональних розладів банківської 

системи, пошук дієвих інструментів їх подолання нині мають пріоритетне 

значення [1]. 

Це обумовлює актуальність дослідження сучасного стану проблемної 
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заборгованості в банківській системі України та пошук нових підходів щодо 

ефективного управління проблемними активами для забезпечення 

фінансової стійкості банківської установи. 

На початок 2010 року (за даними Національного банку України) 

частка проблемних кредитів в банківській системі України сягнула майже 

9,5%. Тобто, за минулий рок проблемна заборгованість зросла  майже у 4 

рази з 18,015 млрд. грн. до 69,935  млрд. грн. Втім, за різними оцінками, 

реальні обсяги простроченої заборгованості коливаються на рівні близько 

20-30% від загального обсягу кредитного портфелю банків України. Тому, 

на сьогодні перед  банками  та  урядом постає гостра проблема боротьби з 

простроченою заборгованістю[2]. Банки  мають  два  основні  варіанти  

позбутися  “поганих”  боргів:  їх  реструктуризація власними силами або 

стягнення заборгованості, в тому числі за допомогою передачі боргових 

портфелів колекторським агентствам. І перший, і другий варіанти не є іде-

альними – обидва мають свої мінуси. При самостійному зборі простроченої 

заборгованості необхідні істотні інвестиції, відволікаються ресурси банку на 

боротьбу з простроченими активами; при продажі простроченої 

заборгованості відсутній стовідсотковий контроль за процесом збору 

заборгованості, неможливо дорого продати коротке прострочення тощо. 

Так, банкам слід застосовувати аутсорсинг стягнення заборгованості лише 

щодо тих прострочених кредитів, за якими ймовірність стягнення значної  

частини суми невелика. 

Зараз банківські експерти пропонують запровадити таку програму 

захисту активів, в якій для зниження тиску зростаючої частки проблемних 

активів використовуватиметься інструмент державних гарантій щодо 

проблемних активів на оплатній основі, що сприятиме скороченню 

ризикових обсягів активів і послабить нормативний тиск на капітал. Цей 

захід передбачає розробку програми розподілу збитків між банком і третьою 

стороною, наприклад, урядом. Банки залишаються при цьому 

повноправними учасниками процесу на  будь-якому рівні втрат, що дасть 

змогу зберегти їх зацікавленість у самостійній роботі з проблемними бор-

гами, а державі не треба робити термінових ресурсних вливань, щоб 

забезпечити ліквідність банку, натомість упродовж певного періоду часу 
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вона одержує частину банківського прибутку як компенсацію. Даний 

механізм зміцнює впевненість учасників ринку і страхує від подальшого 

погіршення якості їхніх активів, послаблює формальні вимоги до капіталу 

банку і не вимагає грошових вливань уряду в момент запуску механізму[1]. 

Враховуючи викладене вище, можна стверджувати, що розробка  та 

впровадження такої програми можуть істотно послабити негативний вплив 

кризи на реальний сектор економіки та банківську систему. На нашу думку, 

найкращим варіантом в Україні стало б створення спеціального агентства. 

При цьому обов’язковою умовою має бути прийняття відповідного закону 

та наявність регуляторного впливу з боку держави. 
 

Список літератури: 
1. Барановський О. Проблемні банки: виявлення і лікування. // Вісник Національного 
банку України. – 2009. – № 11. – С. 20–31. 
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Розвиток банківської системи невідривно пов’язаний із розвитком 

організаційних структур банків. Відповідно до змін ринкових умов, 

змінюються напрямки їх оптимізації: в період росту ринку банки 

нарощували структури, у кризу вдалися до оптимізації шляхом скорочення 

видатків. Важливим інструментом оптимізації організаційної структури 

банку є використання різних видів моделювання[1]. Воно дозволяє 

спрогнозувати результати, реакцію клієнтів, уникнути небажаних наслідків. 

Оптимізація структури складається з: аналізу структури, розробки 

вдосконалень, втілення, моніторинг оновленої структури. Використання 

математичної моделі на етапі аналізу дозволяє оцінити результати змін, 

визначити наслідки різних варіантів, обрати оптимальний шлях, скоротивши 

витрати часу. 
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Сьогодні філія керує відділеннями в межах області, однак більшість 

контактів здійснюється в дистанційній формі: електронне листування, 

конференцзв’язок, селекторні наради. Тож не має перешкод для переходу до 

структури в якій філія керує відділеннями кількох областей. Це дозволить 

скоротити видатки, започаткувати перехід до структури, в якій ланка філій 

передає повноваження центральному офісу, а самі філії буде розформовано. 

Навіть створення в центральному офісі підрозділу супервайзорів, що буде 

опікуватися виїзним контролем первинних одиниць, не завадить подібній 

реорганізації, в результаті якої банк скоротить видатки. Загальним 

напрямком оптимізації структурної побудови банків можна вважати перехід 

від лінійно-штабної моделі, до дивізійної та матричної моделей. Але 

максимальний рівень гнучкості організаційної структури забезпечує 

адаптивна модель побудови. Адаптивна модель дозволяє використовуючі 

лише власні ресурси вчасно реагувати на зміну умов, вирішувати нетипові 

завдання, реалізовувати нові проекти[2]. Поняттям, яке пронизує увесь 

процес створення та функціонування гнучких, здатних до пристосування 

структур є поняття «команда». Принципи побудови команди наступні: 

кожен член команди добре розуміє кінцеву мету, що стоїть перед командою, 

ще краще, якщо цю мету команда формулює самостійно; команда несе 

колективну, а не персональну відповідальність; кожен член команди володіє 

універсальними професійними і управлінськими знаннями; кожен член 

команди на рівних правах приймає участь в плануванні її діяльності в 

цілому, плануванні своєї власної роботи, а також роботи кожного члена 

команди; обов’язки серед членів команди розподіляються не жорстко, 

кожному залишається значна самостійність; усі функції управління команда 

здійснює колективно, керівнику залишаються лише функції лідерства, 

координації. Ефективність процесу управління залежить від здатності 

передбачати майбутнє, мислити на перспективу й пильно контролювати 

ризики[3]. Формування адаптивної структури в банку потребує витрат часу, 

матеріальних витрат, може викликати протиріччя при прийнятті рішень, але 

гарантує високу ефективність, здатність швидко реагувати на зміни. 
Список літератури: 
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Глобалізацію розглядають як кумулятивний процес перетворення 

національних економік у структурно пов'язані сегменти єдиного світового 

простору. Характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку є 

глобалізація економічних, політичих явищ і процесів, що суттєво впливають 

на економіку і проведення державної політики кожної окремої країни. 

Звідси випливає ряд принципових концептуальних моментів, що визначають 

місце та роль центральних банків в глобалізаційних процесах, які 

відображатимуть те, що останні є інституціональними формами державної 

активності. Відповідно, їх місце та роль буде прив’язуватись до загального 

місця та ролі держави у виборі на користь глобалізації (чи зворотного 

процесу) [1, c.135]. 

По-перше, інтернаціоналізаційна складова економічного розвитку 

цивілізації завжди сприймається як засіб посилення такого розвитку, 

перетворюючись на мета-принцип засад міжнародного співробітництва, 

який виступає в ролі генералізуючої доктрини, втілення якої передбачає 

імплементацію набору політико-економічних рішень, які уможливлюють 

загальний напрям мікроекономічної експансії — за межі національних 

кордонів [2, c. 51; 116, c. 124; 167, с. 208].  

По-друге, політичні дії щодо реалізації вибору на користь глобалізації 

не можуть актуалізовуватись безсуб’єктно поза політичними рамками 
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національних держав та інституціональними рамками їх органів, а також у 

відриві від рівноваги на політичних ринках, яку утворюють побажання 

виборців і політичні пропозиції державних діячів чи урядовців  [3, c. 164-

170]. 

По-третє, свідомі дії політичної влади щодо забезпечення розвитку 

глобалізаційних процесів в чистому вигляді спираються на концептуальне 

бачення або загальних рушійних сил господарства в принципі або 

макроекономічних наслідків для національної економіки від експансії у 

міжнародний економічний простір.  Звідси випливає: по-перше, можливість 

ієрархізації пріоритетів забезпечення рівноваги в кожному з секторів; по-

друге, пріоритет трансмісії рівноваги в одному з секторів на інший [4, c. 

164-170].   

Взаємообумовленість зовнішньої та внутрішньої рівноваги 

макросистеми окремої держави визначається монетарним фактором. Ще до 

кінця ХІХ ст. Центральні банки виступили конкретними 

інституціональними формами, через які втілюється вибір щодо характеру 

субординованості рівноваги в кожному з секторів, через що забезпечується 

вибір на користь формування того чи іншого ідеального типу міжнародної 

економіки. А в свою чергу, інституціональна слабкість комерційних банків 

може призводити до негараздів в трансмісійному механізмі монетарної 

політики. Слабкий банківський сектор збільшує системні ризики для всієї 

фінансової системи,  стримує введення непрямих інструментів монетарної 

політики, інтеграцію у міжнародну фінансову систему.  
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В 2008 году мировая экономика столкнулась с финансовым кризисом, 

возникновение которого было обусловлено нарастанием нестабильности и 

структурных диспропорций в мировой финансовой сфере.  

В условиях выхода из мирового финансового кризиса одной из целей 

работы банковского сектора Республики Беларусь является разработка мер 

по повышению привлекательности кредитов в стране, в частности,  для 

физических лиц.  

Для стимулирования внутреннего спроса, активизации продаж 

отечественных товаров, оказания со стороны государства поддержки 

гражданам в части приобретения необходимых товаров, принят Указ 

Президента Республики Беларусь от 6 июля 2009 г. № 371 «О льготном 

потребительском кредитовании», которым предусмотрено, что 

малообеспеченным гражданам предоставляются льготные кредиты в 

белорусских рублях на потребительские нужды с уплатой 10 процентов 

годовых для приобретения в торговых организациях товаров производства 

Республики Беларусь по перечню, утверждаемому Советом Министров.  

Динамика роста выдаваемых кредитов  свидетельствует об интересе к 

льготному кредитованию со стороны населения. Так, в августе 2009 года 

выдано кредитов на сумму 630,8 млн. руб., сентябре - 3522,7 млн. руб. (что 

на 2891,9 млн. руб. больше, чем в предыдущем месяце), октябре – 3676,5 

млн. руб. (на 153,8 млн. руб. больше, чем в сентябре), ноябре – 2961,9 млн. 

руб. (снижение на 714,6 млн. руб.), декабре – 4526,2 млн. руб. ( 1564,3 млн. 

руб. больше, чем в ноябре). В основном населением с использованием 

льготных потребительских кредитов приобретаются мебель и бытовая 

техника.  
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Необходимо отметить, что по состоянию на 12 марта 2010 г. 

коммерческими банками заключено 4897 договоров на открытие кредитных 

линий по льготному потребительскому кредитованию на общую сумму 21 

666,1 млн. руб., выдано 20 389,2 млн. руб., что представлено в следующей 

таблице:  

Наименование 

административно-

территориальной единицы  

Количество 

заключенных 

кредитных 

договоров  

Общая сумма 

кредитования  

Сумма выданных 

кредитов  

Брестская область  842 3910,5 3678,2 

Витебская область  650 2662,3 2520,7 

Гомельская область  737 3053,4 2838,9 

Гродненская область  861 3822,1 3661,1 

Минская область  709 3424,3 3258 

Могилевская область  718 2803,1 2630,5 

г. Минск  380 1990,4 1801,8 

ИТОГО:  4897 21666,1 20389,2 

 

Право на получение льготного кредита  имеют граждане, у которых 

среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за последние 

три месяца не превысит трехкратного среднемесячного минимального 

потребительского бюджета семьи. Новая  мера приобретет популярность у 

населения, т.к. оформить кредит не так уж сложно, а в случае 

необходимости банк может ускорить эту процедуру. 
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Ефективність здійснення фінансового моніторингу в банківських 

установах залежить від того, наскільки досконально банк знає та вивчає 

діяльність своїх клієнтів, зміст їх бізнесу, джерела походження грошових 

коштів, проводить кількісну та якісну їх оцінку, а також наскільки якісно 

впроваджує систему управління ризиками проведення клієнтами  операцій  з  

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним  шляхом. На 

сьогодні проблема підвищення ефективності даного процесу посідає одне з 

чільних місць, як на рівні теоретичних та наукових досліджень, так і в 

системі практичної роботи, що визначає її актуальність. Складовою 

частиною управління ризиками проведення клієнтами  операцій  з  

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним  шляхом, є 

класифікація клієнтів та постійний аналіз оборотів по рахунках. З метою 

оптимізації даного процесу автором дисертації пропонується вдосконалити 

методологію вивчення діяльності клієнтів, починаючи з визначення ступеню 

ризику клієнтів та критеріїв ризику їх фінансової діяльності.  

На погляд автора, враховуючи вітчизняний та міжнародний досвід 

боротьби з відмиванням коштів,  при розробці банком власної системи 

критеріїв  оцінки  ризику  проведення клієнтом  операцій  з  легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним  шляхом, можна виділити 

наступні основні групи ризиків клієнтів: 1) ризик географічного 

розташування; 2) ризик фінансової діяльності клієнта; 3) ризик можливого 

зв’язку з криміналом; 4) ризик структури власності клієнта. На підставі 

вказаних груп ризиків, враховуючи відомості щодо оборотів по рахунках 

клієнтів, пропонується поділити клієнтів на чотири групи ризику: з низьким, 

приємним, підвищеним та високим ризиком. До кожної групи клієнтів 

застосовуються відповідні заходи по проведенню додаткового поглибленого 
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вивчення діяльності, уточненню інформації з ідентифікації та 

документального підтвердження наданої клієнтом інформації. 

Одним з етапів поглибленого вивчення діяльності клієнтів є 

щоквартальний аналіз оборотів по рахунках. З метою підвищення 

ефективності цього аналізу пропонується застосувати критерії фінансових 

операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів. Такі критерії 

можна поділити на наступні основні групи: 1) критерії, пов’язані з 

ухиленням від процедур фінансового моніторингу; 2) критерії, пов’язані з 

готівковими операціями; 3) критерії, пов’язані з зовнішньоекономічною 

діяльністю; 4) критерії, пов’язані з іншими фінансовими операціями, які 

мають підвищений ризик в частині їх можливого зв’язку з відмиванням 

коштів; 5) критерії, пов’язані із збільшенням активності клієнта. Однією з 

обов’язкових компонент підвищення ефективності аналізу оборотів по 

рахунках клієнтів є застосування комп’ютерних технологій. Наявність в 

банках автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку операцій по 

рахунках дає можливість використовувати сучасні технології з метою 

первинного відбору найбільш уразливих фінансових операцій. На підставі 

перелічених груп критеріїв здійснюється автоматичних відбір фінансових 

операцій клієнтів з автоматизованої бази даних «Операційний день банку». 

Отриманий масив підлягає подальшому детальному аналізу. 

Деякі недоліки нормативно-правової бази, відсутність практичної 

методики проведення аналізу оборотів по рахунках клієнтів знижують 

ефективність системи фінансового моніторингу. В досліджені пропонується 

удосконалення та подальшій розвиток існуючої методології класифікації 

клієнтів та аналізу оборотів по рахунках. Ці питання є актуальними та 

мають перспективи подальшого розвитку. 
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В умовах зростання конкуренції між банками і зниження довіри до 

банківської системи, для прийняття економічно обгрунтованих рішень щодо 

співпраці з банками, клієнти потребують об’єктивної інформації про 

фінансовий стан банків. Існує значна кількість підходів до визначення 

фінансової стійкості, надійності та стабільності банківської системи. Одним 

із них є рейтингування. 

Рейтинг є інструментом, що призначений для порівняльного 

аналізу динамічно розвинених систем. Існують різні точки зору на 

спрямованість рейтингів: деякі економісти вважають, що рейтингова 

оцінка банку не може слугувати мірилом фінансової стійкості банків, 

бо лише показує позицію банку в загальній сукупності банків, а інші – 

зазначають, що визначення рейтингу полягає в об’єктивній оцінці стану 

як великого, так і малого банку [1].  

Виділяють різні види рейтингів (табл.1). 

Таблиця 1 

Види рейтингових систем 

Вид рейтингу Зміст рейтингу 

Бальна система 

Дає інтегральну оцінку фінансового стану банку в балах, які 
присвоюються йому за кожним з вибраних показників. Сумарна 
кількість балів визначає місце банку в рейтингу. 

Індексна система 

За кожним з показників фінансового стану банку розраховується 
індекс щодо базових показників або середніх значень за певний 
період та обчислюються комбіновані індекси. 

Експертний 
рейтинг  

Грунтується на оцінках показників, які виставляє експерт на основі 
свого досвіду та кваліфікації по всій доступній інформації з 
використанням як кількісних, так і якісних параметрів. 

Бухгалтерський 
рейтинг  

Аналіз публічної фінансової звітності банку та кількісних 
показників. 

Змішані рейтинги Поєднання результатів експертних і бухгалтерських оцінок. 
 

Різні рейтингові системи мають певні спільні ознаки:  



 

  156

– основним інформаційним джерелом для проведення аналізу і побудови 

рейтингів є фінансова звітність банку;  

– більшість рейтингових методик оцінюють банки з точки зору їх 

надійності;  

– як вхідні використовуються абсолютні показники, що характеризують 

масштаби банків і відносні показники платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості;  

– підсумковий показник рейтингу розраховується як сума різних показників, 

які беруться з певними коефіцієнтами ваги;  

– коефіцієнти ваги найчастіше встановлюються або розраховуються на 

основі експертних оцінок відповідно до їх значущості. 

Втім, рейтингові системи оцінювання діяльності банків не 

диференціюються за категоріями користувачів цією інформацією, хоча вони 

висувають і різні вимоги до рейтингів. Крім того, суттєвим недоліком є те, 

що діючі методики мають прив'язку до конкретних показників та їх 

кількості. Вони не дають можливості змінювати показники залежно від 

категорії користувача, досліджуваних аспектів банківської діяльності, 

доступної інформації тощо. Більшість з них грунтуються на основі 

статичних показників діяльності банків, що не враховують тенденції зміни 

системи вибраних показників. 

Узагальнюючи позитивні та негативні аспекти рейтингової системи 

оцінювання діяльності банку, доцільно розробити сучасну методику 

визначення рейтингу, яка б відповідала таким вимогам: 

– диференціювалася за категоріями користувачів рейтингами; 

– грунтувалася на офіційній звітності банків та поєднувалася з 

використанням експертних оцінок; 

– забезпечувала можливість отримання узагальнюючої оцінки фінансового 

стану одного банку і рейтингу групи банків, до якої цей банк належить; 

– враховувала зміни в діяльності на основі динамічних рядів показників. 
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В Республике Беларусь банки активно участвуют в оказании 

кредитной поддержки, как физических лиц, так и субъектов хозяйствования, 

в том числе в ходе реализации государственных программ и мероприятий.  

Программой развития банковского сектора Республики Беларусь на 

2006–2010 гг. предусмотрен рост активов банковской системы в 2,7–3,2 

раза, увеличение кредитов экономике в 3,5 раза, в том числе предприятиям 

промышленности – в 3,4–3,5 раза [2]. Прогнозные показатели по 

увеличению активов банков выполнены уже на 01.01.2010 г., обеспечен рост 

в 2,9 раза по сравнению с 01.01.2007 г. Кредитные вложения банков по 

видам деятельности за рассматриваемый период увеличились в 3,6 раза 

(таблица 1). 

Таблиця 1. Показатели деятельности банков Республики Беларусь за 

период 2007–2009 гг. 

 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

Активы банков, млрд  рублей 28994,4 41690,2 63379,8 82943,0 

Кредитные вложения банков по 

видам деятельности, млрд 

рублей, всего 

14192,9 21009,2 32176,9 47686,1 

в т. ч. промышленность,  

в млрд р. 
5371,5 7791,9 12247,1 19557,4 

в % 37,8 37,1 38,1 41,0 

сельское хозяйство, в млрд р. 2865,3 4162,4 6936,1 10964,1 

в % 20,2 19,8 21,6 23,0 

 

Примечание. Источник: [1, таблицы 2.34, 2.39] 
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Наибольшие кредитные вложения банков Республики Беларусь 

сосредоточены в отраслях промышленности и сельского хозяйства, за 

рассматриваемый период их суммарная доля составляет от 56 до 64 %, 

причем за период с 01.01.2007 г. по 01.01.2010 г. кредитные вложения в 

отрасли промышленности возросли в 3,6 раза, в сельскохозяйственное 

производство – в 3,8 раза.  

Можно отметить, что объемы кредитования банками этих отраслей 

имеют ежегодную тенденцию к увеличению, тогда как доля таких кредитов 

в общей сумме кредитных вложений не имеет значительных колебаний. В то 

же время удельный вес совокупных кредитных вложений по видам 

деятельности в активах банков за период 2007–2009 гг. увеличился на 8,5 

п.п., достигнув уровня 57,5 % на 01.01.2010 г., причем наиболее 

значительный прирост (на 37,4 % к уровню предыдущего года) произошел в 

2009 году.  

Данная ситуация обусловлена  реализацией важнейших 

инвестиционных проектов по техническому перевооружению и 

технологической модернизации производств, в том числе за счет кредитов  

банков, а также некоторым сокращением объемов кредитования населения в 

середине 2009 года в связи с введением Национальным банком Республики 

Беларусь запрета на предоставление кредитов в иностранной валюте в 

рамках мероприятий по дедолларизации национальной экономики. 
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Визначення економічної категорії “валютні операції комерційних 

банків ” можна сформулювати як один з видів діяльності банків у сфері 

валютних відносин,що є спрямований на отримання прибутку і охоплює 

різні види операцій з валютними цінностями, що здійснюються на 

фінансових ринках різних рівнів за дорученнями клієнтів,а також за власні 

кошти банків. 

Процеси економічних перетворень, продовження інтеграції України у 

світову економічну систему, розвиток взаємовідносин з міжнародними 

фінансовими ринками, удосконалення валютного законодавства й 

нормативної бази, суттєво вплинули на розвиток валютного ринку, що в 

останні роки характеризувався: стрімким збільшенням обсягів операцій з 

валютними цінностями майже у всіх сегментах; удосконаленням його 

структури; розширенням списку валют, з якими банками проводилися 

операції на валютному ринку; удосконаленням законодавчої й нормативної 

правової бази діяльності суб'єктів валютного ринку; запровадженням нових 

видів операцій з валютними цінностями і форм розрахунків. 

У процесі здійснення аналізу валютних операцій першочергово  

рекомендується зіставляти взаємозв’язані статті активу і пасиву,щодо 

зафіксовано залишки в валюті, та відповідно розраховувати нетто-позицію 

за кожною такою групою парних статей. Це дозволяє оцінити напрями 

використання різних видів залучених валютних ресурсів, а також визначити, 

за рахунок яких видів валютних ресурсів здійснювалося їх розміщення у ті 

чи інші активи.  

Другим по важливості критерієм успішної діяльності банку на 

валютних ринках є ефективність управління валютними ризиками. Суттєве 
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значення для оцінки валютних ризиків має їх класифікація. Але серед 

сучасних вчених немає єдиної думки щодо видів валютних ризиків та їх 

значення. Проте, вважається, що найбільш точною є класифікація валютних 

ризиків на такі види як економічні та фінансові з наступним виділенням в 

структурі останніх операційних і трансляційних ризиків.  

Для отримання результатів, що об’єктивно відображають ситуацію 

банків, необхідно здійснювати комплексний аналіз їхньої діяльності на 

валютних ринках, і який повинен охоплювати такі напрями: оцінку впливу 

зовнішнього середовища, у якому функціонує банк, а також здійснення 

внутрішньобанківського аналізу. При проведенні останнього обов’язковим 

має бути аналізу організаційних аспектів проведення валютних операцій, 

активних і пасивних валютних операцій, валютні ризики та фінансові 

результати банків. 

З метою одержання найбільш точної інформації щодо обсягів 

валютних операцій банків, необхідно розраховувати вплив коливання курсу 

звітної валюти щодо курсів іноземних валют та банківських металів, з якими 

банк здійснює операції. 

Для більшості банків можна запропонувати запровадити безризикові 

операції «своп», оскільки вони не впливають на валютну позицію й не 

змінюють неї, натомість створюючи робочі залишки на рахунках для 

здійснення комерційних операцій і кредитування клієнтів. 
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На сьогоднішній день переважна більшість підприємств України 

відчуває дефіцит коштів і є збитковими. Стан матеріально-технічного 

забезпечення незадовільний. Основні засоби зношені на 90%. Дефіцит 

власних обігових коштів та недоступність банківських кредитів 

унеможливлює здійснення навіть простого відтворення. В таких умовах без 

залучення дешевих та довгострокових кредитних ресурсів існуючу 

проблему вирішити неможливо.  

Сільське господарство є одним з найвагоміших секторів економіки 

України і однією з найбільш ризикованих галузей для фінансування. Це 

спричинено його залежністю від природних умов, наявністю тривалого 

циклу виробництва, відсутністю ліквідної застави. Однак, не зважаючи на 

важливість розвитку АПК, сьогодні ця галузь знаходиться у глибокій 

депресії. Різкий спад інвестиційної діяльності в сільському господарстві 

останніми роками привів до послаблення матеріально-виробничої бази 

суб'єктів господарювання, зменшення його прибутковості і рентабельності, 

низького рівня концентрації і спеціалізації виробництва, слабкого розвитку 

інфраструктури аграрного ринку. Пошук шляхів виходу з тієї кризової 

ситуації, що склалася в аграрному секторі України, неможливий без 

залучення додаткових інвестицій. Низька активність іноземних інвесторів 

щодо вкладення капіталу в сільське господарство в першу чергу зумовлена 

негативним іміджем України на світовому інвестиційно-кредитному ринку. 

Одним із перспективних видів кредитів для фінансування, 

модернізації та розвитку сільськогосподарського виробництва є лізинг. 

Існує три групи передумов необхідності активізації банківського 

лізингового кредитування агроформувань: 1) дефіцит технічних засобів; 2) 

незадовільні економічні результати роботи сільськогосподарських 

підприємств; 3) незавершеність формування ринкового середовища. 
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Узагальнюючи викладене, варто зазначити, що останніми роками 

банки зрозуміли переваги лізингових операцій перед звичайним 

кредитуванням і починають активно долучатись до такої діяльності. Втім, 

лізингові послуги ще не стали популярними серед українських підприємців. 

Переваги лізингу полягають у наступному: 

- можливість придбати якісні нові основні засоби без відволікання із 

господарської діяльності значних коштів; 

- сплатити авансовий платіж (як правило, від 20 до 30% вартості 

предмета лізингу) і негайно приступити до використання придбаного 

устаткування і, таким чином, генерувати грошовий потік з його участю; 

- здійснювати виплати за гнучким графіком платежів, зручним для 

клієнта; 

- використовувати податкові пільги; 

- не витрачати час на здійснення страхування, державної реєстрації та 

інших передбачених законодавством дій. Усе це робить лізингодавець; 

- зберігається можливість отримати кредит у банку, адже лізинг не є 

боргом і тому розширює джерела фінансування; 

- створює передумови для використання коштів на інші поточні потреби 

[2, с.281]. 

Використання лізингу в агропромисловому комплексі сприятиме 

технічному оновленню підприємств, створенню нових виробництв, 

підвищенню продуктивності праці, випуску конкурентоздатної продукції. 
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Актуальними і важливими є питання впровадження сучасних 

інноваційних механізмів регулювання банківського капіталу та визначення 

допустимої міри впливу держави на підприємницьку ініціативу банків через 

встановлення нормативних вимог до капіталу, методичного підходу до 

оцінки достатності банківського капіталу з урахуванням структури ризиків 

кожного банку, забезпечення відкритості інформації про їх діяльність. 

Сучасні аспекти проблеми достатності економічного капіталу банків 

та методичні і практичні аспекти формування системи ризик-менеджменту 

банку знайшли відображення в роботах багатьох дослідників, зокрема 

Соколінськой Н., Панової Г.С., Пятенко В.В., Слободи Л.Я., Зінченка В.О., 

Кротюка В.М., Мороза О.М., Міщенка В.І., Смовженко Т.С., Примостки Л. 

О.,  Стельмаха В.С. та ін. Однак необхідне глибше вивчення питання 

сутності й ролі економічного капіталу з метою удосконалення системи 

ризик- менеджменту банків. 

Мета статті полягає у дослідженні  значущості економічного капіталу 

для формування ефективної системи ризик-менеджменту в банках. 

У сучасній банківській діяльності більшість фахівців розглядають 

економічний капітал як метод або практику, що дають змогу банкам 

визначати певну суму капіталу для покриття економічних наслідків їх 

діяльності внаслідок прийняття ризиків. Однак, можна виокремити два 

підходи до тлумачення сутності економічного капіталу банку. Перший – 

характеризує економічний капітал як суму капіталів, необхідних для 

покриття певної сукупності конкретних ризиків, другий –базується на 

визначенні найнадійнішої та найстійкішої компоненти регулятивного 

капіталу, здатної покрити певну сукупність ризиків та результат їх 

комплексної взаємодії.  
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Однією з найсерйозніших проблем, що постають перед  системою 

ризик-менеджменту банку, є залучення та підтримка достатнього обсягу 

капіталу. За економічним змістом поняття капіталу відноситься, насамперед, 

до коштів власників, внесених ними на свій ризик. Розмір банківського 

капіталу істотно впливає на рівень надійності та довіри до банку з боку 

суспільства. Саме тому проблема визначення достатності капіталу банку та 

методи його регулювання є однією з центральних у міжнародній банківській 

практиці. Економічний капітал тісно пов'язаний з ризиками банківської 

системи, тому що виконує функцію страхового резерву на випадок 

виникнення та дії неочікуваних, форс-мажорних ризиків, а також є зручним 

індикатором визначення прибутковості окремих банківських операцій. На 

сьогодні параметри економічного капіталу та системи управління ним 

набувають дедалі більшого значення, оскільки його використання вже 

вийшло за межі відповідного вимірювання ризику та результатів діяльності 

для визначення адекватності абсолютного рівня капіталу банку і тісно 

пов'язане з проблемами  фінансового менеджменту банку. 

Діяльність багатьох банківських установ, особливо після кредитної 

кризи 2008-2009р р., поставила питання необхідності порівняння капіталу 

банку з рівнем потенційних ризиків, пов’язаних не тільки з якістю активів, а 

й з іншими напрямами банківської діяльності та економічного середовища. 

Це спонукало банки звернути увагу на необхідність розрахунку показника 

економічного капіталу. У той час як існує лише одне визначення 

регулятивного капіталу, кожен банк може використовувати власну 

концепцію економічного капіталу і мати власне його визначення. 

Враховуючи викладене, а також спираючись на світову практику, можна 

стверджувати про практичну доцільність використання в діяльності 

вітчизняних банків удосконалених методик оцінки ризику та нарахування 

економічного капіталу з метою забезпечення ефективного управління 

ризиками та стабільного функціонування банківської системи України. При 

цьому головна увага має бути зосереджена на питаннях вимірювання ризику 

та оцінці достовірності використовуваних моделей і одержуваних 

результатів, а практична доцільність застосування економічного капіталу 

для фінансових установ значною мірою залежатиме від позиції вищого 
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керівництва щодо оцінки та важливості застосування цього показника при  

управлінні ризиками. Тому банки повинні  розробляти і впроваджувати 

комплексну систему ризик-менеджменту, яка б забезпечувала надійний 

процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу усіх видів ризику з 

урахуванням економічного капіталу. 
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Сьогодні банківська система України потерпає від стрімкого 

збільшення частки прострочених і сумнівних кредитів у сукупному 

кредитному портфелі банків. Одним з методів управління кредитним 

ризиком (який і є першопричиною виникнення проблемних кредитів) є 

створення Бюро  кредитних історій (БКІ). 

Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних 

історій» від 23.06.2005 р. дає таке визначення БКІ:  

Бюро кредитних  історій  –  юридична  особа, виключною  діяльністю  

якої  є збір, зберігання, використання  інформації, яка складає кредитну 

історію. 

В Україні статуний капітал БКІ формується виключно за рахунок 

грошових коштів засновників і має бути не меншим 5 млн. грн. 
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Бюро забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях 

інформацію про фізичних осіб щодо: національності, расового та етнічного 

походження, політичних поглядів, релігійних і філософських переконань, 

стану здоров'я, членства в партіях та інших об'єднаннях громадян. 

Користувачами БКІ можуть бути банки, небанківські фінансові 

установи та інші суб'єкти господарської діяльності, які надають послуги з  

відстроченням платежу або надають майно в кредит.  

Переваги функціонування бюро кредитних історій полягають в 

наступному: 

 обмін інформацією між кредиторами зменшує ризик неплатежів за 

зобов’язаннями; 

 бюро мають дисциплінуючий вплив на позичальника;  

 підвищується кредитна культура як позичальників, так і 

кредиторів; 

 зменшуються витрати, пов’язані із збиранням інформації про 

особу, яка звернулася за отриманням кредиту; 

 зростає конкуренція на кредитному ринку;  

 із зменшенням кредитного ризику зростає коло потенційних 

позичальників та обсяг кредитних операцій;  

Ліцензуючим органом для БКІ до 4 листопада 2009 року виступало 

Міністерство юстицій, згідно постанови №1174 Кабінету міністрів «Питання 

державного регулювання бюро кредитних історій» таке право було передано 

Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 

 Сьогодні в Україні зареєстровано п’ять БКІ : «Українське бюро 

кредитних історій», «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», 

«Міжнародне бюро кредитних історій», «БКІ «Русский стандарт»,  «БКІ 

«Дата майнінг груп». 

На нашу думку після акумулювання достатньої кількості кредитних 

історій дані компанії будуть об'єднуватись і на ринку  утворяться лідери, як 

і в багатьох країнах світу де представлений широкий спектр БКІ, але є одна-

дві провідні компанії. Це забезпечить низьку сегментацію інформації, що 

беззаперечно позитивно відобразиться на діяльності БКІ і його клієнтів. 
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Отже, ефективно працююче БКІ доволить в Україні зменшити час та 

витрати на оформлення кредитів, знизить плату за їх користування, 

розширить доступ до кредитних ресурсів фізичних осіб, а також дозволить 

краще оцінювати платоспроможність окремих позичальників, що безумовно 

позитивно відіб’ється на кількості проблемних кредитів. 
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Постановка проблеми. Внаслідок випереджаючих темпів фінансової 

глобалізації в останні десятиріччя міжнародна міграція банківських 

капіталів  набула значення провідного чинника в процесі розвитку світової 

економіки, а іноземне інвестування стало невід’ємною та здебільшого 

визначною частиною банківських систем більшості держав, зокрема і 

України.  Поряд з цим однією з прогалин глобалізації є вплив фінансових 

криз практично на усі країни світу, що значно видозмінює перетікання 

капіталів з однієї країни в іншу.  

Мета даної роботи полягає у  визначенні ролі іноземного капіталу у 

забезпеченні розвитку банківської системи України.  

Показово, що на сьогоднішній день найбільша частка іноземних 

активів контролюється інвесторами з колишніх метрополій — Австрії, Росії. 

Решта великих банків з іноземним капіталом належить французьким, 

італійським, угорським, німецьким, шведським інвесторам, що свідчить про 
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особливу зацікавленість в контролі над українським банківським бізнесом 

фінансових інститутів з Європейського Союзу [рис. 1].  

Росія
11%

Австрія 
26%

Італія
14%

Франція 
13%

Швеція
6%

Німеччина
5%

Інші іноземні держави
18%

Угорщина
7%

 
Рис. 1.  Розподіл банківських активів України, що контролюються нерезидентами 

на 1.01.2010. Частка в загальних іноземних активах, % 

На рис. 1 бачимо, що найбільша частка в структурі іноземного 

капіталу в банківській системі України належить фінустановам з Австрії,  

Італії, Франції. Позитивним моментом є те, що найбільші обсяги 

банківського капіталу походять з країн з високим рівнем розвитку 

банківських систем. Сучасний етап розвитку банківської системи України  

характеризується наслідками впливу світової фінансової кризи. Потрібно 

зазначити, що вітчизняні банки виявилися менш стійкими до кризових явищ 

порівняно з іноземними, оскільки були позбавлені зовнішньої підтримки. 

Іноземні інвестори швидше та ефективніше відреагували на заклики НБУ 

щодо підвищення капіталізації банків, збільшивши протягом кризи 

загальний обсяг власного капіталу дочірніх установ більш ніж на третину, 

тоді як власний капітал вітчизняних банків зріс всього на 6%. Основна 

проблема вступу іноземних інвесторів у вітчизняну банківську систему 

полягає  в тому, що в світлі нових кризових тенденцій, самі ТНБ поступово 

переходять під опосередкований контроль урядових структур. В результаті 

цього, політика українських банків з іноземним капіталом відображатиме 

інтереси не стільки опосередкованих власників глобальних корпорацій, а 

конкретних національних держав.  У цілому, прихід іноземних банків в 

Україну пояснюється інтересом до економіки, що динамічно розвивається, і 

ненасиченого ринку банківських послуг. Також іноземні банки в Україні 

можуть одержати більшу норму прибутку (через високу ризикованість 

самих інвестицій), ніж в "своїх" країнах. Важливо відзначити той факт, що 
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найчастіше іноземні фінансові групи приходять у регіон для обслуговування 

інтересів клієнтів своєї країни або клієнтів, яких уже обслуговують у своїх 

країнах (як правило, транснаціональні корпорації (ТНК).  

Приплив іноземного банківського капіталу має свої позитивні та 

негативні сторони. Без західних ресурсів українська економіка не могла б 

рости настільки динамічно, однак через іноземні банки Україна фінансує 

економіку інших країн. Крім того, усе більше проявляється залежність від 

західного фінансування, що у випадку ускладнень на світових фінансових 

ринках може обернутися негативними наслідками для великих компаній-

позичальників.  

Основні фактори, які були очікуваними від іноземних інвесторів  

полягали у двох моментах: зниження процентних ставок по кредитах і 

підвищення якості обслуговування. Якщо якість обслуговування в 

іноземних банках через дотримання відповідних західних стандартів, як 

правило, вища, то із процентними ставками склалася інша ситуація. Ставки 

не були зниженими, оскільки іноземні інвестори одержали доступ до більш 

дешевих ресурсів і отримали змогу отримати більші прибутки. Потрібно 

зазначити, що провідне місце в регулюванні присутності іноземного 

капіталу на вітчизняному ринку банківських послуг, на нашу думку,: 

повинно здійснюватись державою в особі Національного банку України. 

Державна політика має сприяти максимізації позитивних ефектів від 

приходу іноземних інвесторів у банківську систему України, нівелюючи при 

цьому негативні; по-друге, максимальне сприяння розвитку організаційної 

структури банківського ринку (шляхом розвитку регіональних і 

спеціалізованих банківських установ) та зростанню рівня 

конкурентоспроможності банківської системи України з боку НБУ. 

Вирішення цих завдань допоможе залучити в національну економіку 

фінансово-банківські структури, які ефективно впливатимуть на її розвиток, 

спонукуючи національний капітал до конкурентної боротьби з іноземним та 

пошук нових шляхів його  вкладання в економіку держави. 
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Постановка проблеми. Економічні кризи — явища, притаманні 

ринковій економіці, переконують аналітики. Вони періодично виникають і 

виникатимуть у майбутньому. Тож до цього слід ставитися спокійно, з 

розумінням того, що це явище тимчасове. Крім негативних наслідків, воно 

має й позитивні, адже можна виявити ініціативу й зробити крок уперед. Для 

влади криза — це насамперед випробування на здатність працювати і 

співпрацювати й аж ніяк не конкурувати чи критикувати. 

Метою роботи є розгляд антикризових програм, які вже були 

застосовані у ті чи інші періоди історії. Виявлення причин та наслідків 

певних економічних заходів. Такий ретроспективний аналіз антикризових 

заходів дасть змогу виокремити певні закономірності у методах подолання 

економічного спаду, що застосовувалися урядами та центральними банками 

в кризових умовах. І як наслідок - можливість сформувати власні поради 

щодо зменшення негативних економічних явищ, що склалися в сучасних 

умовах розвитку економіки України.  

Обґрунтування отриманих результатів. Варто згадати, що з часів 

незалежності Україна переживає п’яту кризу. Отож, вітчизняна економіка 

має досвід в подоланні кризових явищ, з якого варто зробити висновки в 

сучасних умовах. Перша розгорілася на початку 1990-х, коли знецінилися 

заощадження людей. Та криза була не глобальною, а локальною, бо охопила 

лише держави колишнього СРСР. Другу кризу називають трастовою, тоді на 

фінансовому ринку не було державного регулювання, і громадяни втратили 

вклади у трастах. Третя криза прийшла у 1998 р. із ринків, що розвиваються. 

В результаті Росія оголосила дефолт, а в Україні національна валюта 

знецінилася вдвічі й збанкрутували деякі банки. Четверту в 2004-му країна 

успішно подолала. Нинішня глобальна фінансово-економічна криза охопила 

всі держави світу. 
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Кожна країна формує і використовує свої методи боротьби з 

економічним спадом. І в певний період часу вони відрізняються один від 

одного, оскільки сильно залежні від суб’єктивних умов розвитку економіки 

певної країни. Важко не погодитись, що ті якісно нові структурні зміни у 

світовій економіці, які окреслилися влітку 2008 року, що вплинули на по-

передню систему рівноваги, унеможливили життя за старими правилами і 

спричинили розгортання кризи. 

Починаючи з 1920-х і до  сучасності світова економіка пережила 

чимало криз. Різних за характером, періодом, причинами, наслідками. 

Водночас якщо розглянути вітчизняну економіку та економіки розвинутих 

країн світу, то для порівняння можна взяти близько шести криз. Насамперед 

це [1]: Веймарська Німеччина 1920-х р.; Гітлерівська Німеччина 1930-х р.; 

Велика депресія 1929-1933 р. (США).; Гіперінфляція 1990-х р. (Україна).; 

Російський дефолт 1998 р.; Дефляційна криза 1990-х – 2006 р. (Японія). 

Розглянувши масштабні кризи ХХ століття й проаналізувавши антикризові 

заходи щодо їх подолання, можна виокремити конкретні методи, які в тій чи 

іншій формі застосовувалися у всіх країнах світу. Отже, до основної 

антикризової програми можна віднести наступні елементи: девальвація 

грошової одиниці; скорочення державних витрат; фінансова допомога 

банкам; державні інвестиції в основний капітал; зниження податкового 

тиску. 

Висновки. Зрозуміло, що ці кроки були доповнені іншими заходами в 

залежності від певної економічної ситуації притаманній кожній країні. 

Проте цих п’ять заходів можна без сумніву назвати стратегічними шляхами 

подолання кризових явищ економіки, що застосовувалися впродовж 

століття у світі. Тому саме на таких заходах повинна базуватись вітчизняна 

антикризова програма з певними доповненнями, виходячи з ситуації, що 

склалася в Україні. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах економічної 

нестабільності проблема протидії та запобігання легалізації коштів, 

здобутих злочинним шляхом, відіграє надзвичайну роль. Актуальність даної 

проблеми полягає в тому, що проникнення в легальний бізнес кримінальних 

доходів становить серйозну небезпеку для законної економічної діяльності, 

дестабілізації існуючих фінансової та валютної систем, зниження добробуту 

населення і т.д. В зв’язку з цим метою дослідження є пошук та розробка 

пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення фінансового 

моніторингу в сфері протидії та запобігання «відмиванню» нелегальних 

доходів. 

Українська система фінансового моніторингу має ряд недоліків. По-

перше, обов'язковому звітуванню піддягають не всі операції, сума яких 

перевищує встановлену межу, а лише ті з них, що визначені законом. І за 

рахунок встановлення такої змістовної чіткості значно збільшуються 

можливості для ухилення від моніторингу особами, які здійснюють 

«відмивання» грошей [2, с.10]. До того ж, знаючи ознаки підозрілості 

трансакцій, злочинці безперечно будуть створювати схеми, які не 

підпадатимуть під ці ознаки. Таке звуження пов'язане з прагненням 

уникнути покладання надмірного тягаря на суб'єкти первинного 

моніторингу. Тому для того, щоб фінансовий моніторинг в банку був більш 

ефективним, доцільним є встановлення виключень із вимоги про звітування 

для тих операцій, які не несуть або несуть низький ризик їхнього 

використання для цілей «відмивання» грошей. Крім того, зважаючи на 

постійне удосконалення схем «відмивання» грошей, запровадження саме 

позитивного переліку операцій, які підлягають звітуванню, на рівні закону є 

недоцільним через потребу постійного оновлення такого переліку.  
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По-друге, українська система фінансового моніторингу не є 

ефективною з точки зору інформації, яка безпосередньо надходить до 

Уповноваженого органу. Для покращення її функціонування необхідне 

встановлення такого механізму звітування, в процесі якого виок-

ремлювалась би інформація, яка з найбільшою ймовірністю свідчить про 

можливе «відмивання» грошей [2, с.10].  Встановлення такої системи 

можливе за рахунок залучення висококваліфікованих працівників, 

підвищення кваліфікації та спеціального навчання для діючих і нових 

працівників. Це є одним із головних напрямків підвищення ефективності 

функціонування системи фінансового моніторингу. 

 Іншим важливим напрямком підвищення ефективності 

функціонування системи фінансового моніторингу є формування єдиної 

узгодженої бази даних [1, с.220]. Створення єдиної бази даних допоможе 

значно спростити процеси ідентифікації суб'єктів фінансових відносин, а 

також реєстрації та обліку предикатних фінансових операцій, які підлягають 

фінансовому моніторингу. Дана база дозволила б дізнатися про клієнта 

набагато більше інформації за досить короткий час. Створення єдиної бази 

даних неможливе без створення відповідної інформаційно-аналітичної 

інфраструктури, облікових і пошуково-ідентифікаційних систем 

документообігу в країні, спрямованих на превентивний, економіко-

кримінологічний моніторинг економічних процесів.  

Висновки. Дієвість сучасної системи фінансового моніторингу в 

Україні не завжди відповідає сучасним вимогам. Тому реалізація 

розроблених пропозицій дозволить банкам більш адекватно та оперативно 

відслідковувати підозрілі операції та ефективно протидіяти використанню 

банківської системи для відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. 
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Беззаперечним на сьогоднішній момент є необхідність адекватної 

відповідності законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних 

протиправним шляхом, її рівню та стану, а саме новим проявам 

суспільнонебезпечної поведінки. Об’єктивний аналіз прийнятих лише у 

2000-2009 роках правових актів свідчить, що в нашій державі цій проблемі з 

боку Верховної Ради, Президента та Уряду України приділяється значна 

увага. Але справа тут не лише у збільшенні кількості прийнятих 

нормативних правових актів. Більш важливим є визначення сучасної 

стратегії розвитку законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів 

отриманих злочинним шляхом, і що найголовніше – функціонування 

ефективно діючої системи запобігання злочинам, пов’язаним з відмивання 

«брудних» коштів.  З врахуванням  цих обставин актуальність даної 

проблематики є не заперечною. 

Відповідно, до вище зазначеного, напрямком дослідження даної 

роботи є дослідження діяльності Державного комітету фінансового 

моніторингу України і в системній протидії відмиванню «брудних» коштів, 

й Національного банку України  й визначення основних напрямків розвитку 

системи протидії легалізації кримінальних доходів, а також, узагальнення 

практичного досвіду, щодо проведення фінансового моніторингу в банках.  

Загально відомо, що протидія легалізації (відмиванню) доходів, 

отриманих злочинним шляхом є актуальним питанням для безпеки 

економіки будь-якої країни. Особливо загрозливо небезпечною є легалізація 
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таких доходів для країн, в яких ринкові умови знаходяться на стадії 

становлення.  

В Україні створено правове поле для боротьби з легалізацією 

незаконно отриманих доходів, яке за своїми стандартами адекватне 

подібним системам провідних країн світу [2]. Зокрема в системі протидії 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливе місце 

відведене банкам. Основним обов’язком банків, згідно рекомендацій FATF, 

є забезпечення безумовного контролю, перевірки клієнтів та інформування 

компетентних органів про всі підозрілі угоди й операції, які проводять їхні 

клієнти [1].  

Отже, легалізація доходів, отриманих злочинником шляхом, нині 

набула значних масштабів і стала суттєвою загрозою національній 

економіці. 

Основним завданням боротьби з відмиванням грошей має стати якщо 

не повна ліквідація цього виду злочинності, а також усіх причин та умов, які 

його породжують (чого неможливо досягти в доступному для огляду 

майбутньому навіть теоретично), а встановлення жорсткого соціального 

контролю над цим явищем. Такий контроль має будуватися, спираючись не 

лише і, можливо, навіть не стільки на силові методи й прийоми, скільки на 

інтелектуальний потенціал, спрямований на створення науково 

обґрунтованої, теоретично грамотної і придатної для практичного 

виконання програми боротьби з легалізацією незаконних доходів. 
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Постановка проблеми. Фінансові кризи міжнародного масштабу 

завжди в першу чергу торкаються фінансових інститутів, оскільки вони є 

відкритими системами, найбільш інтегрованими у світовий фінансовий 

простір, а вже потім, як наслідок, – реального сектора економіки. Тому, 

зважаючи на вагомість впливу банківської системи на економіку держави та 

її регіонів, характер і структуру споживання населення, на часі постало 

невідкладне завдання розробки механізму антикризової діяльності 

вітчизняної банківської системи, який би забезпечив суттєве підвищення її 

фінансової стійкості та здатність протистояння як зовнішнім, так і 

внутрішнім кризам. 

Метою даної роботи є визначення сутності антикризового управління та 

розробка конкретних заходів для виходу банківської установи з кризового стану. 

Виклад основного матеріалу. За останні 20 років понад 100 країн 

пережили кризи в банківському секторі. Вітчизняна банківська система за 

останні 10 років реформ неодноразово зазнавала кризових потрясінь. При 

цьому, як відповідна реакція – здійснювалась мобілізація всіх можливих 

ресурсів та інструментів з метою реалізації антикризових заходів [1]. 

Банківські кризи найяскравіше проявляються в паніці клієнтів, відмові 

громадян від використання національної валюти, відтоці капіталів за 

кордон, втраті довіри населення до економічної політики уряду і державних 

інститутів [3].  

На підставі аналізу існуючих підходів до розробки заходів 

антикризового управління у банківській установі [2,3], доцільно, на нашу 

думку, застосовувати наступні:  
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 фінансові: надання кредитів центральним банком, зниження норм 

обов’язкового резервування, регулювання облікової ставки, 

реструктуризація податкових зобов’язань банку, надання гарантій уряду 

за депозитними вкладами; 

 операційні: реструктуризація короткострокових кредитів банку, 

використання облігаційних інструментів, викуп прострочених 

зобов’язань підприємств перед банками, конвертація депозитів 

державних підприємств у капітал банку; 

 структурні: скорочення неприбуткових філій; відмова від паралельних 

напрямів бізнесу, посилення конкурентних переваг банку, ліквідація, 

злиття, реорганізація банку. 

Висновки. Вирішенню проблеми фінансової стійкості банків в Україні 

сприятиме розробка цілісного комплексу заходів, що дасть можливість якщо 

не упередити, то хоча б пом’якшити тяжкі наслідки впливу фінансових криз 

на банківську систему України.  

Реалізація антикризових заходів у банківській сфері має розглядатися 

як джерело економічних зрушень, підвищення рівня життя населення, 

стримування інфляційних процесів та стимулювання розвитку під-

приємницької діяльності, що, у свою чергу, відповідає стратегічним цілям 

розвитку держави. 
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Поряд з розвитком сучасних технологій і техніки, важливим аспектом 

для розвитку держави є розвиток банківської системи загалом та кожного 

банку, як невід’ємної її складової зокрема.  

Динамічного розвитку банківського сектора та посилення конкуренції, 

що спонукає банки до диверсифікації розміщення їх ресурсної бази, а також 

пошуку нових джерел доходів, в першу чергу за рахунок інвестиційних 

операцій. В даному контексті банківське інвестування в Україні, 

незважаючи на тимчасові кризові явища у фінансовому секторі, набуває 

дедалі більшого значення. Необхідність збільшення кількості банківських 

інвестиційних операцій та послуг з кожним роком зростає. На даний час 

інвестиційні операції українських комерційних банків є другі за дохідністю 

активні операції (після кредитних). 

Метою статті є оцінка можливостей вдосконалення банківської 

системи України у сфері інвестицій та визначення рівню впливу світової 

фінансової кризи на тенденції розвитку вітчизняних банків. 

Сталий економічний розвиток в Україні можливий лише за умови 

залучення достатніх обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення 

структурних зрушень у господарському комплексі країни. Тому, банківські 

установи повинні стати головними учасниками інвестиційного процесу, 

розпорядниками інвестиційних ресурсів, інститутами підвищення 

інвестиційної привабливості країни, регіонів та окремих галузей економіки. 

Втім слід зазначити, що банківська система країни досі не акумулювала 

капіталу, обсяг та якість якого забезпечували б їх інвестиційну активність. 

Про це свідчить той факт, що потреба в інвестиційних ресурсах України до 

2015 року становитиме 150 млрд. дол. США, а кредитно - інвестиційний 
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портфель банківського сектору країни на 01.01.2009 становив 759 686 млн. 

грн., або 98.6 млрд. дол. США. [2, c.200] 

Інвестиційний потенціал – це базова фундаментальна основа стійкого 

розвитку національної економіки. Національний інвестиційний потенціал 

визначається наявністю інвестиційних ресурсів для здійснення реальних і 

фінансових інвестицій, які матеріалізуються у новостворених факторах 

суспільного виробництва й суспільній інфраструктурі.  

Інвестиційний потенціал банківської системи  України – це сукупність 

наявних у банків власних і залучених ресурсів, їх оптимальна структура та 

раціональне використання для реалізації потреб господарювання й 

поставленої мети. [1, c. 70] 

Сутність інвестиційного потенціалу банків доцільно аналізувати й 

оцінювати у двох напрямках: як ефективне використання наявних і 

потенційних можливостей банку та як подальше нарощування ресурсів і 

можливостей за рахунок здійснення інвестиційної діяльності. Складовими, 

які б дали змогу оцінити інвестиційний потенціал банківської системи є: 

власний капітал банків (статутний і балансовий капітал), структура 

залучених ресурсів, прибуток і структура кредитно-інвестиційного портфеля 

банків. Саме аналіз динаміки цих показників дає можливість оцінити 

потенціал вітчизняної банківської системи та визначити ефективність її 

діяльності й перспективи розвитку. 

Проблемою, яка в Україні створює перешкоди на шляху активізації 

банківської діяльності в інвестиційному процесі, є низька капіталізація 

банківської системи загалом, а також існування значної кількості дрібних 

банків. Ситуація склалася так, що у 2008 році групі найбільших банків 

України належали активи на суму близько 630 млрд. грн.: на 18 банків 

першої групи припадає 70% активів банківської системи, а на 120 малих 

банків четвертої групи – 8%. Лише 10% банківських установ контролюють 

65% усіх активів банківської системи країни, і саме ці учасники 

інвестиційного процесу можуть займатися інвестиційною діяльністю і 

здійснювати інвестиційне кредитування економіки. Малі банки, яких понад 
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60%, володіють менше ніж 10% активів. Таке розпорошення банківського 

капітал спричиняє деконцентрацію кредитних ресурсів і практично 

унеможливлює реалізацію великих довгострокових інвестиційних проектів, 

які потребують значних інвестицій. [3] 

Незважаючи на думку експертів, що Україна – не надто глобалізована 

держава, впливу світової економіки їй не уникнути. В результаті цього 

впливу  банківський сектор охопила криза ліквідності; існує тверда 

прив’язка гривні до долара; 52% загальних і 60% роздрібних кредитів 

становлять кредити в іноземній валюті; у банківському секторі частка 

іноземного капіталу становить 37,2% і перевищує граничне значення межі 

економічної безпеки на рівні 30%, а також диспропорції між активами та 

пасивами банків виявляються у превалюванні короткострокових зобов’язань 

у структурі ресурсної бази й довгострокових кредитів у структурі активів. 

[2, c.203]. 

Отже, дослідження питання інвестиційної діяльності вітчизняної 

банківської системи досі залишається надзвичайно актуальним. В умовах 

світової фінансової кризи, коли відбувається скорочення фінансування 

інвестиційних проектів та звуження інвестиційної діяльності, доцільно було 

б оцінити можливості банківської системи в галузі інвестування. 
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Головною передумовою стабільності та довіри до банківської системи 

є вирішення питання прозорості її функціонування. Не зважаючи на 

величезні зусилля світова практика ще не створила ефективної системи 

спрямованої на легалізацію «брудних» грошей, що й доводить актуальність 

даного питання. 

Необхідність уникнення операцій з легалізації «брудних» грошей 

вимагає посилення ролі банківського нагляду при здійсненні ним своєї 

діяльності. Втім, ця сфера банківського нагляду має значні перспективи 

розвитку через застосування як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду. 

За аналітичними даними провідних фінансових установ, обсяги 

коштів, що відмиваються для подальшої їх легалізації у 2008 році становить 

приблизно 3,41-5,37 трильйона дол. США [1, с. 24]. В Україні дані обсяги 

значно зросли, у 2007-1,05 трл. грн. [3, с. 60].  

У більшості економічно розвинених країнах світу створена система 

заходів протидії відмиванню грошей, яка базується на таких принципах: 

 ідентифікація клієнтів; 

 ідентифікація та ліцензування власників фінансових установ 

 встановлення мінімального розміру грошово-валютної операції; 

 розробка та впровадження в дію перелік ознак, за якими з’ясовують чи 

пов’язана здійснювальна операція з відмиванням грошей; 

 перенесення відповідальності на осіб, котрі здійснюють такого роду 

операції; 

 уповноваження одного із органів виконавчої влади координувати 

діяльність усіх правоохоронних та контролюючих органів у сфері боротьби 

з відмиванням грошей.  
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В Україні запобігання легалізації «брудних» коштів здійснюється на 

основі власної законодавчої бази, розроблених банками правил 

внутрішнього фінансового моніторингу та програми згідно з нормативно-

правовими актами НБУ. Однак, сучасний розвиток зумовлює постійне 

зростання кількості фінансових операцій в національній економіці, що 

ставить під сумнів їх прозорість. В свою чергу існуюча нормативно-правова 

база потребує вдосконалення для забезпечення їх необхідною перевіркою.  

Таким чином, є необхідність у розробці відповідних методик та 

процедур за такими напрямками фінансового моніторингу: 

 політика, процедури та процеси повинні визначати осіб, відповідальних 

за ідентифікацію, розслідування і повідомлення про підозрілі операції;  

 слід зробити більш жорсткими відповідні правила, процедури і процеси 

моніторингу та ідентифікації незвичайних операцій;  

 рівень моніторингу має визначатися оцінкою, якою банк кваліфікує 

власний ризик, виділення банком персоналу для виявлення підозрілих 

операцій;  

 після ідентифікації незвичайних операцій, проведення додаткового 

розслідування, для перевірки банком отриманої інформації. 

Отже, розвиток системі боротьби з легалізацією «брудних» грошей в 

Україні та інших країнах світу свідчить про поглиблення доступності 

європейських стандартів за для якості фінансових послуг та розвиток 

партнерства. У даному процесі банківський нагляд відіграє одну з головних 

ролей стимулювання та розвитку. 
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Постановка проблеми: По даним Fitch Ratings на кінець 2009 року 

кількість проблемних активів складає в середньому біля 50%. В значній мірі 

низька якість активів є наслідком недосконалої організації процесу 

кредитування, а саме: недосконала оцінка ризику по кредитній операції. 

Мета: огляд та аналіз існуючих методів оцінки кредитного ризику та 

ризиків пов’язаних із заставою. 

Обґрунтування отриманих результатів: від якості організації 

процесу кредитування залежить рівень ризикованості кредитних операцій. 

Кредитні операції схильні до багатьох видів ризиків, але ми сконцентруємо 

увагу тільки на кредитному ризику та на ризиках пов’язаних із заставою. 

Кредитний ризик – це ризик повного або часткового дефолту активу. 

В структуру кредитного ризику входять ризик конкретного контрагента та 

портфельний ризик. В українській практиці для прийняття рішень по видачі 

кредитів банки оцінюють фінансові показники та додаткові (суб’єктивні) 

показники позичальника. На основі зваженої суми балів, позичальника 

відносять до одного з п’яти класів, який відражає рівень ризику кредитної 

операції. Доцільність використання цього підходу для оцінки ризиків 

викликає сумніви, тому що вага кожного показника не має економічного 

обґрунтування, методики визначення суб’єктивних показників як і самі 

суб’єктивні показники можуть бути взагалі не доцільними. Банки, як 

правило, не закріплюють у положеннях граничних оцінок по ключовим 

показникам та граничного класу позичальника, при якому видача кредитів 

унеможливлюється.  

В західній практиці використовується велика кількість різноманітний 

підходів до оцінки кредитного ризику: обчислення очікуваного збитку, 

простий спосіб обчислення кредитного ризику, підхід матрицях перехідних 
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ймовірностей, підхід заснований на імовірнісному моделюванні процесу 

збитків кредитного портфеля, структурний підхід, підхід обліку 

макроекономічних факторів, дискримінантний аналіз, аналіз головних 

компонент, моделі ієрархічної класифікації та ін. До недоліків перелічених 

підходів відносять їх недостатнє економічне обґрунтування, вузька сфера 

застосування, ефективність більшості підходів залежить від обґрунтованості 

припущень, які робляться на підставі аналізу статистичних даних. 

Ризики пов’язані із заставою – це ризик ліквідності застави та ризик 

втрат за рахунок змін кон’юнктури ринку збуту заставного майна. При 

прийняті рішення про взяття майна у заставу банк повинен мати достовірну 

інформацію про ліквідність майна та обмеження на взяття мало ліквідних 

застав. Також рішення про взяття майна у заставу повинні опиратись на 

прогнози зміни кон’юнктури ринку збуту майна на період дії застави.  

Висновки: кредитна політика повинна бути спрямована на 

забезпечення фінансової безпеки та стійкості банку. У зв’язку з чим, постає 

необхідність розробки, впровадження і економічного обґрунтування 

комплексного підходу спрямованого на оцінку кредитних ризиків і ризиків 

пов’язаних із заставою. У свою чергу, для впровадження західних підходів 

щодо оцінки ризиків необхідне забезпечення статистичними даними, яких 

сьогодні не достатньо та, при необхідності, врахування особливостей 

українського ринку. 
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Рейтинг банковской деятельности - это система оценки, позволяющая 

оценить  инвестиционную привлекательность банка, его потенциал и 

надежность через набор показателей (прибыль, ликвидность, собственный 

капитал и др.). Рейтинг несет информацию о финансовых и нефинансовых 

составляющих деятельности кредитно-финансового учреждения. 

Участие банка в рейтинге позволяет: 

- Оценить деятельность банков партнеров и  банков конкурентов. 

- Оценить эффективность банковской деятельности. 

-  Дифференцировать услуги конкретного банка. 

-  Формировать пиар. 

Участие банка в рейтинге обладает сильным пиар-эффектом. Опыт 

ведущих финансовых учреждений показывает, что рейтинг как средство 

пиара - одно из самых действующих на целевую аудиторию средств и 

обеспечивает довольно значимый эффект. Достижение такого эффекта 

возможно благодаря публикации итогов рейтинга в самых читаемых 

деловых и профессиональных средствах массовой информации Беларуси 

(журнал «Бизнес-ревю», интернет-ресурсы: http://www.7cm.by, 

http://infobank.by и др.). Участие в рейтинге дает возможность укрепить или 

повысить уровень доверия клиента банка.  

Рейтинговые оценки определенных «независимых» мировых агентств 

в  какой-то мере могут иметь протекционистскую направленность. Накануне 

мирового финансового кризиса ряд крупных зарубежных финансовых 

структур имели довольно высокий рейтинг надежности, подтвержденный 

аудиторами, однако риски по определенным сегментам их активов были 

неадекватно оценены, что и показало ряд банкротств. 
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Рейтинговые агентства во всем мире являются участниками 

инвестиционных процессов и неотъемлемой частью инфраструктуры рынка 

ценных бумаг. В Беларуси пока  нет законодательной базы, которая 

регламентировала бы деятельность рейтинговых агентств, а интерес со 

стороны потенциальных клиентов публично не афишируется.   

Международный рейтинг есть у десятка банков  Беларуси. Опыт работы  с 

международными рейтинговыми агентствами вселяет  уверенность, что эти 

банки понимают важность получения рейтингов и по национальной шкале. 

Например, ведущее международное агентство Fitch Ratings присвоило в 

2009 году ОАО «Белвнешэкономбанк» кредитный рейтинг. Комплексная 

рейтинговая оценка ОАО «Белвнешэкономбанк»,  данная ведущим 

международным рейтинговым агентством Fitch Ratings в соответствии с 

общепринятыми в мировой практике критериями, является одной из 

наиболее высоких среди учреждений банковской системы Беларуси.  

В Беларуси среди основной массы клиентов банков отсутствуют опыт 

и навыки пользования современными рейтинговыми оценками, достаточно 

сложными для понимания. Любая оценка деятельности может учесть ряд 

рисков, но все риски учесть невозможно. Выбирать параметры оценки 

следует по значимости на данный период с учетом значимости воздействий 

на показатели развития стабильности и надежности банка. 
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Кредитні операції належать до найприбутковіших видів банківської 

діяльності, проте вони пов’язані з високим рівнем ризику. Нестабільність 

економічної ситуації в країні, недосконалість законодавчої бази в цій сфері 

зумовлюють необхідність детального дослідження економічної сутності 

ризиків та пошуку ефективних методів та інструментів управління 

кредитними ризиками з метою їх мінімізації. 

Кредитний ризик – це наявний або потенційний ризик для надходжень 

та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе 

зобов’язання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в 

інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання. Він присутній в усіх 

видах діяльності банку, де результат залежить від діяльності контрагента, 

емітента або позичальника. Він виникає кожного разу, коли банк надає 

кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує кошти або іншим чином 

ризикує ними відповідно до умов реальних угод незалежно від того, де 

відображається операція - на балансі чи поза балансом. 

Аналіз діяльності банків щодо забезпечення повернення наданих 

кредитів свідчить про негативні тенденції. Так, якщо з 2005 по 2007 

роки частка проблемних кредитів у кредитному портфелі мала 

тенденцію до поступового зменшення, то станом на 01.01.2010 р. 

аналогічний показник становив 9,36%, що свідчить про стрімке 

зростання питомої ваги проблемних кредитів протягом 2009 року, а 

саме на 7,09 %, тоді як протягом 2008 року вона збільшилися лише на 

0,96 %. Зрозуміло, що наявність у кредитному портфелі прострочених 

та сумнівних кредитів обумовлена, перш за все, високою ризиковістю 

кредитних операцій банків та потребує додаткових заходів запобігання 
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кредитних ризиків в частині провадження ефективного управління, а 

особливо в умовах фінансової кризи. 

Цілком очевидно, що організація діяльності банку щодо забезпечення 

повернення кредитів є досить складним та багатогранним процесом, 

оскільки потребує безперервного аналізу конкретної ситуації, прийняття 

оптимальних управлінських рішень з точки зору заходів впливу на сам 

ризик та на рівень уразливості банку до такого ризику.  

За таких обставин банки повинні намагатися створити комплексну 

систему управління ризиками, яка б належним чином забезпечувала 

надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу на всіх рівнях 

організаційної структури, в тому числі з урахуванням взаємного впливу 

різних видів ризиків, а також вирішувала питання конфлікту завдань між 

необхідністю отримання доходу та мінімізації ризиків. 

Головним завданням комплексної системи управління кредитними 

ризиками повинно стати визначення ступеня допустимості та виправданості 

того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення, спрямованого або 

на використання ризикових ситуацій, або на вироблення системи заходів, 

що зменшують небезпеку виникнення збитків банку від проведення 

операцій. 

Узагальнюючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що в 

умовах фінансової кризи для отримання прибутку банківським установам 

доцільно більшу увагу приділяти управлінню кредитними ризиками, адже 

саме кредитні операції є найбільш прибутковими. Для цього необхідно 

створити комплексну систему управління кредитними ризиками з метою їх 

мінімізації. 
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У непростих умовах кризових явищ, що відбулися в світовій 

економіці, та зокрема в банківській сфері виникає необхідність в 

удосконаленні інвестиційної діяльності банку.  

Сучасна економічна ситуація в Україні визначила необхідність 

проведення відповідних досліджень не тільки інвестиційної діяльності 

загалом, але й інвестиційної діяльності банків зокрема. У працях 

вітчизняних науковців достатньо глибоко досліджено питання управління 

банківськими інвестиціями.   Дослідженням проблематики управління 

інвестиційною діяльністю банків займалися такі відчинянні науковці: 

М.П.Денисенко, Б.Л. Луців, А.А. Пересада, О.Д.Вовчак, Л.О. Примостка та 

інші. Але ще залишається проблемним питання щодо управління 

інвестиційною діяльністю в умовах нестабільності. 

Метою даної роботи є визначення чинників, що впливають на 

зовнішні і внутрішні ризики при інвестиційній діяльності банку. 

Інвестиційна діяльність належить до ризикових видів діяльності, і 

тому для ухвалення інвестиційного рішення необхідно: по-перше, визначити 

ризик втрати інвестиційного капіталу; по-друге, визначити можливості 

послаблення інвестиційних ризиків [2.c 184]. Аналізуючи стан  

інвестиційних операцій банків в економічному механізмі і їх ролі в 

управлінні банком показало, що сучасна криза в інвестиційному процесі в 

Україні являє собою загрозу здійсненню безперервного процесу суспільного 

відтворення.  

Оскільки інвестиційна діяльність банку не є ізольована від впливу 

навколишнього економічного середовища, на неї впливають зовнішні і 

внутрішні ризики.  

Останнім часом відбулося багато змін як в економічній, політичній, і 

соціальній сферах, це в свою чергу зумовило збільшення зовнішнього 

ризику. Зовнішні ризики  - це політичні, правові, соціальні, 
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загальноекономічні, і вони є некеровані [ 3,c.43]. До зовнішніх чинників що 

спричиняють ризики в економічній літературі також відносять: економічні 

кризи на зовнішніх ринках, недосконале банківське законодавство; 

ненадійну державну політику; відсутність мотивації в здійсненні 

інвестиційних операцій; відсутність механізму акумуляції заощаджень та їх 

трансформування в інвестиції і т.д. В даному випадку держава і банки 

повинні спільно співпрацювати для створення відповідних сприятливих 

умов для залучення коштів громадян і інших довгострокових ресурсів за 

рахунок зростання капіталізації, а також  для зменшення ризику. 

Внутрішні ризики – це відповідно ризики, пов’язані з  внутрішнім 

середовищем банку і в даному випадку вони керовані. До внутрішніх 

факторів, що спричиняють ризики можна віднести  : проблеми внутрішньої 

організації банківської установи; слабкий розвиток у банках системи ризик-

менеджменту; недостатню капіталізацію комерційних банків та інші. На 

нашу думку для зменшення внутрішніх ризиків та активізації інвестиційної 

діяльності банку необхідно здійснити наступні кроки : удосконалити власну 

політику банку щодо інвестиційної діяльності; удосконалити старі  і 

засвоїти нові технології та методи діяльності в сфері інвестиційної 

діяльності банку; удосконалити і розширити асортимент інвестиційних 

послуг і продуктів. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище можна стверджувати що, 

будь-які інвестиційні рішення пов’язані з тим, що банк-інвестор приймає на 

себе ту чи іншу величину інвестиційних ризиків. І тому щоб активізувати 

інвестиційну діяльність банку необхідно мінімізувати ризики. В першу 

чергу це стосується досягнення економічної стабільності в країні. 

Активізація інвестиційної діяльності банків є одним з найдієвіших 

механізмів суспільно-економічних перетворень.   
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Формування стабільної і ефективної банківської системи країни 

залежить  значною мірою від дієвості механізму зовнішнього та 

внутрішнього регулювання капіталу, який виступає у якості “буфера” 

захисту інтересів вкладників та кредиторів.  

Проблеми управління капіталом банку досліджували такі вітчизняні 

вчені як З.М. Васильченко, О.В. Дзюблюк, О.Д. Заруба, Б.С. Івасів, Г.Т. 

Карчева, А.М. Мороз, Л.О. Примостка та інші. Водночас сьогодні ще 

недостатньо дослідженими залишаються питання формування внутрішніх 

систем регулювання банківського капіталу та підвищення капіталізації 

банківського сектору України, забезпечення прозорості та достатньо повної 

інформованості суспільства про результати банківської діяльності, що 

потребує подальших наукових  розробок в цьому напрямі. 

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» капітал 

банку — це залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його 

зобов'язань [1]. Виходячи із вищенаведеного трактування та у відповідності 

до міжнародних стандартів, математичною формулою капіталу в обліку є:  

Капітал = Активи — Зобов'язання. 

Капітал банку відображається в 5-му класі Плану рахунків 

бухгалтерського обліку банків [2] та регулюється нормативними 

документами, які регулюють процес капіталоутворення та розподілу, 

зокрема Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, 

відкриття їх філій, представництв і відділень (постанова НБУ № 375 від 

31.01.2001 р.) та Інструкцією про регулювання діяльності банку (постанова 

№ 368, від 28.08.2001 р.). 

Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності, де часка 

власного капіталу в джерелах коштів становить не менше 50%, капітал 

комерційних банків має значно меншу частку в сукупному капіталі, яка не 
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перевищує, як правило 10 – 15%. Це пояснюється специфікою діяльності 

банківської  установи, яка здійснює мобілізацію вільних коштів на 

грошовому ринку і надає їх у борг. Тому капітал банківської діяльності має 

своє специфічне призначення, відмінне  від інших сфер підприємницької 

діяльності.  

Сутність банківського капіталу виявляється через його функції.  

Класично виділяють три функції капіталу банку: оперативна функція; 

захисна функція; регулююча функція [3, ст. 32]. 

Водночас капітал банку у процесі організації банківської діяльності 

одночасно виконує кілька функцій, що забезпечує найвищий ефект від 

проведення банківських операцій, тобто максимізацію прибутку, саме тому 

основна мета управління капіталом полягає в залученні й підтримці 

достатнього розміру капіталу для забезпечення розширення діяльності та 

захисту від ризиків [4, ст. 78]. 

Основними об'єктами управління капіталом є: визначення вартості 

капіталу банку; остатність капіталу банку; джерела формування капіталу. 

Таким чином, зосереджуючи увагу на основних об'єктах управління 

капіталом менеджменту банку необхідно дотримуватися збалансованого 

управління банком з метою  визначення обсягу необхідного капіталу для 

виконання ним своїх функцій та забезпечення стабільності банківської 

установи і банківського сектору загалом, без обмеження конкуренції та 

можливостей для найбільш ефективного використання банками своїх 

ресурсів.   
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Однією із найактуальніших світових фінансових проблем останнього 

часу є зростання кількості випадків участі банків у процесі легалізації 

кримінальних доходів [2, с. 7].  Поширенню цього явища в значній мірі 

сприяє закритість кредитно-фінансових установ, існування банківської 

таємниці, невизначеність законодавчої бази щодо реєстрації та джерел 

походження первинного капіталу.  

Банківська діяльність апріорі є ключовим інструментом для легалізації 

коштів, здобутих злочинним шляхом, що породжує ймовірність фінансових 

втрат під впливом ризику легалізації незаконних доходів [1, с. 128]. 

Оскільки банки є інститутом протидії використання злочинцями 

доходів від злочинної діяльності, в Україні створюється організаційно-

правовий механізм протидії легалізації доходів, здобутих злочинним 

шляхом.  

Основними нормативно-правовими актами в цій сфері є:  Закон 

України «Про банки і банківську діяльність», Закон України «Про 

запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним 

шляхом», Постанова Правління НБУ № 189 «Про затвердження Положення 

про здійснення банками фінансового моніторингу», Постанова Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний 

департамент фінансового моніторингу" тощо.  

Не зважаючи на існування та функціонування вище перелічених 

нормативно-правових актів, серед основних чинників, що створюють 

перешкоди банкам на шляху протидії легалізації кримінальних доходів, є 
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недостатнє законодавче та нормативне регулювання окремих питань,  

пов’язаних з протидією «відмиванню брудних» коштів, неузгодженість 

нормативно-правових актів та недостатня координація дій правоохоронних 

та контролюючих органів. 

Вирішенню вище зазначених проблем може сприяти прийняття таких 

заходів: 

1. Проведення ревізії нормативно-правових актів Національного 

банку, виявлення та усунення неузгодженості між ними у питаннях 

ідентифікації банками клієнтів [3, с. 20]. 

2. Удосконалення процедури ідентифікації шляхом впровадження 

оцінки ризику участі осіб, які здійснюють фінансові операції, з легалізації 

доходів і фінансування тероризму на основі визначення груп так званого 

підвищеного ризику. 

3. Законодавче вирішення проблеми мультирегулятивності банків. 

4. Запровадження процедури комплаєнс-ризику та управління ним. 

5. Розробка та постійне поновлення правил внутрішнього 

фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням 

вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого 

органу [3, с. 20]. 

6. Зміна філософії роботи на ринку банківських послуг у контексті 

ризик-орієтованих підходів, а саме нова парадигма управління процесами – 

менеджмент на оцінці ризиків [1, с. 130]. 

 

Список літератури: 
1. Діденко, С. Оптимізація управління ризиками в системі фінансового моніторингу 
банку [Текст] / С. Діденко // Вісник Університету банківської справи Національного 
банку України. – 2008. - № 3. – С. 128 
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3. Романченко, О. Фінансовий моніторинг по-українськи [Текст] / О.Романченко // 
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В умовах сучасного стану трансформаційного періоду економіки 

країни проблема легалізації коштів отриманих злочинним шляхом є досить 

актуальною, оскільки ринкові механізми не можуть ефективно 

функціонувати, коли значні суми коштів використовуються у ризикових чи 

незаконних проектах. Тому пошук та розробка пропозицій щодо підвищення 

ефективності здійснення фінансового моніторингу при здійсненні широкого 

спектру банківських послуг (продуктів) обумовлює актуальність даного 

напрямку дослідження. 

Відповідно до рекомендацій FATF, банки є інститутом, який найбільш 

часто використовується злочинцями для відмивання своїх доходів [1, с.39]. 

Серед загальної сукупності всіх пропонованих банком послуг (продуктів) 

найпоширенішими, з метою злочинного використання, є: 

- переказ грошових коштів на анонімний (номерного) рахунок за 

кордон і надходження грошових коштів з анонімного рахунку з-за кордону; 

- купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних 

платіжних засобів за готівку; 

- переказ коштів за кордон із вимогою видати одержувачу їх 

готівкою; 

- відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої 

особи; 

- проведення фінансових операцій з цінними паперами на 

пред'явника, не розміщеними в депозитаріях; 

- придбання особою цінних паперів за готівку; 

- використання сучасних новітніх технологій банку[1, с.42].  

Суть процесу протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих 

злочинним шляхом, через банківські послуги (продукти) полягає в розробці 

та удосконаленні сукупності заходів, спрямованих на виявлення, аналіз, 
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перевірку, а також припинення операцій, що мають сумнівний або 

незвичний характер. 

Діяльність банку, спрямована на запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню 

тероризму характеризується: 

- розробкою правил первинного фінансового моніторингу; 

- розробкою програми ідентифікації та вивчення клієнтів; 

- програмою навчання та підвищення кваліфікації співробітників 

банку в питаннях запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом; 

- розробкою програми здійснення фінансового моніторингу за 

окремими операціями тощо. 

Основною метою розробки і впровадження в банку перерахованих 

вище заходів є забезпечення ефективної системи моніторингу послуг 

(продуктів), що пропонує банк в своїй діяльності. Проте, враховуючи 

швидкі темпи росту використання злочинцями банківських послуг з метою 

легалізації кримінальних доходів, банківським установам необхідно 

постійно удосконалювати свою діяльність за такими напрямками: 

- визначення певних критеріїв оцінки ризиковості окремої операції з 

точки зору можливості її використання із злочинним наміром; 

- постійне оновлення переліку можливих схем легалізації 

кримінальних доходів через систему банківських послуг (продуктів); 

- використання міжнародного досвіду протидії легалізації коштів, 

отриманих злочинним шляхом. 

 
Список літератури: 
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Актуальність теми полягає в тому, що сучасні засади здійснення 

фінансового моніторингу в банківських установах України мають певні 

відхилення від міжнародних стандартів в сфері необхідності зміни 

нормативного забезпечення щодо підходів до управління системою 

фінансового моніторингу банку, заснованих на оцінці ризиків, пов’язаних з 

відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. 

Організація системи фінансовий моніторингу в банку повинна 

виходити з наявності і важливості трьох основних категорій ризику: ризику 

країни (географічного); ризику клієнта; та ризику послуги. Відповідно і 

нагальною виникає проблема оцінки рівня даного ризику. 

З метою впровадження розумного підходу, що базується на оцінці 

ризику, фінансові установи повинні визначити критерії оцінки потенційних 

ризиків відмивання коштів. Визначення ризиків використання банку з 

метою відмивання коштів, або фінансування тероризму базується на: 

 розробці і реалізації програми ідентифікації та вивчення клієнтів 

банку на етапі встановлення ділових відносин та в процесі подальшого їх 

обслуговування (політика «знай свого клієнта»); 

 постійному моніторингу транзакцій, коригуванні і доповненні 

інформації про клієнтів банку; 

 забезпеченні якісного виявлення операцій, які підлягають 

обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, ведення реєстру 

та звітування про ці операції. 

Важливою також є оцінка фахової придатності співробітників банку, 

що передбачає відповідність їх кваліфікаційного рівня та ділової репутації 
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ефективному здійсненню фінансового моніторингу. Таку оцінку необхідно 

здійснювати як на етапі прийому працівника на роботу, так і в подальшому, 

в ході його професійної діяльності в банківській установі. 

Результатом загальної оцінки банком рівня ризику, що базується на 

аналізі кожного клієнта за визначеними критеріями на підставі ознак ризику 

за їх категоріями, є визначення ступеня ризику (низький, середній, високий, 

дуже високий) [1]. Відповідно до ступеня ризику банк повинен 

впроваджувати відповідні заходи контролю з метою зменшення потенційних 

ризиків відмивання коштів тих клієнтів, які визначені як такі, що становлять 

підвищений ризик, в результаті застосування підходу, що базується на 

оцінці ризику установи. Дані підходи до здійснення банком фінансового 

моніторингу повинні забезпечувати: 

1) підвищену увагу до тих клієнтів, діяльність яких визначена як 

така, що має високий ступінь ризику відмивання коштів; 

2) регулярний перегляд процесів оцінки ризиків можливості 

використання банку з метою відмивання незаконних доходів; 

3) реалізація належної системи комплайєнсу; 

4) вчасне виявлення, звітування та при необхідності припинення 

тих операцій, які мають ознаки відмивання незаконних доходів, або 

фінансування тероризму; 

5) заходи належної оцінки ризиків. 

Отже, установі банку необхідно періодично переглядати моделі 

оцінки ризиків щодо їх адекватності та підходи і методи оцінки 

ефективності внутрішньої системи фінансового моніторингу з метою їх 

оптимізації шляхом внесення коректив і доповнень. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки 

України для вітчизняних банків вирішального значення набуває проблема 

подолання наслідків фінансової кризи, що охопила  весь світовий 

економічний простір. Специфічною рисою банківської діяльності є те, що 

більша частина ресурсів банків формується за рахунок залучених коштів 

юридичних та фізичних осіб. Населення країни на сьогодні є основним 

інвестором або надійним позичальником. Тому дуже важливо, задля 

ефективної роботи усієї банківської системи, формувати довіру населення 

до банківського сектору.  

Метою роботи є розгляд та аналіз критеріїв, що визначають рівень 

довіри громадян до банківських установ, та способів її відновлення для 

забезпечення стабільного функціонування банківської системи держави, а 

також є визначення ролі рейтингових оцінок у забезпеченні фінансової 

стійкості банків, виявлення основних переваг та недоліків існуючих 

рейтингових методик, проблем їх застосування та дієвості у сучасній 

банківській практиці. 

Виклад основного матеріалу. Завдання відновлення довіри є 

першочерговим для кожного економічного суб’єкта для забезпечення 

стабілізації економіки та створення передумов для економічного зростання. 

Визначаючи банк, який пропонує, наприклад, оптимальні умови щодо 

вкладання коштів на депозитні рахунки, потенційний вкладник, повинен 

чітко усвідомлювати мету вкладання коштів і основні вимоги до цієї 

інвестиції з позицій співвідношення прибутковості, ліквідності та 

ризиковості, зручності термінів та наявності додаткових послуг. Обираючи 

високу дохідність депозиту, потрібно розуміти, що це плата за можливий 

ризик. У кризовий час головне завдання вкладника – зберегти кошти. Оцінка 

фінансової стійкості замість оцінки депозитних ставок відіграє пріоритетну 
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роль при виборі надійного банку. На 01.03.2010 року зобов’язання банків 

склали 744,6 млрд. грн., в тому числі кошти суб’єктів господарювання 

склали 112,0 млрд. грн.,строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, 

що отримані від інших банків – 186,5 млрд. грн., а кошти фізичних осіб 

214,3 млрд. грн. [5]. У 2009 році громадяни активно знімали строкові 

депозити і переводили їх у валюту або на поточні рахунки. Обсяг гривневих 

депозитів упав на 7%.  

Рейтинг надійності банків, сформований відомством банківського 

нагляду. Дані рейтингу не публікуються у відкритій пресі і 

використовуються органами банківського нагляду для запобігання 

банкрутств банків та забезпечення стабільності всієї банківської системи [ 

4,с.68]. Дані ознаки покладено в основу різних рейтингових методик. 

Дослідження в галузі рейтингового аналізу банків свідчать про існування 

номерних, бальних, регресійних, індексних методів рейтингування. 

Найвідомішою і найбільш визнаною серед банківських аналітиків країн 

СНД є методика В. Кромонова, що ґрунтується на застосуванні індексного 

методу і досить повно враховує фінансово-економічні аспекти діяльності 

банків. [ 2, с.87] 

Висновки: Банківська сфера потребує нового стилю роботи , в основі 

якого лежить постійний пошук нових можливостей залучення коштів.  Для 

подолання існуючої ситуації та відновлення довіри громадян до банківської 

системи необхідно вдатися до таких дій: стабілізувати політичну ситуацію в 

країні; ефективно використовувати можливості держави щодо 

рекапіталазації проблемних банків; наростити ресурси Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб; необхідно відновити довіру населення до 

національної грошової одиниці України – гривні, стабілізувати її курс. 
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Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

УДК 339. 187  

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

                                                                                                            Барабан О.В. 
                                                Науковий керівник: ст. викладач Барабан Л.М. 

Черкаський інститут банківської справ УБС НБУ (м. Київ)     
 

Останні події, пов’язані з світовою фінансовою кризою, змінили 

багато акцентів в розвитку як вітчизняної економіки, так і діяльності 

лізингових компаній. В умовах нестабільного фінансового ринку перед 

лізинговими компаніями України постають важливі питання, що 

потребують детального вивчення та дослідження, зокрема: вплив наслідків 

фінансової кризи в Україні на діяльність лізингових компаній; визначення 

особливостей діяльності лізингових компаній в умовах нестабільного 

фінансового ринку; вибір інструментарію оцінювання потенційних втрат 

лізингових компаній при настанні непередбачених подій; розробка 

антикризових заходів на грошово-кредитному ринку для покращення 

процесу фінансової стабілізації лізингових компаній. 

Протягом кількох останніх років популярність лізингу як 

альтернативного фінансового інструменту значно зросла. Зарубіжні 

лізингові компанії виходять на український ринок, і, як наслідок, зростає 

конкуренція та знижується вартість лізингу для малого та середнього 

бізнесу, що позитивно відзначається на його розвитку.  

Іноземні лізингодавці (банки, лізингові компанії) надають лізингові 

послуги на українському ринку в двох можливих напрямках. Це 

інвестування в лізинговий бізнес України і ведення діяльності як резидента 

України та здійснення міжнародних лізингових операцій як нерезидента. В 

обох випадках основним фактором, що стримує діяльність цих компаній, є 

загальний ризик країни, недостатні знання особливостей національного 

ринку, складність оцінювання місцевих ризиків та відсутність розгалуженої 

мережі. Проте, ринок лізингу України, завдяки іноземним лізингодавцям, 
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постійно збільшує обсяг своїх операцій, про що свідчить офіційна 

статистика. Упродовж 2007 - 2009 років кількість лізингових компаній 

збільшилася на 38%, і зросла від 38 до 58[1]. Цьому сприяли деякі фактори: 

по-перше – це зростання зацікавленості в лізингу з боку іноземних банків, 

що увійшли на український ринок, а по-друге, зростання обізнаності щодо 

лізингу серед підприємців.  

Загальна вартість портфелю лізингових угод зросла з 716 млн. дол. 

США у 2007 році до 3 792 млн. дол. США у 2008 р. Співвідношення «лізинг/ 

ВВП» збільшилось з 0,63% в 2007 році до 2,6% в 2008 році. Співвідношення 

«лізинг / капітальні інвестиції» зросло з 2,7% до 8,8%. За оцінками експертів 

потенційна ємкість ринку лізингових послуг в Україні в стабільних умовах 

вважається надзвичайно великою – 12-14 млрд. доларів США інвестицій [2]. 

Узагальнення теоретичних положень та практичного досвіду 

лізингової діяльності дає можливість стверджувати, що з метою 

забезпечення фінансової стабільності в умовах економічної кризи 

лізинговим компаніям доцільно розробити антикризову стратегію 

управління , яка б забезпечила збереження поточної ліквідності та 

позитивну динаміку , незважаючи на погіршення доступу до кредитних 

ресурсів (що є основним джерелом фінансування лізингових операцій), 

падінням платоспроможності підприємств, призупиненням інвестиційних 

проектів. Формування такої стратегії сприятиме: реструктуризації 

лізингового портфеля за критеріями ліквідність, рентабельність, ризик, 

інфляційна захищеність; покращенню контролю за грошовими потоками 

компанії; використанню інвестиційних проектів, які забезпечать 

конкурентні переваги на фінансовому ринку; диверсифікації джерел 

фінансування компанії та удосконалення організаційної структури компанії. 

Впровадження комплексу вищезазначених заходів сприятиме пом’якшенню 

впливу негативної макроекономічної ситуації на діяльність лізингових 

компаній України. 
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Актуальність. Розширення границь міжнародного співробітництва у 

рамках глобалізаційних і інтеграційних процесів, необхідність подолання 

наслідків кризи та реалізації проголошених більшістю країн програм 

інноваційного розвитку вимагає пошуку нових надійних фінансових 

інструментів до яких безумовно можна віднести факторинг – комплексну 

систему фінансування, страхування кредитних ризиків і управління 

дебіторською заборгованістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти теоретичних 

положень та особливостей розвитку факторингу розглянуті в наукових 

публікаціях, зокрема МакКензи Дж.А., Дж. Гилберта, Грязнової А.Г., 

Трейвиша М.І., Покаместова І.Є., Мороза А.М. та ін., де основна увага 

зосереджується на сутності правового регулювання факторингу, а також 

проведення, обліку, аудиту факторингових операцій та оподаткування. 

Слабка наукова розробка проблеми впровадження факторингу, недостатність 

дослідження його значення та впливу на розвиток національних економік 

обумовило актуальність дослідження. 

Метою роботи є аналіз тенденцій та особливостей розвитку 

східноєвропейського сегменту ринку факторингу.  

Основний матеріал. Сьогодні ринок факторингу є значним і 

найбільш динамічним сегментом світового фінансового ринку. Враховуючи 

тенденції розвитку міжнародної торгівлі, визначаючи значення та 

необхідність прийняття єдиних правил для забезпечення рівноваги інтересів 

міжнародного бізнесу була прийнята Конвенції УНІДРУА «Про 

міжнародний факторинг», до якої щорічно приєднуються нові країни світу. 

Обсяг світової факторингової індустрії в 2008 році зріс на 2% і складає 1 325 

млрд. євро, зокрема міжнародний факторинг зріс на 20.67% (табл.1). У 

структурі ринку європейський сектор займає 67%, американський – 12%, 

азійський – 20%, африканський – 1% [1]. У 2008 р. на ринку діяло 1809 
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операторів у структурі яких визначають: банки, що проводять факторинг у 

рамках кредитування; банки, які мають самостійні підрозділи в своїй 

структурі; факторингові компанії; спеціалізовані банки (монобанки за 

прикладом Німеччини та Австрії). 
Таблиця 1 

Динаміка розвитку світового ринку факторингу (млн. євро) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 

Внутрішній 
факторинг 

791 95 930 061 1 030 598 1 153 131 1 148 943 -0.36% 

Міжнародний 
факторинг 

68 265 86 486 103,69 145 996 176 168 20.67% 

Всього 860 215 1 016 547 1 134 288 1 299 127 1 325 111 2.00% 

Джерело: звіт Factors Chain International, 2008 р. [1] 

За визначенням ООН, у Східну Європу входять: Білорусія, Болгарія, 

Угорщина, Молдова, Польща, Румунія, Росія, Словаччина, Україна та Чехія. 

У структурі ринку факторингу східноєвропейський сегмент постійно зростає 

та набуває особливі риси. Зокрема європейський ринок представляють 665 

операторів де 135 операторів (22%) забезпечують східноєвропейський 

сектор з обсягом операцій майже 37,2 млрд. євро (без урахування, за 

відсутністю даних, Молдови та Білорусії) [1]. Російський ринок факторингу 

до кризи щорічно зростав майже вдвічі, але в 2008 р. унаслідок кризи темпи 

вперши знизились (рис.1). 

У 2008 році доля факторингу у ВВП Росії склала 1,44% проти 1,56% у 

2007,  у Польщі - 1,61%, Чехії – 2,58%, Словаччини – 2,06%, Румунії та 

Болгарії до 1%. Загальна тенденція щодо внутрішнього факторингу в 

обороті ринку - 89% і міжнародного - 11%. Лідерами східноєвропейського 

сегменту ринку за підсумками 2008/2009 років є ОАО «Промсвязьбанк» - 

33,7% російського ринку; АКБ «Укрсоцбанк» - майже 50% українського 

ринку; «ING Commercial Finance» Польської Асоціації Факторів і банк 

«Raiffeisen Bank» - 28,6% і 17,8% польського ринку відповідно; «Tatra bank» 

- 24% ринку Словакії [2]. Аналіз розподілу портфелю факторингових 

операцій факторів за галузевою ознакою показав, що значна доля в ньому 

належить оптовій торгівлі, переробному виробництву та будівництву. 
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Рис. 1  Динаміка об’ємів східноєвропейського сектору ринку факторингу  

 

Означені показники досить низькі для Європи, що підтверджує 

наявність проблем майже у всіх країн східноєвропейського сегменту, але 

найбільш гостро вони постали перед Білорусією та Молдовою. Серед 

стримуючих факторів розвитку слід відмітити: недосконалість і протиріччя 

законодавчого регулювання проведення операцій факторингу; низька 

фінансова стійкість підприємств; недостатній рівень розвитку малого та 

середнього бізнесу; слабка конкурентоспроможність товарів на 

внутрішньому та міжнародному ринках; відсутність маркетингової стратегії 

факторингових послуг; недостатність засобів і ресурсів щодо впровадження 

сучасних технологій факторингового обслуговування; відсутність методик 

оцінки ризиків; відсутність кадрового потенціалу тощо. 

Таким чином, необхідною умовою подальшого розвитку 

східноєвропейського сегменту та формування єдиного європейського ринку 

факторингу є уніфікація нормативної бази, регіональна диверсифікація 

факторингового портфеля операторів ринку, вдосконалення системи 

управління профільними факторинговими ризиками, оптимізація технології 

взаємодії з клієнтами в процесі факторингового обслуговування, що 

дозволить не тільки збільшити обсяги факторингових послуг, але й 

скоротити середній період оборотності дебіторської заборгованості, 

спростити документообіг, підвищити технологічність і зручність послуг, що 

надаються у рамках факторингу. 
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Постановка проблеми. Світова фінансова криза показала ряд 

проблем у політиці організації фінансових взаємовідносин як кожної країни 

зокрема, так і світового товариства в цілому. Розроблення напрямків 

протидії негативним тенденціям фінансової кризи та формування нової 

фінансової інфраструктури відобразилось на системі захисту вкладів як 

елемента підтримки стабільності в фінансовій сфері. Базельським комітетом 

та міжнародною асоціацією страховиків депозитів (МАСД) були розроблені 

основні принципи ефективної системи страхування депозитів. 

Метою роботи є аналіз діючої системи захисту вкладів в Україні на 

відповідність основним принципам ефективної системи страхування 

депозитів. 

Обґрунтування отриманих результатів. Базельським комітетом та 

міжнародною асоціацією страховиків депозитів запропоновано 18 основних 

принципів для ефективної організації системи захисту вкладів, які були 

згруповані у 10 блоків. 

Діюча система захисту вкладів в Україні, яка представлена Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд), у своїй діяльності використовує 

частину принципів МАСД: метою діяльності Фонду є забезпечення захисту 

вкладів фізичних осіб (Принцип 1); встановлений граничний розмір 

страхового відшкодування, захищеними є лише певні види вкладів 

(Принципи 2, 9, 10); функції, повноваження, обов’язки органів управління 
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Фонду чітко прописані в ЗУ «Про Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб» №2740-ІІІ від 20.09.2001 року (Принципи 3-5); відносини з НБУ 

регламентуються законодавчо, а транскордонні відносини реалізуються 

шляхом участі у МАСД, міжнародних конференціях, семінарах (Принципи 

6-7); участь банківських установ є обов’язковою (Принцип 8); законодавчо 

створений механізм фінансування Фонду шляхом поступового його 

наповнення із можливістю додаткового отримання коштів від учасників та 

НБУ (Принцип 11); проводиться інформування громадськості про існування 

та діяльність Фонду (Принцип 12); є нормативно-правові акти, якими 

передбачено відповідальність осіб винних у банкрутстві банку (Принцип 

14); визначено порядок проведення процесу виплати коштів вкладникам з 

подальшим набуттям Фонду права кредитора (Принципи 17-18). 

Функції за Принципами 15 (Раннє виявлення та своєчасне втручання і 

регулювання) та 16 (Ефективні процеси врегулювання) покладені на НБУ. 

Проте, частина принципів не є реалізованою в Україні, що дозволяє 

виділити ряд перспектив у розвитку вітчизняної системи захисту вкладів. 

Такими перспективами є: створення системи захисту вкладів суб’єктів 

господарювання в банківських установах (Принцип 8); створення системи 

захисту вкладів для інших учасників фінансового ринку, що проводять 

залучення вкладів (Принцип 8); запровадити систему диференційованих 

страхових відрахувань на основі аналізу ризиків у діяльності учасників 

системи захисту вкладів (Принцип 2); ввести в діючу систему захисту 

вкладів в Україні вклади Державного ощадного банку України (Принцип 

10); створити систему правового захисту працівників Фонду (Принцип 13); 

створити законодавство щодо регулювання процесу управління 

неплатоспроможністю банку (Принципи 15-16); завчасне інформування 

Фонду про можливий страховий випадок (Принцип 18). 

Висновки. Створення основних принципів ефективної системи 

захисту вкладів МАСД дозволяє побачити перспективи розвитку 

вітчизняної системи захисту вкладів. Наявність даних перспектив вимагає 

розроблення кроків по їх реалізації в діючій системі захисту вкладів в 

Україні. Запровадження даних перспектив вимагає створення загальної 

стратегії розвитку системи захисту вкладів в Україні. 
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Актуальність: за останні роки національна валюта – гривня стала 

досить нестійкою та слабкою, що було викликано світовою економічною 

кризою та падіння ВВП країни, тому досить актуальними є проблеми її 

стабілізації, особливо забезпеченості реальними ресурсами. 

Мета: з’ясувати інструменти впливу на стабільність гривні. 

Завдання: дослідити певні аспекти валютних процесів на валютному 

ринку України, чітко визначити їх інструменти. 

Практика свідчить, що в економіках із незрілими ринковими 

відносинами, до яких належить і Україна, поведінка суб’єктів валютного 

ринку регулюється шляхом застосування інструментів прямого впливу на 

динаміку обмінного курсу та економічні процеси в цілому та 

опосередкованого. 

Серед чинників, які викликали різкі коливання курсу гривні, було не 

лише спекуляції на міжбанківському ринку, а й вплив ринку готівкових 

продажів іноземної валюти, оскільки економіка України дуже залежить від 

частки іноземної валюти, яка в свою чергу є зовнішньою, чим вона більша, 

тим більша залежність економіки від світових процесів, тим вона 

вразливіша та не стабільніша[3]. 

На жаль, в Україні тенденції спостерігаються до збільшення частки 

іноземної валюти на ринку країни. Зокрема, частка валюти, купленої 

суб’єктами цього ринку в обмінних пунктах комерційних банків, на 23 в. п. 

перевищує частку іноземної валюти, проданої комерційним банкам у 

загальних обсягах ринку (61.54% і 38.46% відповідно), тобто попит на 

іноземну валюту перевищує пропозицію [1;17].  Ці тенденції є наслідком 

впливу: нестабільності гривні, її неспроможності конкурувати, наприклад, з 

доларом при міжнародних торгових операціях та падіння ВВП країни, тобто 

незабезпеченості гривні реальними ресурсами.  
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Рис. 1. Структура депозитів за 2002 – 2009 рр. 

На стабільність курсу гривні істотно впливає рівень фінансової 

доларизації. Чим він вищий, тим гірше національна валюта виконує свої 

функції грошей на внутрішньому ринку. За період 2002-2010 рр. 

спостерігається збільшення частки іноземної валюти в загальному обсязі 

депозитів. Хоча, варто зазначити, що динаміка депозитів за видами валют 

була низхідною за останній рік, що пов’язано з кризою, хоча у місячному 

обчисленні – різною, залишки за депозитами у національній валюті 

зменшилися на 15.0% та 6.2% відповідно у річному та місячному 

обчисленні. Депозити в іноземній валюті порівняно з січнем 2009 року 

знизилися на 16.7%, проте порівняно з груднем – зросли на 3.3% [2;21]. 

Висновок: за останні роки спостерігається тенденція до втрати 

гривнею своїх позицій, про що свідчить збільшення обсягу кредитів та 

депозитів у  іноземній валюті, що робить економіку більш вразливою та 

нестійкою до змін на міжнародному валютному ринку. Тому варто вжити 

заходів до поновлення здійснення гривнею своїх функцій, зокрема 

нагромаджувальної. 
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Одной из главных задач развития национальной платежной системы 

РБ является увеличение доли безналичных расчетов с использованием 

банковских пластиковых карт. В настоящее время достигнуты 

определенные позитивные сдвиги, как по эмиссии данного банковского 

продукта, так и по созданию технической инфраструктуры его 

применения в качестве платежного средства. Однако по-прежнему низкая 

доля безналичных расчетов главным образом объясняется недостаточным 

уровнем пользовательской культуры населения.  

Низкий уровень финансовой грамотности населения оставляет 

невостребованными услуги, предлагаемые новыми технологиями. Однако в 

последние годы повзрослели и начали самостоятельно оплачивать счета 

многие вчерашние подростки, большинство из которых ценят 

технологические инновации. В определенной степени это обусловило 

стремительное развитие карточного бизнеса. 

 Повысить финансовую грамотность населения можно,  акцентируя 

внимание на молодой группе потенциальных пользователей карточных 

продуктов. Эффективной работой по формированию клиентской базы может 

стать выпуск дебетовой карточки для подростков. Карточка даст юным 

клиентам возможность почувствовать себя взрослее, оплачивая с ее 

помощью телефонные разговоры, мелкие покупки в магазинах и через 

интернет. Родители получат контроль над расходами своих детей, 

устанавливая запрет на снятие наличных, получая выписки по счету, 

блокируя доступ к счету, определяя дневные или недельные лимиты 

расходов. Минимизируется риск того, что деньги будут отобраны, а ребенок 

подвергнут физическому и психологическому давлению. Карточка будет 
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иметь специальный дизайн для ее ускоренной идентификации. Она не будет 

допускать возможности овердрафта и не сможет быть использована для 

приобретения товаров, продажа которых детям запрещена, и тех, что 

связаны с азартными играми.  

Распространение таких карточек может стимулировать установку 

терминального оборудования в детских учреждениях. Весьма вероятно, что 

держатели карт будут являться пользователями данного банковского 

продукта не только в период обучения в школе, но и в студенческие годы. 

Выпуск «подростковой» карточки не предполагает существенных затрат для 

банка, но и доходы предусматривает незначительные, поэтому ее 

целесообразно включить в качестве бонуса в зарплатный проект.  

В  ходе научного исследования были рассмотрены 2 зарплатных 

проекта Брестского областного отделения ОАО Белагропромбанк, в 

результате которого было выявлено, что 206 клиентов  из 1106 имеют детей 

в возрасте от 10 до 18 лет, и потенциальный спрос на разрабатываемый 

продукт в рамках рассмотренных  проектов может составить 219 карточек. С 

определенной долей погрешности можно утверждать о том, что объем 

эмиссии подростковых карточек может составить 20 % от зарплатных. 

В работе были рассчитаны примерные затраты по внедрению 

рассматриваемого предложения. Что же касается выгод, то их невозможно 

оценить в денежном выражении. Формирование пользовательской культуры 

и психологическая привязка клиента - те преимущества, которые в 

перспективе приобретет банк. 
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Враховуючи значну нестабільність економічного розвитку в Україні, 

прискорені зміни структури її соціально-економічного середовища та значну 

відкритість економіки, країна постійно відчуває на собі дію зовнішніх та 

внутрішніх шоків, які викликають економічні втрати, заважають країні 

встати на шлях стійкого і сталого довгострокового економічного зростання 

та створюють загрозу виникнення економічної кризи. Одним із 

найважливіших таких шоків можна віднести прострочені кредити, адже 

термін їх прострочення дуже значним чином впливає на фінансовий сектор 

країни.  Тому побудова системи аналізу стійкості фінансової системи та її 

інтеграція в систему загальнодержавного управління є надзвичайно 

важливим та актуальним завданням для України. Мета такої системи - 

дослідження економічних процесів, завчасна діагностика ризиків та 

вироблення системи заходів попередження їх негативних наслідків. В 

інформаційно-аналітичних матеріалах проаналізовано теоретичні і 

практичні аспекти цієї проблеми та побудови системи для контролю за нею, 

вироблено підходи до побудови системи оцінки та темпи зростання 

прострочених кредитів в Україні. 

Кредити, надані сектору нефінансових корпорацій, протягом 2009 

року зростали, але повільнішими темпами, ніж у 2008 році. На кінець грудня 

їх залишки становили 462.2 млрд. грн., або збільшилися за звітний рік на 

43.9 млрд. грн., або – на 4.2% (у 2008 році зростання становило 183.2 млрд. 

грн., або 70.3%). Це більшою мірою було пов’язано як із дефіцитом коштів у 

окремих депозитних корпорацій, так і з погіршенням фінансового стану 

підприємств. У грудні зростання кредитів на 3.7 млрд. грн., або на 0.8%, як і 

в попередні місяці, відбувалося за рахунок приросту кредитів, наданих у 
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національній валюті. Певним чином на зазначене зростання кредитів 

вплинуло зниження процентної ставки за кредитами на 0.4 процентного 

пункту. 

У 2009 році неспроможність певної частини підприємств виконувати 

свої боргові зобов’язання перед банками призвела до зростання 

заборгованості нефінансових корпорацій за простроченими кредитами як у 

національній, так і в іноземній валюті. На кінець грудня звітного року 

залишки за простроченими кредитами сектору нефінансових корпорацій 

становили 52.4 млрд. грн. 

Отже, роблячи висновки з даного дослідження, можемо сказати, що 

проблемні кредити в нинішній час посідають все більше місце в 

обговореннях, шукаються альтернативні рішення щодо вирішення даного 

питання безболісно і для боржників, і для банків. Дане питання гостро 

постає не тільки на території України, але й далеко за її межами, адже 

економічна криза привела до масової неспроможності оплатити кредити та 

відсотки за ними. Це призвело до того, що банки перестали видавати 

кредити, а деякі навіть не повертають вклади народу. А це, в свою чергу, 

породило недовіру з боку населення до банків. 

Тому, перш ніж видавати кредит, необхідно: з боку банку - більш 

детально вивчати платоспроможність того, хто бере кредит, а також іншу 

необхідну інформацію про нього; з боку ж позичальника - більш детально 

ознайомлюватись з умовами кредитного договору, а також добре розуміти 

чи зможуть вони виплатити цей кредит, і чи буде це зроблено точно у 

встановлений термін. 
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с. http://nbuportal.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=47192 
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Бурик К.А., Бутко І.С. 

Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Торяник Ж.І. 
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 
В умовах жорсткої конкуренції на ринку фінансових послуг головним 

завданням кожного банку є боротьба за клієнта як джерела отримання 

прибутків. Для цього необхідно розробити за допомогою сегментації ринку 

банківських послуг методику формування програми ефективного 

комплексу маркетингових комунікацій.  

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних 

підходів і практичних рекомендацій щодо впровадження ефективного 

комплексу маркетингових комунікацій банківськими установами України на 

основі сегментації ринку банківських послуг. 

Сегментація ринку банківських послуг — це розподіл загальної 

сукупності клієнтів банку за групами згідно з їх вимогами до розвитку 

ринку банківських послуг. Актуальним для ефективного впровадження 

комунікаційної політики банківських установ є важливість первинної 

сегментації – за юридичним статусом клієнта, за якою виділяються 

сегменти юридичних та фізичних осіб.  Для сегментації слід 

використовувати ознаки, притаманні фізичним особам – соціальний 

статус, стать, вік, рівень доходу, місце проживання, сімейний стан, 

рівень освіти. Згідно з проведеним дослідженням нами було визначено 

такі групи клієнтів банківської установи: клієнти, що становлять найбільшу 

цінність – «перспективні», клієнти, що становлять високу цінність – 

«прибуткові», клієнти, що становлять середню цінність – «пересічні». 

Для кожної з цільових клієнтських груп повинен бути передбачений 

свій перелік заходів комунікаційної політики банку, які сприяють 

збільшенню його клієнтської бази, що особливо є актуальним під час втрати 

більшої частини банків іміджу внаслідок кризи банківської системи, 

загостренням конкурентних відносин, спричинених падінням прибутковості, 
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зниженням місткості фінансового ринку. У зв’язку з цим  банки почали все 

більше застосовувати в своїй комунікаційній політиці ВТL-технології, або 

нетрадиційні засоби комунікацій, які є менш витратними, порівняно з 

традиційними інструментами просування, що особливо актуально в умовах 

кризи. 

До банківських ВТL-комунікацій відносяться: розвиток програм 

лояльності, direct-marketing, спонсорство і розповсюдження POS-матеріалів 

на заходах, чия аудиторія відповідає характеристикам потенційного клієнта 

банку. 

Дослідження ефективності комплексу маркетингових комунікацій 

банків свідчать, що у цілому їх комунікаційна ефективність невисока. Тому  

сегментація дає можливість банку знайти нові цільові ринки і в такий спосіб 

розширити пропозицію банківських продуктів та послуг.  

Таким чином, на нинішньому етапі функціонування банківської 

системи, застосування комплексу маркетингових комунікацій має важливе 

значення і є невід’ємним атрибутом банківської маркетингової діяльності.  
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Раціонально організовані грошові потоки суб’єктів господарювання, в 

тому числі і страхових компаній, є найважливішою ознакою їх фінансового 

стану і передумовою досягнення високих кінцевих результатів  діяльності.  

Це пов’язано з тим, що на ефективність їх функціонування, поряд з 
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залученням страхових премій , має  бути організовано своєчасне та повне 

відшкодування збитків страхувальників.  Такі  процеси здійснюються двома 

шляхами: одночасними залученнями страхових премій та сплатою 

відшкодування чи їх розривом у часі, що дозволяє страховим компаніям 

формувати резервні фонди. Для цього, перш за все, необхідно дослідити 

фактори, які впливають на обсяг та характер формування вхідних та 

вихідних грошових потоків страхової організації, джерела яких поділяються 

на внутрішні та зовнішні. У табл.1 подано класифікацію таких факторів, 

систематизовану за результатами дослідження інформації поданої в  

Гварліані Т.Е.  

Оскільки в сучасних умовах страховикам  досить важко збільшити 

обсяги вхідних грошових потоків, використовуючи традиційні підходи, 

страхові компанії повинні розробляти нові механізми та використати 

інструменти, дія яких спрямована на зменшення вихідних грошових потоків 

особливо від операційної діяльності [3]Одним із таких інструментів є 

андерайтинг, який у свою чергу, вимагає внесення корективів у бізнес-

процеси страхових компаній. 

Таблиця 1 

Класифікація факторів, що визначають обсяги вхідних та вихідних 

грошових потоків страховика 

Внутрішні фактори Зовнішні фактори 
- стан платіжно-розрахункової 
дисципліни; 
- кількість реалізованих послуг; 
- страхова сума; 
- тарифна ставка; 
- інвестиційна політика; 
- характер розподілу ризику; 
- структура сформованого страхового 
портфеля і термін страхування; 
- обсяг акумульованих грошових 
ресурсів; 
- амортизаційна, податкова, дивідендна, 
емісійна та політика формування 
прибутку 

Економічні фактори: 
-розвиток економіки держави; економічної 
динаміки; 
- темпи інфляції; 
- динаміка валютних курсів; 
- оподаткування фізичних і юридичних осіб; 

Політико-правові фактори: 
- політика залучення  і захист закордонних 
інвестицій; 
- правові аспекти регулювання процедур 
фінансової діяльності; 
- форми і методи державного регулювання 
страхового ринку 

Як відомо андерайтинг включає: оцінку ризику, прийняття рішення 

щодо об’єкту страхування;  визначення тарифу; узгодження умов 

страхування.   Головним завданням андерайтингу – є селекція ризиків, тобто 
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їх відбір для формування збалансованого і рентабельного страхового 

портфеля, шляхом прийняття на страхування об’єктів певного виду і 

ухилення від прийняття на страхування інших об’єктів.  

У контексті першого пункту здійснюється селекція клієнтів, під якою 

розуміють використанням страховиком різноманітних методів для відбору 

вигідних договорів страхування і відхилення пропозицій небажаних 

клієнтів. Мається на увазі, не стільки відмова від угоди з небажаними 

клієнтами, скільки створення для них невигідних умов договору (підвищені 

тарифні ставки, обмежене страхове покриття, розширений перелік 

виключень та обмежень тощо). Особливу увагу, при здійсненні 

андерайтингу слід звернути на тарифну політику. Ігнорування цієї складової 

може призвести до того, що в клієнтській базі страховика опиняться 

небажані клієнти (антиселекція клієнтів). До останніх не відносяться клієнти 

з високою ймовірністю настання страхових випадків взагалі, а  клієнти, для 

яких ймовірність настання страхового випадку вище значення ймовірності, 

що була прийнята до уваги при розрахунку страхових тарифів. Очевидно, 

що охарактеризовані складові та вибір їх елементів наповнення повинні 

покладатися в умови угоди, яка укладається між страховою компанією та 

страхувальником [2]. 

З врахуванням вищевикладеного, зазначимо, що роль андерайтингу на 

сучасному етапі розвитку страхового ринку та економіки в цілому 

кардинально змінюється. Він поступово відокремлюється від процесів 

створення страхових продуктів, їх продажів та врегулювання збитків, що 

зумовлено зміною стратегії страховиків і переорієнтації її на скорочення 

витрат, при одночасному збереженні обсягів зібраних страхових премій та 

клієнтської бази, і переорієнтовується, в основному, на відбір «гарних» 

ризиків з метою скорочення витрат на виплату страхового відшкодування і 

страхових сум (скорочення обсягів операційних вихідних грошових 

потоків). 
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Недосконалий розвиток корпоративного управління є інституційною 

перешкодою залученню зарубіжних інвестицій та активізації вітчизняного 

фондового ринку. Ефективність корпоративного управління стає 

вирішальним фактором успішної роботи інфраструктурних учасників 

фінансового ринку. 

Одним із механізмів, який має сприяти впровадженню у практику 

ділових взаємовідносин загальноприйнятих принципів корпоративного 

управління, є рейтингова оцінка рівня корпоративного управління. Змістом 

такої оцінки - встановлення ступеня реально існуючих та потенційно 

можливих ризиків, пов'язаних з інвестуванням в компанію. Метою 

дослідження є визначення методів ефективності корпоративного управління 

для залучення інвестицій та підвищення рейтингу банку на фінансовому 

ринку. 

 Дослідивши позитивні сторони від створення незалежної системи 

корпоративного управління можна стверджувати, що ефективне 

корпоративне управління дозволить банкам: підвищити ефективність своєї 

діяльності та мінімізувати ризики; отримати  доступ до ринку капіталів і 

знизити вартість послуг; вдосконалити стандарти інвестування; захистити 

права дрібних акціонерів та інших контрагентів; зміцнити свою репутацію і 

підвищити рівень довіри клієнтів та інвесторів до банків. 

Підвищення рівня корпоративного управління  призведе до реалізації 

та захисту прав акціонерів та гарантії захисту інвесторів на державному 

рівні. 
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Держава зможе розраховувати на підтримку банківського сектора у 

своїх зусиллях щодо зміцнення конкурентоздатності національної економіки 

і боротьби із шахрайством та корупцією. Узагальнення наукових та 

практичних аспектів ефективного корпоративного управління інвестиціями, 

дає змогу стверджувати, що поліпшення рівня корпоративного управління є 

чинником підвищення інвестиційної привабливості компаній, банків та 

формування вторинного ринку цінних паперів. Згідно з результатами 

опитувань учасників фондового ринку, близько 75% інвесторів зазначили, 

що у процесі прийняття рішення щодо інвестування в компанію вони 

вважають практику функціонування ради директорів не менш важливою, 

ніж її фінансові показники. Понад 80 % респондентів зазначили, що за 

різних фінансових показників двох компаній вище цінуватимуться акції 

компанії з якісним корпоративним управлінням [2]. Отже, на сучасному 

етапі розвитку фондового ринку недосконала інформаційна політика, 

відсутність роз'яснювальної роботи державних органів з питань можливих 

шляхів захисту громадянами-інвесторами своїх прав, відсутність рівноваги 

впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, 

недосконалість в акціонерних товариствах корпоративної культури 

призводить до  численних зловживань з боку менеджменту акціонерних 

товариств, наслідком яких є численні на грубі порушення основоположних 

прав інфраструктурних учасників фондового ринку.  

З метою підвищення рівня корпоративного управління в Україні є 

доцільним: 1.Запровадження єдиних принципів корпоративного управління. 

2.Законодавче закріплення вимог щодо частки незалежних директорів у 

Наглядовій раді. 3.Запровадження єдиної методики регулярного розрахунку 

і публічного представлення індексів корпоративного управління. 

4.Ініціювання та підтримка, у тому числі фінансова, державою судових 

позовів з боку міноритарних акціонерів з питань порушень правил 

корпоративного управління. 
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Для багатьох країн світу в умовах всеохоплюючих процесів 

глобалізації стає актуальною проблема досягнення економічної безпеки і 

дотримання національних економічних інтересів. 

Метою дослідження є аналіз теоретичних положень та практичних 

аспектів формування фінансової безпеки національної економіки України 

під впливом інвестиційних процесів. 

Дослідженням даної проблематики займаються такі вчені як 

О.Ю. Шевченко, А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк, С.І. Ткаченко та інші [1-3]. 

Фінансова безпека – це захищеність інтересів держави у фінансовій сфері, 

або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної системи, що 

гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від 

надмірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси 

країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку і 

обслуговування фінансових зобов’язань [1, с.16]. Залучення прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) являється однією з ключових проблем в процесі 

реформування української економіки.  Одним із найпривабливіших для 

іноземних інвесторів способів проникнення на український ринок 

залишається участь у спільних підприємствах (майже 60% українських 

підприємств). Іноземні інвестори, як правило, сподіваються на внутрішню 

ставку дохідності в межах від 10 до 30%. [2, с. 77].  Що стосується динаміки 

прямих іноземних інвестицій в 2008 році, то слід відзначити їхнє зростання 

на $8,3 млрд., що ілюструє приріст у розмірі 39,1% по відношенню до 

попереднього року. Таке стрімке зростання було забезпечено підвищенням 

інвестиційної привабливості української економіки. Позитивна динаміка 

надходження ПІІ продовжилася і в першому кварталі 2009 року, коли в 

промисловість було залучено $421,5 млн. коштів іноземних інвесторів, у 

тому числі $405,7 млн. - у переробну промисловість.  Усе більш 

активізуються процеси на ринку злиття та поглинання. Прикладом може бути 
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продаж іноземному інвестору банку «Форум» та Укрсоцбанку (вартість угод - 

$2,7 млрд.), купівля банку «Аваль» Райффайзенбанком, інвестиції в мережу 

магазинів Metro Cash and Carry (на загальну суму 339 млн. євро), які не мали 

інноваційного характеру і не передбачали створення якісно нового техноло-

гічного продукту або товару [3, с. 86]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки, що 

українська економіка інвестиційно приваблива для іноземних інвесторів, але 

залучення іноземного капіталу супроводжується диспропорціями в галузевій 

структурі і призводить до погіршення економічної безпеки країни. Така 

ситуація, перш за все, характеризується недотриманням стратегічних цілей 

розвитку економіки України, законодавчою неврегульованістю співробітництва 

з іноземними інвесторами та неконтрольованістю присутності іноземного 

капіталу у стратегічних галузях.  
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Значні зміни, пов’язані зі світовою фінансово-економічною кризою що 

відбулися у фінансовому секторі економіки України, змушують банківську 

систему країни переглянути тактику дій щодо реагування в екстремальних 

умовах. Одними з головних проблем, які стоять перед країною на даний час 

є вдосконалення та актуалізація основних методик оцінки діяльності банків 

України. Вирішення цих проблем є досить важливим, особливо в умовах 
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високої конкуренції між банками та підвищеного ризику банківських 

операцій. 

Метою тез є визначення основних проблем рейтингового оцінювання 

банків України та шляхів покращення застосування цих рейтингів в 

сучасних умовах. 

В результаті дослідження виокремлено наступні проблеми визначення 

рейтингової оцінки банків, однією з яких є складність застосування в 

банківській практиці більшості методик оцінювання, що вимагають від 

оцінювачів спеціальних знань з системного математичного аналізу. 

Необхідність володіння такими навичками пов’язане з використанням для 

аналізу не лише засобів теорії банківської справи і фінансового 

менеджменту, але й прийомами кібернетики, інформатики, прикладної 

математики, статистики [3]. Вирішення цього недоліку можливе за 

допомогою застосування узагальнюючої оцінки фінансового стану банку з 

використанням інструментарію сукупного аналізу фінансової інституції. Ще 

однією проблемою оцінок незалежних рейтингових агентств є повна 

залежність від рівня достовірності тієї інформації, що подана у публічній 

звітності банків. Покращення якості оцінювання в цьому випадку не 

можливе без участі банків у підвищенні достовірності даних їх звітів.  

Відсутність єдиної універсальної методики оцінювання банків значно 

ускладнює співставлення оцінок діяльності банків, що визначені за різними 

методиками, а отже і співставлення якості роботи цих установ. Другою 

особливістю, що ускладнює співставлення показників різних рейтингових 

агентств є закритість їх методик оцінювання [2]. Ця особливість є недоліком 

для користувачів рейтингів, внаслідок якої вони не можуть виокремити ті 

оцінки, в яких зроблено наголос на необхідну характеристику діяльності 

банку та змушені керуватись загальними рейтингами. Вирішення цього 

недоліку потребує докладнішого пояснення складових алгоритму 

оцінювання банків рейтинговими агентствами. Подолання складності 

співставлення оцінок різних агентств можливе за умови переходу підстави 

їх конкуренції від використання різних методик до залучення додаткової 

інформації про роботу банків власними інформаційними шляхами. Такий 
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перехід тісно пов'язаний з необхідністю організації збереження 

управлінських таємниць банків.  

В результаті врахування наведеної в тезах інформації у використанні 

методик оцінювання діяльності банків банківська система зможе отримати 

переваги у вигляді покращення практики визначення слабких та сильних 

сторін банків, оптимізації оцінки установ банків клієнтами та міжнародного 

оцінювання діяльності банківської системи країни взагалі. 
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Питання ефективної діяльності банків із залучення коштів населення 

на банківські депозити набуло особливої актуальності в умовах фінансово-

економічної кризи в країні та дефіциту депозитних ресурсів у вітчизняній 

банківській системі. 

 Метою даної роботи є дослідження можливих напрямів 

ефективного управління депозитними ресурсами банків. 

Сьогодні банківська система України відчуває значний дефіцит 

депозитних ресурсів, що призвело до нестабільності та падіння 

прибутковості діяльності банківських установ, а в деяких випадках - навіть 

до банкрутства. Негативний вплив на розвиток ринку депозитів має 

фінансова криза, яка розпочалася у третій декаді 2008 року. Банківських 

сектор України найбільш гостро відчув кризу, коли розпочався масовий 
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відтік депозитів з банківських установ. Лише за листопад – січень 2008 – 

2009 років вилучення вкладів населення із банків становило 70 млрд. 

гривень.  За даними Асоціації українських банків, відтік депозитів з 

банківських установ за перший квартал 2009 року склав 47 млрд. грн., в 

тому числі відтік депозитів фізичних осіб - 24,2 млрд. грн., а юридичних 

осіб - 19,7 млрд. грн. [4]  

На сучасному етапі банки почали широко застосовувати зарубіжний 

досвід для збільшення обсягу залучених коштів населення, а саме: розробка 

привабливих для населення депозитних програм; проведення широких 

рекламних заходів для залучення клієнтури; застосування цільової реклами 

(по пошті, по телефону); використання високих відсоткових ставок по 

вкладам інвестиційного характеру з виплатою премії по закінченню терміну 

вкладу; виплата постійним вкладникам премії «за довіру банкові». 

Для досягнення ефективного управління депозитами банків важливим 

є виділення основних факторів, що стимулюють клієнтів до збереження 

ресурсів саме в даному банку. Зокрема, основними критеріями вибору 

потенційними клієнтами банківської установи слід вважати: зручність 

роботи з банком; доступ до банківських послуг, швидкість реалізації 

послуг; вирішення банком проблем клієнта; ціна послуг. 

Основними стимулами заощаджень клієнтів є: для строкового 

рахунку - процентна ставка, порядок виплати процентів, можливість їх 

капіталізації, умови зміни процентної ставки; для поточного рахунку - 

швидкість проходження платежів, комісія за розрахунково-касове 

обслуговування, вимоги банку до оформлення платіжних документів.  Саме 

врахування цих факторів дасть змогу банкам ефективніше будувати свою 

діяльність по залученню нових вкладників, якомога повніше задовольняти 

їхні інтереси та забезпечувати власну прибутковість і надійність. 
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На шляху становлення та розвитку української економіки є багато 

перешкод, які живлять і поглиблюють кризові процеси. Чимало з них - 

пов’язані з незадовільним, нечітким функціонуванням банківської системи, 

адже рівень розвитку банків досить серйозно впливає на розвиток всієї 

суспільно - економічної формації.[1] Метою роботи є: визначення 

організаційної структури формування банківської системи і обґрунтування 

пропозицій щодо її удосконалення, а також визначення зовнішніх та 

внутрішніх причин виникнення кризових явищ у банківській сфері та 

інструментів щодо їх упередження. 

Таким чином, перед тим, як розглядати й аналізувати стан та 

перспективи розвитку вітчизняної банківської системи, слід зазначити, що у 

нинішній системі законодавства залишається не врегульованим досить 

багато аспектів банківської діяльності. Сукупність чинних законодавчих 

актів мають регулювати не лише загальні моменти діяльності кредитних 

установ, а й окремі аспекти банківської справи в країні та основи діяльності 

різних елементів банківської системи. Тому, слід зазначити, що немає 

єдиної думки щодо чіткого визначення елементів банківської системи, 

оскільки існує певна колізія норм законів. Таким чином, на сьогодні існує 

багато проблем у сфері регулювання діяльності банків та небанківських 

фінансових установ. 

Крім того, фінансово-економічна криза в Україні закономірно 

спричинила кризові явища і в банківській системі, які тривають і досі. Так, 

криза української гривні підтвердила безпідставність абсолютизації 

законодавчої (конституційної) вимоги до центральних банків, (зокрема до 

НБУ) щодо стабільності курсу національної валюти. Не випадково 
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коливання курсу національної валюти Національний банк пояснював 

слабкістю економіки та динамікою платіжного балансу. Національний банк 

України відповідає за стабільність національної грошової одиниці, 

докладаючи всіх зусиль, але ж лише в межах стану економіки.[2] 

Для України в умовах світової фінансової нестабільності на перший 

план виходять завдання зміцнення основ фінансового розвитку шляхом 

забезпечення низьких і стабільних рівнів інфляції, підвищення якості 

діяльності фінансових посередників і забезпечення верховенства закону. 

Важливе значення має створення ефективно функціонуючого ринку 

державних цінних паперів, забезпечення корпоративного управління і 

захисту прав кредиторів та сприяння формуванню інституційних 

інвесторів.[3] 

Також слід звернути увагу на те, що в Україну дуже швидко 

приходять нові банківські послуги і за якихось рік - два клієнти вже не 

визнаватимуть банків, у арсеналі яких бракує технології.  

Особливу увагу слід приділити стратегічному плануванню. Більшість 

банків сьогодні йде за поточними вимогами клієнтів. Настав час 

замислитися над стратегічним плануванням своєї діяльності. 

Таким чином, лише через досконалу банківську систему можна 

здійснити реструктуризацію економіки в цілому. Крім того, надійний і 

розвинений банківський сектор відіграє надзвичайно важливу роль у 

стабілізації економіки країни, що є на сьогодні досить актуальним. 
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Стабільність і динамічний розвиток вітчизняної економіки в значній 

мірі залежить від стану страхового і банківського сегментів фінансового 

ринку, а також від обґрунтовано побудованої системи їх взаємовідносин. В 

умовах конкуренції, інтеграція банківського та страхового бізнесу дозволяє 

охопити новими продуктами велику кількість банківських клієнтів і, таким 

чином, генерувати додаткові доходи як для банків, так і для страхових 

компаній.  

На практиці розрізняють такі типи взаємодії банків і страхових 

компаній: 

- аssurbanking - продаж банківських послуг через мережу страхової компанії; 

- bankassurance - продаж страхових продуктів через банківські установи; 

- надання банківських та страхових послуг через торгівельні мережі [3]. 

Основна перевага такої співпраці полягає у тому, що продавці 

фінансових послуг розширюють своє представництво на ринку і збільшують 

обсяги продаж своїм клієнтам за рахунок зменшення цін на послуги, а також 

економії адміністративних, маркетингових і технологічних ресурсів. Вигода 

продажу страхових продуктів через банки полягає у використанні 

страховими компаніями розвинених філіальних мереж банків по всій 

території країни [2]. 

Проте крім очевидних переваг інтеграція банків і страхових компаній 

має і певні недоліки, це: потреба у перекваліфікації персоналу та 

додатковому навчанні; створення програмного продукту, здатного об'єднати 

весь перелік послуг;  необхідність формування набору альтернативних 

послуг тощо. 

Серед основних проблем співпраці варто відмітити: відсутність 

нормативної бази регулювання співпраці страховиків та банківських 
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установ; висока комісія банків для страховиків (15-30% від суми страхової 

премії). Крім того, щоб страховик  міг працювати в тому чи іншому банку 

він зобов'язаний  привести йому клієнтів на певну суму, відкрити рахунки, 

розмістити певну кількість депозитів та інше в залежності від внутрішніх 

стандартів банку по роботі із страховими компаніями. Це так званий процес 

акредитації.  

На сьогоднішній момент, співпраця розвивається в іншій площині. 

Страховики все частіше відмовляються від послуг, які надавали у 

докризовий період, а саме страхування кредитних ризиків. Якщо раніше 

основними продуктами були автокредитування та іпотека, то зараз стають 

все більш актуальними реалізація некредитних страхових програм. Банки 

роблять ставку на комісійні доходи та із задоволенням продають страхові 

поліси [1]. 

Також варто відмітити, що багато страховиків відмовились від 

співпраці у кризовий період, оскільки не можуть задовольнити всі вимоги 

банків. Внаслідок погіршення ліквідності банківської системи страховики не 

змогли повернути свої вклади (розміщені раніше страхові резерви), почали 

прискіпливіше вибирати собі банк-партнер.  Основними критеріями, при 

виборі банка-партнера тепер є: розмір кредитного портфеля, регіональна 

мережа та кредитний рейтинг. Цілком імовірно, що найближчим часом, ми 

побачимо у продажах банків стандартні страхові продукти: поліси цивільної 

відповідальності автовласників, «зелену карту», лайфові поліси тощо [1]. 

Отже, в умовах постійних змін інформаційно-технологічного 

середовища недостатньо дослідженою залишається взаємодія банків і 

страхових компаній, що обумовлює об’єктивну необхідність подальшого 

дослідження теоретико-методологічних основ та прикладних аспектів 

інтеграції цих установ. 
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Роль інформації у матеріальному виробництві наразі значно 

підвищилась через  активізацію інноваційної діяльності. В українському 

інформаційному законодавстві є великі прогалини з цього питання. Так, не 

врегульовано на законодавчому рівні право на інформацію, охорону 

персональних даних, діяльність телевізійних компаній. Все це зумовлює 

гостру потребу в дослідженні проблем і стану чинників інформаційної 

безпеки та відкритості як складових економічної безпеки фірми, й правових, 

організаційних та інших складових нормативно-правового забезпечення 

економічної безпеки установи загалом. Актуальність теми визначається i 

відсутністю теоретико-правових досліджень проблем місця та ролі особи в 

системі реалізації чинників інформаційної безпеки, відкритості і 

забезпечення економічної безпеки бізнесу. 

Метою даної роботи є визначення суті інформаційної безпеки в 

діяльності міжнародних фінансово-кредитних установах. 

Оперативна реалізація заходів з розроблення та охорони 

інформаційної складової економічної безпеки здійснюється послідовним 

виконанням певного комплексу робіт, а саме: 1) збирання різних видів 

необхідної інформації; 2) опрацювання га систематизація одержаної 

інформації; 3) аналіз одержаної інформації; 4) захист інформаційного 

середовища установи; 5) зовнішня інформаційна діяльність, яку 

спрямовують на створення в очах громадськості позитивного образу [1, 

c. 156]. Досліджуючи інформаційну безпеку підприємства як підсистему 

економічної безпеки, фахівці міжнародних фінансово-кредитних установ 

пропонують застосовувати системний підхід, який дозволяє розглядати 

будь-яку організацію як перспективну відкриту систему. Згідно з 

визначенням виокремленої системи, взаємодія системи із зовнішнім 

середовищем має інформаційний і речовий характер і здійснюється 
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засобами двох видів входів і виходів: речових та інформаційних [2]. Залежно 

від можливості запобігання економічній небезпеці виділяють форс-мажорні і 

звичайні чинники [3, с. 59]. Перші відрізняються непереборною дією. 

Другим можна запобігти своєчасними і правильними діями. 

Сьогодні на ринку послуг з'явилася значна кількість фірм, які надають 

клієнтам послуги з несанкціонованого проникнення в чужі бази даних, 

прослуховування телефонних переговорів, викрадення документів, що 

містять комерційну таємницю тощо. Таким чином, захист і відкритість 

економічної інформації в міжнародних фінансово-кредитних установах 

повинні бути одним цілим з виробничим циклом, тобто системою, що 

гнучко реагує на всі зміни ситуації.  

Мабуть, найбільш закрита інформація – це та, яка стосується 

реалізації нових проектів.  Тому при підготовці і реалізації нового проекту 

по мірі накопичення інформації про обстановку, задачах, що стоять перед 

відділами, групами спеціалістів, чорнові документи і т.п. зберігаються на 

різноманітних носіях інформації. Це паперові і електронні носії. Паперові 

документи є матеріалами для  внутрішнього користування. Електронні носії 

інформації (це в першу чергу персональні комп’ютери працівників, флеш-

пам’ять різної місткості і конфігурації, дискети і CD диски. Неможливо не 

враховувати людську пам’ять працівників, які можуть знати певні факти, а 

по сукупності фактів робити умовиводи і «вираховувати» конфіденційну 

діяльність компанії. Важливим уявляється вдосконалювання нормативної 

бази, що встановлює баланс інтересів держави й особистості, бізнесу при 

здійсненні політики щодо систем шифрування. У рамках загальної стратегії 

переходу до інформаційного суспільства вважається за необхідне приділити 

більш уваги побудові державної політики щодо розвитку української 

частини Internet. 
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Актуальність теми визначається тим, що на сучасному етапі розвитку 

економіки України головними чинниками, які гальмують економічне 

зростання є брак обігових коштів, відсутність кредитних та інвестиційних 

ресурсів. В умовах економічної кризи посилюються не грошові форми 

розрахунків, а зокрема з використанням простих і переказних векселів. У 

зв’язку з цим, розкриття основ вексельних взаєморозрахунків та критеріїв їх 

класифікації набуває особливої значущості. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад 

функціонування векселя в господарському обороті України, окреслення 

напрямів покращення міжгосподарських зв’язків через вексельні 

взаєморозрахунки. 

Вексель є універсальним засобом, який одночасно поєднує в собі і 

форму безготівкових розрахунків, і фінансово-кредитний інструментарій, і 

різновид цінних паперів. Він має багатовікову історію і є предметом 

розгляду науковців різних галузей наукового пізнання, більшість з яких 

розглядає вексель саме в економічному сенсі [1, c.88]. Згідно Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель - цінний папір,  

який посвідчує безумовне  грошове зобов'язання  векселедавця  або  його  

наказ третій особі сплатити після настання строку  платежу  визначену  суму  

власнику  векселя (векселедержателю). 

На сьогодні в Україні існують різноманітні види та класифікаційні 

ознаки векселів, які узагальнені на рис.1. Мета випуску векселів - залучити в 

банківський обіг вільні кошти. Кредитор суб'єктом (юридична чи фізична 

особа) купує вексель за дисконтною ціною, тобто меншою номіналу, а через 
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певний час погашає боргове зобов'язання за номінальною ціною, маючи 

дохід, що дорівнює різниці номіналу і ціни придбання. 

 

Рис.1. Ознаки та класифікація векселів 

Банківський вексель може бути використаний векселедержателем як 

засіб платежу при розрахунках з іншими підприємствами, а також проданий 

на вторинному ринку цінних паперів іншому інвестору. В обох випадках на 

зворотному боці векселя передбачений передавальний напис [2, c. 12-13]. 

Головними перевагами векселів є: простота організації розміщення; 

найбільш оперативний спосіб залучення коштів; найдешевший механізм 

залучення коштів;інструмент, що дозволяє залучати будь-який обсяг 

фінансових ресурсів; платіжний засіб; перший крок у залучення коштів на 

відкритому борговому ринку. До основних недоліків векселів слід віднести: 

низьку ліквідність вторинного ринку; кредитну історію векселя серед 

вузького кола інвесторів; короткостроковість запозичень;більш високу, у 

порівнянні з іншими інструментами, вартість запозичень; ризики 

документального обігу векселів (підробка, викрадення тощо). 

Найбільший інтерес до використання у розрахунках між 

підприємствами не грошових форм виникає в період кризи ліквідності, 

тобто нестачі живих грошей. Покупець, не маючи можливості заплатити тут 

і зараз, може скористатись векселем і тим самим вдосконалити існуючі 

форми розрахунків. 
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Отже, умови фінансової нестабільності зумовили більш широке 

використання векселів у господарських розрахунках і відповідно розширили 

спектр операцій банків з векселями, які повинні виконувати в умовах кризи 

функції розрахункових палат для своїх клієнтів. 
 
Список літератури: 
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Постановка проблеми. Задля прискорення розвитку економіки 

України потрібно створити умови для її модернізації на основі адекватного 

використання можливостей інститутів ринку цінних паперів. 

Мета. Метою статті є аналіз розвитку інфраструктури фондового 

ринку України та виокремлення основних проблем, а також визначення 

певних напрямків її ефективного розвитку. 

Обгрунтування отриманих результатів. Рівень розвитку 

інфраструктури ринку цінних паперів демонструє готовність і можливість 

ринку ефективно впливати на економіку країни. Питання про те, що має 

бути першочерговим: розвиток інфраструктури чи ринку, належить до 

категорії проблемних. Тим не менш, вітчизняній інфраструктурі ринку 

цінних паперів, такою, як вона є сьогодні, бракує цілісності та 

структурованості.  

На сьогодні слід виділити три основні проблеми щодо стратегічного 

розвитку інститутів ринку цінних паперів України та оптимізації 

конкуренції між ними: розвиток та удосконалення діяльності біржової 

системи; розбудова депозитарно – клірингової інфраструктури; формування 

механізму активного залучення населення до участі в діяльності ринку 
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цінних паперів через  запровадження на ньому елементів рейтингової 

інфраструктури. 

Розвиток ринку цінних паперів України на сучасному етапі 

неможливий без розвинених інститутів інфраструктурного забезпечення 

обігу ЦП. На нашу  думку створення Єдиної біржової фондової системи та 

Центрального клірингового депозитарію усуне розпорошеність та 

хаотичність на вторинному ринку цінних паперів, надасть можливість 

використання новітніх технологій у біржовій тогівлі та підвищить 

ліквідність самого ринку. 

В Україні сьогодні відбувається становлення основних елементів 

інфраструктури, розвиток яких пов’язаний із суттєвими грошовими 

витратами. У зв’язку з цим виникає потреба визначити та обрати 

найефективніші шляхи фінансування інфраструктури вітчизняного ринку 

цінних паперів. 

Висновки.У ході проведеного дослідження виявлено проблеми, 

вирішення яких усе ще потребує втручання регуляторів РЦП. Серед них: 

створення центрального депозитарію, перехід на систему розрахунків за 

угодами із ЦП виключно за принципом „поставка проти оплати”, усунення 

паралельного обліку ЦП реєстраторами та зберігачами ЦП, створення 

незалежної, ринкової системи рейтингування фінансових інструментів та 

учасників РЦП, вирішення питання вибору шляхів фінансування процесів 

становлення та вдосконалення основних елементів інфраструктури РЦП.  
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Постановка проблеми. Під час світової фінансової кризи сільське 

господарство залишається однією з небагатьох галузей народного 

господарства, яка зберегла позитивну динаміку темпів росту. Проте, без 

вирішення питання забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 

інвестиційними кредитами не можливим є подальше посилення позитивної 

динаміки через відсутність інвестиційно-інноваційних передумов для 

підвищення конкурентоспроможності та ефективності галузі.  

Мета. Метою статті є узагальнення пріоритетних напрямів та об’єктів 

в сільському господарстві, які потребують інвестиційних кредитних 

вкладень для прискорення виходу галузі з фінансово-економічної кризи. 

Обґрунтування отриманих результатів. Проведені дослідження 

дозволили узагальнити напрями та об’єкти інвестиційного кредитування в 

сільському господарстві з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

аграрного сектору і його пріоритетів. На нашу думку, об’єкти 

інвестиційного кредитування необхідно згрупувати за такими напрямами: у 

тваринництві, рослинництві, інфраструктурі, екології та науково-дослідній 

роботі.  

В рослинництві першочерговими об’єктами мають стати: підвищення 

родючості земель; закладення багаторічних насаджень і виноградників; 

фінансування будівництва тепличних комплексів; застосування нових 

методів селекції; розвиток елітного насінництва; удосконалення сучасних 

методів збору врожаю; створення насіннєвого фонду; виробництво добрив; 

оновлення існуючих і введення в експлуатацію нових меліоративних систем. 

Пріоритетними об’єктами інвестиційного кредитування в 

тваринництві мають стати: відтворення поголів’я сільськогосподарських 
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тварин шляхом розробки і забезпечення інтенсивних форм ведення 

господарства; підвищення генетичної якості тварин і птахів; забезпечення 

високоякісними кормами; виробництво повного циклу переробки; створення 

високопродуктивних молочних і м’ясних порід великої рогатої худоби, 

гібридів і кросів у свинарстві і птахівництві; розробка економічно 

ефективних, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій ведення 

господарства. 

Перспективним напрямом інвестиційного кредитування в сільському 

господарстві є розвиток інфраструктури, яке потребує інвестиційних 

вкладень за такими пріоритетними об’єктами: виробництво будівельних 

матеріалів для потреб сільського господарства; сільське машинобудування, 

випуск комбайнів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки; випуск 

автомобілів для сільського господарства; відкриття ремонтних організації 

для проведення поточного і капітального ремонту сільськогосподарської 

техніки; випуск запчастин. 

Інвестиційне кредитування в сфері екології сільськогосподарського 

виробництва пріоритетними об’єктами мають стати: проведення 

ґрунтозахисних заходів; біоенергетика; впровадження ресурсозберігаючих 

технологій; дотримання сівозміни; органічне виробництво тощо. 

Серед основних об’єктів інвестиційного кредитування науково-

дослідної роботи в аграрному секторі відзначимо такі: дослідження в сфері 

інновацій і створення на базі вищих навчальних закладів наукових 

інкубаторів. 

Висновки. Проведене дослідження перспективних напрямів та 

об’єктів інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств 

дозволяє зробити висновок про необхідність державної підтримки розвитку 

цього процесу з огляду на його визначальну роль у стимулюванні розвитку 

як аграрного сектору, так і економіки України в цілому та виходу країни з 

фінансово-економічної кризи. 
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Актуальність теми. Збільшення в Україні кількості банків з 

іноземним капіталом має як позитивні, так і негативні наслідки. Інтеграція 

української економіки в світовий ринок не можлива без розвитку 

банківської сфери, зокрема, за рахунок вливання іноземного банківського 

капіталу. Тому необхідно щоб цей процес відслідковувався зі сторони 

держави, була розроблена стратегія входження України в міжнародний 

банківський простір.  

Метою дослідження є визначення причин збільшення кількості банків 

з іноземним капіталом, а також наслідків цього процесу для економіки 

України. 

Позитивним та негативним наслідкам діяльності банків з іноземним 

капіталом присвятили свої праці Геєць В., Лютий І., Міщенко В., Мороз А., 

Савлук М., Смовженко Т., Другов О., Барановський О., Савельєв О., Ліневич 

Ю., Кубів С. Але ще не повністю розкриті тенденції стосовно збільшення 

іноземного капіталу в банківській системі України. 

Виклад основного матеріалу. Залучення нашої країни до процесів 

глобалізації світової економічної та фінансової системи зумовлює 

перенесення більшості позитивних і негативних явищ зовнішнього світу 

в українські умови, що матиме відповідні наслідки для розвитку 

фінансово-банківської системи. Присутність банків з іноземним 

капіталом у банківській системі України, на думку Геєця В.М., 

відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє 

залученню іноземних інвестицій та розширенню ресурсної бази 

соціально-економічного розвитку [1]. 

Протягом останніх років кількість банків з іноземним капіталом 

лишалося на одному рівні. Так, кінець 2008 року в Україні діяло 49 банків, 
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створених за участю іноземного капіталу, у тому числі 18 банків – зі 100-

відсотковим іноземним капіталом, на початок року – 47 та 17 банків 

відповідно[2]. 

Серед причин збільшення частки банків з іноземним капіталом на 

ринку України слід відмітити наступні: іноземні банки вже не можуть 

розширювати свою діяльність на національних ринках; Україна може стати 

плацдармом для виходу іноземних банків на ринки Росії та Казахстану [3]. 

На основі аналізу літературних джерел можна виділити позитивні та 

негативні наслідки збільшення іноземного капіталу в банківській системі 

України. До позитивних наслідків функціонування банків з іноземним 

капіталом в Україні можна віднести такі факти: ррискорення розвитку 

фінансових ринків, розширення спектру банківських послуг та їх якості[1],  

можливість зниження процентних ставок на депозити та кредити.  

До негативних наслідків функціонування банків з іноземним 

капіталом в Україні можна віднести наступні факти: діяльність філій 

іноземних банків може створювати додаткові ризики для банківської 

системи [4], іноземні банки можуть нав’язувати модель деформованого 

розвитку. 

Отже, можна зробити висновок, що збільшення кількості банків з 

іноземним капіталом має більше позитивних наслідків, сприяє поглибленню 

економічної інтеграції України з розвинутими країнами.  
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Кредитування завжди було й залишається пріоритетною економічною 

функцією банків. Темпи зростання кредитів пояснюються насамперед тим, 

що вони залишаються найприбутковішими банківськими активами, 

генеруючи більшу частину доходів банку. Але висока доходність 

супроводжується підвищеним ризиком, унаслідок чого кредитування 

залишається також найризикованішим видом банківської діяльності. Отже, 

для успішного кредитування, підвищення доходності кредитних операцій 

банки мають здійснювати зрозумілу та гнучку систему управління власним 

кредитним портфелем.  

Метою даної роботи є обґрунтування проблеми якості кредитного 

портфеля банків та розробка шляхів її вирішення  

Стан якості кредитного портфеля потребує постійного контролю та 

пошуку шляхів його покращення. Негативна тенденція у якості кредитного 

портфеля банку виявляється, перш за все, у зростанні кількості 

прострочених та нестандартних позик у структурі портфеля. Особливо 

гостро ця проблема постала у теперішній час, коли світова криза тяжко 

вдарила по економіці України. Так, станом на 01.01.2008 р. кількість 

прострочених позик становила 6,4 млрд. грн. (1,5% від загальної суми 

кредитного портфеля), на 01.01.2009 р. – 18 млрд. грн. (2,5% від загальної 

суми кредитного портфеля), а вже 01.01.2010 р. – 69,9 млрд. грн. (9,4% від 

загальної суми кредитного портфеля) [3]. Така тенденція заставляє 

керівництво банківської установи шукати способи ліквідації чи зменшення 

простроченої заборгованості.  На мою думку, найефективнішим шляхом 

покращення якості кредитного портфеля є позитивна міграція кредитів у 
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структурі портфеля. У цьому випадку дії менеджменту повинні 

спрямовуватись на здійснення заходів щодо недопущення переведення 

позик у нижчу категорію ризику та переведення кредитів у вищу категорію 

за рахунок покращення якості обслуговування боргу та фінансового стану 

позичальника.  Також задля покращення якості кредитного портфеля банків 

можна запропонувати ще такі заходи: 

- моніторинг кредитної заборгованості, мета якого – своєчасне 

виявлення ознак, фактів, змін або їх тенденцій, що характеризують стан 

кредитного портфеля в цілому або окремої кредитної угоди як таких, що 

можуть призвести або вже призвели до підвищення ризиків та негативно 

вплинули на результати діяльності банку, а також вироблення конкретних 

пропозицій щодо поліпшення стану кредитної діяльності; 

- у кредитній практиці українських банків потрібно міняти підходи 

до оцінки кредитів у сторону оцінки бізнесу клієнта та можливості його 

розвитку; 

- вітчизняним банкам необхідно запроваджувати нові системи 

оцінки кредитних ризиків, запозичуючи методики іноземних країн та 

пристосовуючи його до економічної ситуації та стану банківської системи 

України.  

Отже, підсумовуючи питання підвищення якості кредитного портфеля 

банку, варто зазначити, що вміле та ефективне управління портфелем позик 

досягається шляхом застосування виваженої, конкретно визначеної та 

обґрунтованої системи показників (коефіцієнтів), спроможних дати оцінку 

ступеня якості та ризику. 

 
Список літератури: 
1. Подлесный С. Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в 
условиях кризиса//Банковский менеджмент. – 2009. - №1. – С. 25-29. 
2. http: // www.bank.gov.ua. 
3. http: // www.finance.ua. 
 
 



 

  241

УДК 330.101.52 
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Науковий керівник: Рогожнікова Н.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Глобалізація є однією з головних тенденцій розвитку сучасного світу. 

З одного боку, вона сприяє інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків, 

а з іншого, - сприяє швидкому поширенню кризових явищ.  

Проблеми розвитку і інтеграції фондових ринків у світову фінансову 

систему є обє'ктом наукових досліджень. Серед здобутків українських 

вчених з цих проблем – праці О. Мозгового, В.Чихальського, В. Бєляєва 

[4;1]. Проте в них немає єдиного підходу до визначення впливу фінансової 

глобалізації на розвиток фондового ринку, що є актуальним в умовах 

фінансової кризи. 

Метою даної роботи є аналіз впливу глобалізації на фондовий ринок 

на прикладі Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС) шляхом 

дослідження зміни офіційного індикатора біржі — індексу ПФТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Індекси ПФТС (30.03.2005 – 30.03.2010 рр.) 

Аналізуючи зміну індексу  з 30.03.2005 по 30.03.2010 рік, можна 

сказати, що найвищі темпи його приросту спостерігались 2 роки (з середини 

2006 до початку 2008), причиною чого став стабільний розвиток економіки, 

ріст обсягів ВВП, промислового виробництва, розвиток внутрішнього 
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ринку, зростання попиту на продукцію основних українських експортерів 

(рис.1) [2]. 

Найбільше значення індексу було зафіксоване 15 січня 2008 року 

(1208 пунктів), тобто, порівняно зі значенням 497 пунктів 1 січня 2007 року, 

відбулося його збільшення на 143%. З початку 2008 року відбувалось 

падіння індексу ПФТС, який із 1174 пунктів, які він мав 1 січня 2008 року, 

знизився до 301 пункту 31 грудня 2008 року, тобто впав на 74,4%, за січень-

лютий 2009 року - ще на 32,2%. Причиною падіння стала „перегрітість” 

ринку в попередні роки. З березня 2009 року до сьогоднішніх днів знову 

спостерігається зростання індексів, що пов’язане зі збільшенням обсягу 

торгів цінними паперами з нерезидентами. Але аналітики прогнозують, що 

це триватиме недовго будь-коли день „бульбашка” на фондовому ринку 

може лопнути. 

Проведений аналіз стану фондового ринку свідчить про те, що в 

Україні сформувався нестійкий, волатильний, спекулятивний фондовий 

ринок, що в умовах глобалізації дедалі менше залежить від внутрішнього 

контролю держави та дедалі більше – від впливу зовнішньоекономічної 

діяльності, іноземного капіталу. Захистити фондовий ринок України за 

таких умов може створення ефективної податкової політики; розробка 

законодавства; стабілізація внутрішньополітичної ситуації та відмова від 

іноземних кредитів; підготовка фахівців з питань фондового ринку та 

корпоративного управління. 

Подальші дослідження будуть проводитися в напрямку знаходження 

та розробки нових методів прогнозування стану фондового ринку, аналізу 

його діяльності та шляхів захисту. 
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(м.Київ) 
 

Постановка проблеми. Роль нових інституційних інвесторів, до яких 

належать фонди суверенного добробуту (ФСД), у світовій фінансовій 

системі невпинно зростає.  Особливо активно вони проявили себе в ролі 

стабілізуючого фактору під час світової фінансової кризи. Тому вивчення 

особливостей діяльності ФСД на світовому фінансовому ринку є 

актуальним.   

Мета. Обгрунтування можливостей використання позитивного 

досвіду створення та функціонування ФСД на міжнародному ринку 

капіталів для вітчизняної економіки. 

Обгрунтування отриманих результатів. Позитивні аспекти 

функціонування суверенних фондів в сучасній фінансовій системі 

виявилися в процесі розгортання світової фінансової нестабільності. коли 

ФСД врятували банківський сектор шляхом масштабних  вливань в капітал 

провідних західних банків обсягом понад 58 млрд. дол. США [1]. Діяльність 

ФСД довела свій стабілізуючий вплив на фінансові ринки внаслідок 

забезпечення швидкої ліквідності, страхування ризиків, пов’язаних із 

зміною у кон’юнктурі світових ринків, зростанням ефективності 

використання валютних резервів.  

 Водночас суверенні фонди призводять до невизначеності при 

забезпеченні глобальної фінансової стабільності, підміняючи роль 

центрального банку  та стимулюючи підтримання занижених валютних 

курсів. Серед науковців існує занепокоєння, пов’язане із можливістю 

використання потужних фінансових ресурсів ФСД, які нині складають 3,5 

трлн. дол. США [2], не лише в економічних, але й політичних, військових 

інтересах, які можуть створювати загрози національній безпеці країн-

реципієнтів.  
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Реакцією на зростаючу активність суверенних фондів  на 

міжнародному ринку є застосування рядом країн протекціоністських 

заходів: обмеження або заборона інвестицій іноземних держав та державних 

компаній, заборона інвестицій в окремі галузі, заборона представництва 

ФСД в правлінні компаній-реципієнтів тощо. Через необхідність зниження 

потенційних загроз світова економічна спільнота прагне до підвищення 

прозорості ФСД шляхом регулярного опублікування інформації про їхні 

цілі, структуру, зобов’язання, звітність про реалізацію програм тощо.  

В Україні на державному рівні питання про регуляцію діяльності 

суверенних фондів не розглядалися, по-перше, по причині їх обмеженого 

поширення (у зв’язку з відсутністю додаткових джерел утворення при 

відсутності бюджетних коштів, а також через відсутність прецедентів 

інвестування ФСД у вітчизняні проекти). Хоча за певних умов такі фонди 

потрібно було створювати, використовуючи в подальшому їхні кошти для 

підтримки певних сфер діяльності. Сприятливою для цього була фінансово-

кон’юнктурна ситуація на світовому ринку металургійної продукції в кінці 

20-го століття, - головному експортноорієнтованому секторі вітчизняної 

економіки. 

Висновки: В Україні слід впроваджувати таку політику щодо ФСД, 

яка б дозволила створювати їх за рахунок сприятливої ринкової 

кон’юнктури в стратегічно важливих експортноорієнтованих галузях 

вітчизняної економіки, залучаючи також іноземні інвестиції, що сприятиме 

додатковому залученню у вітчизняну економіку необхідного для її 

успішного розвитку капіталу. При цьому наслідки їхньої діяльності будуть 

позитивними для світової фінансової системи лише за умов здійснення 

інвестицій у відповідності до фінансових, а не політичних мотивів.   
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Криза – це багатоаспектна категорія і явище, система поглядів на 

сутність якого перебуває в стані розвитку. Під кризою слід розуміти 

фактичний або потенційно можливий стан нестійкого функціонування 

системи, результат взаємодії шоків і вразливості. 

2008-2010 рр. увійдуть в економічну історію як роки світової 

економічної кризи часів глобалізації, що стала серйозним випробуванням 

для людства. Тому неупереджений аналіз її причин, механізмів та наслідків 

є надзвичайно важливим як в теоретичному, так і практичному (мінімізація 

негативних наслідків та відновлення економічної активності) плані. 

Дослідженням цієї проблеми присвячено значну кількість наукових 

робіт зарубіжних та вітчизняних (Л.Головка, Л.Дідківської, О.Іванової, 

В.Скуратівського та ін) аналітиків. 

В умовах фінансово-економічної кризи широкомасштабна економічна 

політика у сфері соціального захисту населення покликана істотно 

пом’якшити негативні наслідки цього процесу. Соціальний захист населення 

у даному разі є інструментом стабілізації економіки, зменшення соціальної 

суспільної напруженості. Саме держава має законодавчо захистити своїх 

громадян від безробіття, фінансової скрути, зубожіння. Механізми такого 

захисту в Україні є недосконалими. Напружена ситуація з державним 

бюджетом призводить до падіння загального рівня доходів і поглиблення 

диференціації суспільства. Дедалі більша кількість громадян потребує 

державного соціального захисту, що й обумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Сутність державного регулювання (програмування) економіки полягає 

в активному впливі держави на економічні процеси з метою забезпечення 

економічної стабільності та сталого розвитку. Основними формами такого 
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програмування є розробка та реалізація національних і цільових 

комплексних програм. 

В арсеналі Уряду України є низка тактичних заходів та довгострокова 

стратегія посилення конкурентоспроможності економіки, а також пакет 

антикризових законопроектів, якими передбачається: стимулювання 

інвестиційного попиту шляхом реалізації інфраструктурних проектів, 

стабілізації банківської системи шляхом капіталізації та підтримки 

ліквідності, регулювання процесів зайнятості населення, підтримки 

малозабезпечених сімей, заходи щодо розвитку житлового будівництва, та 

основні напрями подолання наслідків світової фінансової кризи. Крім того, 

вжито ряд заходів щодо регулювання банківської сфери, сфери державних 

фінансів та сфери соціального захисту: у ІV кварталі 2008 року активно 

використовувались кредити НБУ та кошти кредиту МВФ. 

Проте, залишаються невирішеними ряд проблем, зокрема щодо 

стабілізації ситуації, запобігання ризиків, пов’язаних з погіршенням 

кредитних портфелів банків, для подолання яких, на нашу думку, 

Нацбанкові України доречно провести індивідуальну роботу з правліннями 

та власниками всіх банків, консолідувати зусилля всіх гілок влади на основі 

загальнонаціонального договору єднання шляхом створення єдиного 

антикризового центру з метою забезпечення реалізації послідовної 

стабілізаційної політики. 
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РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

Кіщун Т.І. 
Науковий керівник: Телюк К.Ф. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)  
 

Загально визнаним є факт, що інвестиції – фундамент для розвитку 

економіки. Вони є складовою ВВП країни, тому їх динаміка в багатьох 

аспектах визначає передумови забезпечення стійкого економічного 

розвитку.  

За попередніми розрахунками аналітичного департаменту 

консалтингової компанії SEOLA Group, для швидкого відновлення і 

поступального розвитку виробництва в Україні потрібно щонайменше €20 

млрд на рік [1]. Експерти Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

вважають, що для досягнення належного рівня Україні необхідно загалом 40 

трлн. дол. США[3, с.34]. Наслідком фінансової кризи кінця 2008 року стала 

досить жорстка конкурентна боротьба за залучення міжнародного капіталу, 

тому можливості економічного зростання та зміни існуючого становища 

багато в чому залежить від того, як розв’язуватимуться питання 

інвестиційної конкурентної привабливості держави. 

Для України позитивними результатами ввозу капіталу варто визнати 

підвищення довіри до країни та її іміджу, можливість міжнародного 

співробітництва,  створення можливостей розвитку її національної 

економіки на рівні сучасних техніки і технологій, росту зайнятості 

населення, розвитку інфраструктури (транспорту й інших комунікацій), 

росту життєвого рівня народу країни в остаточному підсумку[3, с.76; 4].  

До негативних наслідків можна віднести: ризики (економічні, 

фінансові, технологічні) через політичну нестабільність, скорочення 

можливостей прибуткового застосування капіталу у своїй країні, скорочення 

діяльності  малого і середнього підприємництва або його витиснення 

спільними підприємствами з іноземним капіталом і т.п. Треба врахувати такі 

аспекти як: використання дешевої робочої сили, дешевої сировини в 

прагненні збільшити прибуток від  капіталу, що вивозиться, стримування 

розвитку тих галузей національної економіки, що могли б розвиватися 
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більш успішно при наявності власних інвестиційних ресурсів [4].  Для 

оцінки сукупності інвестиційних ризиків, які всебічно характеризують 

інвестиційний клімат, аналізують такі складові: стан політичного 

середовища, правове поле, політична воля усіх гілок влади, стан 

економічних факторів, що сприяють розвитку підприємницького 

середовища, інвестиційна активність та стан інвестиційного ринку, статус 

іноземного інвестора [2, с. 33].  

Для забезпечення економіки України необхідними фінансовими 

ресурсами уряду потрібно об’єднати всі свої сили, щоб стати по-

справжньому привабливою як для іноземного, так і для власного інвестора. 

Для цього йому потрібно розв’язати ряд завдань, найважливішим з яких є 

напрацювання чіткої стратегії розвитку країни загалом, економіки, галузей і 

регіонів зокрема, а також зменшення політичних ризиків та стабілізація 

нормативно-правового поля ведення бізнесу.  
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Постановка проблеми. Передумовою ефективної діяльності 

банківської системи, а отже і економіки країни, є достатність ресурсного 
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забезпечення, що знаходиться у розпорядженні банку, для здійснення 

активних операцій.  

Проблемам ресурсного забезпечення банківської системи України 

значну увагу було приділено у наукових працях А.Мороза, М.Савлука, 

М.Могильницької, В.Капран та ін. Проте в умовах фінансової 

нестабільності, особлива увага повинна бути надана пошуку нових 

альтернативних джерел ресурсного забезпечення банківської системи 

України, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Метою дослідження є з’ясування напрямів ресурсного забезпечення 

банківської системи України в сучасних умовах.   

Обґрунтування отриманих результатів. У вузькому розумінні, 

ресурсне забезпечення банківської системи України можна окреслити як 

сукупність сформованих фінансових ресурсів для виконання банківськими 

установами їх функцій. Основними джерелами ресурсного забезпечення є 

власний капітал і залучені кошти суб’єктів господарської діяльності та 

фізичних осіб. 

Кризові явища спричинили, станом на 01.01.2010 р., зменшення 

коштів суб’єктів господарської діяльності на рахунках в банках на 22,6 % та 

зменшення коштів фізичних осіб на 4,8 % [4]. Це в першу чергу пов’язано із 

втратою довіри вкладників до банківської системи. В таких умовах окремі 

банки (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ЗАТ 

«Комерційний банк «ПриватБанк», ПАТ «Родовід Банк», ВАТ «АБ 

«Укргазбанк», ВАТ «ВТБ Банк», ВАТ «Державний ощадний банк Україна», 

ВАТ АКІБ «УкрСиббанк», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Сведбанк», ВАТ 

«Kредо банк», ПАТ КБ «Правекс-банк» та інші) вдались до збільшення 

власного капіталу шляхом додаткової емісії акцій [3]. Разом з тим, за 

даними НБУ, лідерами по приросту грошових коштів населення на 

депозитних рахунках в третьому кварталі 2009р. порівняно з другим, стали 

такі банки, як ВАТ “ВТБ Банк”, АТ “Укрексімбанк”, ПАТ “ОТП Банк”. 

Достатні об’єми приросту коштів населення на депозитних рахунках були 

зафіксовані в банках: ПАТ “Дочірній банк Сбербанку Росії”, ВАТ “Ерсте 

Банк”, ВАТ “VAB Банк”, ВАТ “БМ Банк”, “УніКредит Банк” [2]. Як 

правило,  населення при виборі банку для розміщення депозитів більше 
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орієнтується не на ставку депозиту, а на статус банку. Державні банки і 

банки з іноземним капіталом  викликають у населення більшу довіру, ніж 

українські банки. 

Висновки. Намагаючись залучити кошти населення, банки проводять 

агресивну процентну політику. Проте формування “ціни” грошових ресурсів 

на ринку повинно бути спрямоване на залучення та стійке утримання коштів 

населення на депозитних рахунках. 

Практика останніх років засвідчує, що довіра вкладників до банку є 

надзвичайно важливим елементом при розміщенні коштів. Найбільшу увагу 

при виборі банку надають його історії, розміру капіталу, спроможності 

виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. Однак не менш важливим є 

діяльність НБУ та політична стабільність у країні.   
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Кредитные операции являются для банка, наряду с приемом средств 

во вклады, группой операций, составляющих сущность банка. В среднем, 

удельный вес кредитных операций в активах ведущих банков Беларуси 

составляет 77 процентов. Наибольший показатель у Белагропромбанка, 90,7 

процентов. 

В макроэкономическом масштабе значение кредитных операций 

состоит в том, что посредством их банки превращают временно 

бездействующие (свободные) денежные средства в действующие, 

стимулируя процесс производства, обращения и потребления. Вместе с тем 

предоставление кредитов  сопряжено с кредитным риском, т.е. невозвратом 
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суммы основного долга и процентов за него юридическими и физическими 

лицами.  

В Беларуси на фоне снижения ставки рефинансирования в 2010 году 

ожидается рост потребности предприятий и населения в кредитах в размере 

36 — 40%. Казалось бы, для банков это хорошая возможность увеличить 

свои доходы, однако опыт прошлого года заставляет усомниться в этом. 

 Несмотря на увеличение просроченной кредиторской задолженности, 

белорусские банки продолжали в 2009 году увеличивать кредитование 

реального сектора экономики. Если активы, подверженные кредитному 

риску (АПКР) за 2009 год увеличились на 37 процентов и к началу 2010 

составили 71089,2 млрд. руб., то проблемные активы увеличились на 245 

процентов. Их доля в АПКР на начало 2010 года составила 4,24 процента и 

увеличилась за год на 2,56 п.п. 70 процентов АПКР были предоставлены 

юридическим лицам. 

Можно сказать, что банковский сектор не выдержал давления со 

стороны реального сектора экономики и вновь, как и в начале 2009 года, 

столкнулся с ухудшением ликвидности. Критическое ухудшение 

ликвидности ведущих банков объясняется высокой кредитной нагрузкой в 

рамках финансирования государственных программ, поскольку программы 

охватывают более длительный срок, чем те пассивы, которые используются 

для их финансирования.  

Так, за январь-июль 2009 года банки увеличили объем кредитования 

госпрограмм в 1,4 раза в сравнении с докризисным аналогичным периодом 

2008 года — до 6,76 трлн. рублей. Банковские ресурсы часто выдаются под 

неэффективные государственные проекты. Предприятия кредиты тратят на 

производство продукции, которая либо остается лежать на складах, либо 

отгружается неплатежеспособным покупателям. В результате банки 

сталкиваются с ростом невозврата этих кредитов. 

В 2010 году в Беларуси планировалось создать Финансовое агентство 

развития, которое аккумулировало бы проблемные кредиты белорусских 

банков. В этом случае, возможно, рекапитализация банков и не будет нужна, 

что также улучшило б ликвидность банков. Но Агенство до сих пор не 

создано, и пока не ясно, заработает ли агентство в текущем году. Поэтому 
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правительство и Нацбанк решили пойти проторенной дорожкой. 

Увеличение капитала ведущих банков страны — это распространенная 

практика последних лет, но очередная финансовая инъекция — слабое 

утешение и для банков, и для экономики.  
 
Список литературы: 
1. Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www. nbrb.by.- Дата доступа: 25.03.2010 
2. Банковский сектор Республики Беларусь[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www. nbrb.by.- Дата доступа: 24.03.2010 
3. Основная проблема - кредитование государственных программ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.tut.by.- Дата доступа: 28.03.2010 
 

 

УДК 336.717.06 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Косякова Я. В. 
Научный руководитель: Галяева Л.Е. 

Кубанский государственный университет 
 

Исламские банки представляют собой весьма самобытные 

финансовые институты, которые уже начали осваивать неизвестные прежде 

в европейских государствах принципы работы исламского банкинга.  

С одной стороны исламские банки способны на основе интеграции 

многолетнего опыта своего практического функционирования и 

особенностей ведения финансовой деятельности по исламским принципам, 

обеспечить потребность мусульманского населения европейского 

государства в адекватных банковских продуктах. С другой стороны ведение 

бизнеса в такой форме (например, осуществление заимствований на основе 

исламского финансирования) способно привлечь инвесторов тех стран, 

которые осуществляют свой бизнес на указанной основе. Например, банк 

"ВТБ Капитал" объявил о создании и развитии продуктов исламского 

банкинга и уже в 2010 году планирует осуществить  размещение исламских 

облигаций сукук.  
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Дело в том, что для инвестора мусульманского банка наибольшее 

значение имеет соблюдение принципов Ислама. Поэтому исламский банк – 

это такой банк, деятельность которого не противоречит нормам шариата и, 

следовательно, соответствует исламской модели финансового института.  

Сегодня в мусульманском мире существует более 150 исламских 

банков. В таком банке все кредиты беспроцентные, так же как и вклады. 

Имеются существенные отличия между кредитами для личных нужд и 

кредитами для развития бизнеса. Однако оба этих вида кредитов 

беспроцентные, но в случае кредитования на развитие бизнеса между 

банком и заемщиком подписывается соглашение о том, что в случае 

получения прибыли заемщик делится ею с банком. В случае убыточности 

бизнеса делятся убытки.  

При этом важно отметить, что вкладчики хранят свои средства в 

исламских банках также без получения процентов. При подписании 

соглашения с банком вкладчики выражают свое согласие или несогласие на 

использование своих средств банком на инвестирование. При получении 

доли прибыли банком от заемщика часть этой прибыли начисляется 

вкладчику, и наоборот. 

Таким образом, принцип исламского банкинга строится не на 

получении непременной личной выгоды при любом стечении обстоятельств. 

На основе исламского финансирования выстраиваются партнерские 

отношения, основанные на взаимной поддержке и помощи. 

Наряду с проблемами, препятствующими развитию исламских банков 

в европейских государствах, существуют и благоприятные предпосылки 

развития финансового и инвестиционного сотрудничества. Не следует 

забывать, что третьей по распространенностью религией является ислам, и 

на европейской территории есть обширные мусульманские регионы, 

экономики которых остро нуждаются в капиталовложениях, а население – в 

отвечающей их религиозным воззрениям модели финансирования. 

Европейским банкирам, предпринимателям и государственным органам 

власти необходимо со вниманием отнестись к новому явлению банковского 

бизнеса, а не игнорировать его, как это происходит сейчас.  
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У исламских банков есть хорошие перспективы развития, им 

предстоит привлечь потребителей, пока что не охваченных обычными 

банками. В то же время, мусульманским кредитным организациям требуется 

много работать над усовершенствованием продуктов и технологий.  

Для того чтобы добиться успеха, исламские банки должны показать, 

что они являются частью социума, который они обслуживают, и что они 

способны серьезно улучшить жизнь сообщества вцелом.  
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Інтеграція України до Європейського співтовариства є неминучістю і 

вимагає удосконалення банківської системи і культури платежів. Це  

значною мірою стосується розширення  розрахунків за допомогою 

пластикових карт. Останнім часом у всьому світі розвиток платіжних систем 

характеризувався поступовим звуженням сфери використання готівки та 

паперових платіжних засобів, переходом до нових платіжних інструментів 

та сучасних технологій платежів. Застосування пластикових карток у 

країнах з розвиненою ринковою економікою стало звичайною практикою. В 

Україні пластикові картки новий вид банківського продукту і лише 

починають займати свою нішу на ринку банківських та торгівельних послуг. 

Пластикові картки бувають таких видів: внутрішньодержавні і міжнародні; 

дебетові і кредитові; особисті і корпоративні; та інші. 

Зміни, які відбулися на ринку пластикових карток у 2008-2009 роках 

засвідчили вразливість цього нового виду банківського продукту до 

кризових явищ, які охопили банківський сектор України. 

За даними НБУ протягом 2008-2009 років значно скоротилася, а саме 

загальна кількість платіжних карток, термін дії яких не закінчився, 
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становила близько 44 469 тис. шт., з них кількість платіжних карток, за 

якими була здійснена хоча б одна операція протягом року - 29 104 тис. шт. 

Як свідчить аналіз звітності, за 2009 рік кількість активних платіжних 

карток зменшилась на 9 472 тис. шт. (25 %) [3]. 

Порівняно з 2008 роком кількість операцій із застосуванням 

платіжних карток,  емітованих українськими банками за 2009 рік 

зменшилась на 43 769 тис. (7 %) і становила 590 643 тис., а обороти – 

зменшилися на 19 252 млн. грн. (5 %) і становили 353 166 млн. грн. [3]. 

Основними причинами цього стану, на нашу думку,були: втрата 

довіри населення до банківського сектору, яка виникла при кризі і охопила 

не тільки такий вид банківського продукту, як платіжні картки, але й всю 

банківську систему України в цілому; обмежене використання сферою 

торгівлі електронних платіжних засобів, надання переваги готівковим 

коштам; нераціональне встановлення POS-терміналів. 

Як на законному рівні, так і на внутрішньобанківському проблеми 

встановлення терміналів не вирішувались з точки зору економічних 

показників потреби у них, що призвело до втрати потреби в них. Як 

населення, так і самі підприємці відмовляються від POS - терміналів і 

надають перевагу банкоматам. 

Цю тенденцію можна підтвердити такими даними: на кінець 2009 року 

кількість встановлених банкоматів збільшилась на 973 одиниць (3,4%). 

Число платіжних терміналів за цей період зменшилось на 13 685 одиниць 

(13,3%)[2;1].  

Скорочення у кількості POS-терміналів можна також пояснити таким 

фактом, як оптимізацію банками своїх витрат, що призводить до демонтажу 

термінального устаткування в нерентабельних торговельних точках. 

Шляхами і напрямами покращення ситуації на ринку банківських 

платіжних карток, на наш погляд, є перш за все зміна банками підходів до 

надання цього виду послуг, а саме: 

1. Банки повинні адекватно оцінювати кількість та види платіжних 

карток, які потрібні для ринку. Привести у відповідність емісію пластикових 

карток до реального використання їх суб’єктами господарювання і 
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фізичними особами, зокрема яскравим прикладом може бути реалізація 

зарплатних проектів; 

2. Одним із шляхів є приведення цінової політики до 

прийнятнішого для клієнтів рівня, тобто зменшення комісій при 

виготовленні картки, зняття готівки в банкоматі не свого банку та інші. 

3. Банкам доцільно переглянути підходи до випуску платіжних 

карток, як до специфічного платіжного засобу і зробити її універсальним 

платіжним інструментом, тобто щоб платіжною карткою можна було б 

користуватись і при оплаті комунальних платежів, товарів і послуг, тощо. 

Такі дії необхідні для того, щоб люди відчули зручність у користування 

платіжною карткою у всіх сферах свого життя. 
Список літератури: 

1. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2008 
році // Вісник НБУ. -2008. -№4 –С.30-35. 
2. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 
році // Вісник НБУ. -2009. -№4 –С.44-51. 
3. www.bank.gov.ua/Pl_syst/Charge_card.htm 

 

 

УДК 336.763 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Куратник И.Н. 
Научный руководитель: Новик Т.В. 

Полесский государственный университет 
 

Особое место среди мер по оздоровлению экономики страны, 

поддержанию экономического роста, стабилизации финансовой системы 

занимает  создание  реально  действующего рынка  ценных  бумаг.  В  связи  

с этим  интерес  к  проблемам  фондового  рынка  постоянно  возрастает.   

Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь относится к 

развивающимся рынкам, однако,  несмотря на это, в республике уже 

заложена прочная его основа: в форме ОАО функционирует Белорусская 

валютно-фондовая биржа; создана двухуровневая депозитарная система; на 

высоком качественном уровне осуществляются расчеты по операциям с 
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ценными бумагами; постоянно совершенствуется нормативная правовая 

база по ценным бумагам и др. 

На сегодняшний день в РБ насчитывается 38 депозитариев. Однако их 

количество по сравнению с 2006 г. сократилось. Это связано с введением 

более жестких требований к достаточности капитала для депозитариев, и за 

неимением источников дохода депозитарии вынуждены либо объединяться, 

либо уходить с рынка. Большую часть депозитариев составляют банковские 

депозитарии. 

В белорусской депозитарной системе в 2009 году появилась  первая 

неэмиссионная ценная бумага — бездокументарная закладная. Ее появление 

связано с вступлением в силу закона «Об ипотеке». По   состоянию на 01.10. 

2009 г. в депозитарной системе учитывалась 21 бездокументарная 

закладная. Специфическим элементом инфраструктуры рынка ценных 

бумаг в РБ являются его профессиональные участники. Их количество по 

состоянию на 1 сентября  2009 года составило 72 (банки – 28, небанковские 

организации – 39).  По количеству и объему сделок на рынке ценных 

бумаг в РБ преобладают сделки с государственными и корпоративными 

ценными бумагами. Производные  ценные  бумаги  (фьючерсы,  опционы) 

практически  не  используются  в  связи  с  отсутствием  ликвидного 

базисного актива. Рынок прочих ценных бумаг (муниципальные облигации, 

складские свидетельства,  коносамент)  не развивается в связи с отсутствием 

заинтересованности у субъектов хозяйствования в их использовании. 

Прошедшие 2008 и 2009 года отмечены значительными событиями в 

вопросах регулирования рынка ценных бумаг: введено льготное 

налогообложение  доходов от операций с облигациями юридических лиц; 

снижено с 40% до 24% налогообложение доходов от операций с акциями 

для юридических лиц; устранен запрет на эмиссию акционерными 

обществами облигационных займов в объемах, сверх существующих 

размеров уставного фонда, и др.  

Таким образом, можно считать, что основополагающие атрибуты 

фондового рынка в Республике Беларусь существуют, однако рынок ценных 

бумаг нельзя считать высокоразвитым. Следовательно, для развития рынка 

ценных бумаг в Республике Беларусь необходимо, прежде всего, 
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совершенствование денежно-кредитной политики, включая валютную, 

инвестиционную, структурную. 
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Важной составной финансового рынка выступает фондовый рынок, 

который создает необходимые условия для мобилизации, эффективного 

перераспределения и рационального размещения финансовых ресурсов в 

социально-экономическом пространстве государства с учетом интересов и 

потребностей.  

Главной целью фондового рынка каждой страны является становление 

целостного, высоколиквидного, эффективного и справедливого рынка, 

регулируемого государством и интегрированного в мировые фондовые 

рынки. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что состояние и развитие 

фондового рынка является отражением текущей экономической ситуации в 

стране и для обеспечения дальнейшего его развития необходимо выявить и 

исследовать существующие объективные сдерживающие факторы.  

Следует отметить, что становление украинского фондового рынка 

идет путем, который уже прошел российский фондовый рынок. 

Отечественному фондовому рынку сегодня присущи следующие черты:  
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небольшие объемы и неликвидность; несовершенство нормативно-правовой 

базы; слабая информированность населения о фондовом рынке; отсутствие 

достаточного количества квалифицированных специалистов и крупных 

инвестиционных институтов.  

Стихийно в Украине избрана смешанная, промежуточная модель 

фондового рынка, на котором одновременно и с равными правами 

присутствуют и коммерческие банки, которые имеют все права на операции 

с ценными бумагами, и небанковские институты.  

Специалисты считают, что Украине нужен ликвидный, надежный, 

прозрачный и эффективно работающий фондовый рынок, который может 

обеспечить реализацию национальных интересов Украины и будет 

способствовать укреплению ее экономического суверенитета.  

С этой целью необходимо: содействовать поступлению инвестиций в 

реальный сектор экономики; сформировать эффективную систему защиты 

прав и интересов инвесторов; создать систему финансовых институтов и 

финансовых инструментов для привлечения отечественных и иностранных 

инвестиционных ресурсов; построить надежную и современную систему 

выполнения соглашений с ценными бумагами и учета прав собственности 

на ценные бумаги; содействовать концентрации и централизации торговли 

корпоративными ценными бумагами украинских эмитентов на 

организованном рынке на условиях конкуренции и инноваций;  внедрять 

эффективную систему организованной торговли, которая должна 

определять рыночную стоимость ценных бумаг украинских эмитентов; 

обеспечить условия для повышения конкурентоспособности фондового 

рынка Украины;  согласовывать политику государства на фондовом рынке с 

денежно-кредитной, валютной и бюджетно-налоговой политикой.  

Таким образом, можно говорить о том, что Украинский фондовый 

рынок все еще находится в стадии своего становления и развития. Несмотря 

на объективные трудности, которые возникают при этом, сделанные шаги 

позволяют говорить о том, что Украина постепенно приближается к цели — 

создания эффективного и справедливого рынка ценных бумаг, 

регулированного государством и интегрированного в мировые фондовые 

рынки. 
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Постановка проблеми. Розвиток інституційної структури 

фінансового ринку має своєрідну «революційну динаміку», оскільки 

фінансові кризи, як явище породжене недоліками ринкової економічної 

системи, спонукає до розвитку нових форм функціонування фінансового 

капіталу. Однією з таких форм став фінансовий супермаркет, що являє 

собою специфічну фінансову інституцію, що в умовах загальносвітової 

фінансової нестабільності, тотального скорочення витрат фінансових 

установ та інтеграційних процесів на фінансових ринках здатна зайняти 

місце головного конкуренту традиційних каналів продажу фінансових 

продуктів та надання послуг. 

Мета: узагальнення і аналіз теоретичних аспектів пов’язаних з 

оцінкою перспектив фінансових супермаркетів порівняно з традиційними 

методами реалізації послуг, визначення переваг та недоліків створення 

фінансових супермаркетів в кризових умовах. 

Виклад основного матеріалу. Теоретико-методологічна основа 

функціонування фінансових супермаркетів розкрита в працях таких 

науковців як Ф. Мартін, Х., Вовчак, Р. Гриценка, М. Клапківа, С. Кубіва, С. 

Реверчука. 

Під терміном «фінансовий супермаркет» як правило розуміють 

максимально широкий асортимент послуг (переважно фінансових) в одному 
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(територіально обмеженому) центрі [1]. Деякі автори ототожнюють 

фінансовий супермаркет із фінансовим конгломератом [2, c. 27].  В умовах 

фінансово-економічної кризи 2007-2009 років необхідність активного 

впровадження ідеї фінансового супермаркету знову почала активно 

обговорюватися науковцями ЄС та США, особливо зважаючи, що 

наприкінці 90-х. рр. ХХ ст. деякі великі банки не скористались в достатній 

мірі цією концепцією продажу фінансових послуг [3].  

Створення фінансових супермаркетів у першу чергу покликане 

можливістю отримати синергетичний ефект від об’єднання різних 

фінансових послуг та продуктів в оптимальний асортиментний ряд як для 

повного задоволення потреб споживачів, так і для мінімізації витрат банку. 

Так різні науковці виділяють такі основні переваги створення фінансового 

супермаркету: зростання обсягів реалізації продуктів і послуг; мінімізація 

маркетингових, адміністративних і технологічних витрат; можливість 

доступу банків до довгострокових фінансових ресурсів партнерів по 

фінансовому супермаркету; повний контроль над всіма фінансовими 

потоками клієнтів. 

Основними недоліками створення і функціонування фінансових 

супермаркетів фахівці вважають наступні: монополізація ринку знижує 

лояльність клієнтів; орієнтація на масового клієнта значно знижує прибутки 

від обслуговування VIP- клієнтів; стандартизація послуг; небезпека, що 

витрати на створення і забезпечення діяльності фінансового супермаркету 

можуть не покриватися доходами. 

Проте, не зважаючи на значні ризики від впровадження концепції 

фінансового супермаркету, стала тенденція до скорочення доходності 

традиційних банківських операцій в умовах кризи змушує банки (особливо 

маленькі та середні) та небанківські фінансові установи все частіше 

звертатися до подібної практики.  
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В умовах ринкових відносин велике значення для регулювання 

національної економіки та раціонального перерозподілу інвестиційних 

ресурсів  має розвиток фондового ринку в Україні. 

Особливістю фондового ринку України є те, що досі він знаходиться 

на етапі переходу із стану обслуговування процесів перерозподілу капіталу 

в повноцінний сегмент економіки. 

Слід зазначити, що після обвалу фондового ринку України в 2008 році 

майже на 80%, минулий рік продемонстрував ряд ознак його оздоровлення. 

Свідченням цього є зростання, станом на 21 грудня, індексу акцій 

Української біржі (UX) на 94%, а індексу ПФТС - на 92%. Швидкість 

зростання індексів (майже у 3,5 рази з початку березня 2009 року) 

перевершила всі очікування [1]. 

Позитивно на динаміку індексу ПФТС вплинуло ряд факторів [2]: 

По-перше, наміри ЄБРР щодо подальшої фінансової підтримки 

економіки України без скорочення обсягів кредитування, незважаючи на 

затримку із кредитуванням МВФ; по-друге, рішення Кабінету Міністрів 

щодо введення на І квартал 2010 року нульової цільової надбавки до 

діючого тарифу на природний газ для гірничо-металургійних та хімічних 

підприємств. 

Все це робить привабливим інвестування в українські цінні папери. 

Разом з тим, залишаються актуальними негативні сигнали для потенційних 
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інвесторів. Зокрема, таким сигналом стала публікація статті фахівців з 

ринків країн, що розвиваються, у американському журналі, щодо 

ймовірного дефолту України. Також негативно вплинуло зниження 

виробництва автомобілів в Україні на 83,6 % до 69,3 тисяч у 2009 році проти 

423,1 тисяч у 2008 році [2]. 

Всі перераховані чинники зменшують рівень довіри, як з боку 

населення, так і з боку зовнішніх інвесторів до вітчизняних цінних паперів. 

Виходячи з цього, для подальшого ефективного розвитку фондового 

ринку в Україні слід здійснити ряд першочергових заходів: забезпечити 

зосередження торгівлі цінними паперами тільки на організаційно 

оформленому біржовому та позабіржовому ринках; розширити сферу 

діяльності інвесторів в Україні; створити сприятливі умови для обігу цінних 

паперів іноземних емітентів на території України і цінних паперів 

резидентів за її межами; вдосконалити механізм залучення вільних коштів 

суб'єктів господарювання через систему внутрішніх місцевих позик [3]. 
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В останні півтора століття економічні кризи є об’єктивною 

реальністю, які виникають не як потреба, а як наслідок. До ХХ сторіччя 
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вони розгортались в межах однієї, двох, трьох країн, а на сьогодні вони вже 

почали приймати ознаки міжнародного характеру. Як свідчить історія, 

точно спрогнозувати та попередити економічні катаклізми неможливо. 

Заходи з короткострокового стимулювання економічного зростання у 

вигляді стабілізаційних програм, що були вжиті урядами країн, свідчать, на 

перший погляд, про доцільність обраної стратегії дій з огляду на 

пожвавлення світової економіки. Наслідки такої політики в довгостроковій 

перспективі непередбачувані з огляду на нарощування урядами країн як 

бюджетних дефіцитів, так і боргу сектору державного управління.   

Мета роботи: розглянути за узагальнити світовий досвід з 

упровадження стабілізаційних програм в умовах кризи та визначити 

можливість їх упровадження в Україні. 

Досвід різних країн свідчить про спрямованість дій урядів та 

центральних банків на стимулювання сукупного попиту як на найбільш 

динамічний компонент макроекономічної рівноваги, впливаючи на який, 

можна відносно швидко повернути економіку до стану рівноваги, принаймні 

в короткостроковій перспективі. Визначають два головні напрями 

стабілізаційних програм: забезпечення відновлення довіри до фінансових 

інститутів та повернення до стійкого економічного зростання. Вихід з 

фінансової кризи можливий лише за координації уряду та НБУ щодо 

впровадження вищеназваних заходів. Необхідним є проведення заходів 

щодо оздоровлення банківського сектору, а саме пов’язані з 

рефінансуванням, рекапіталізацією та інвентаризацією банків. Державне 

управління проблемними банками дозволить уникнути недобросовісного 

функціонування банківських установ. НБУ повинен забезпечити поступове 

зниження облікової ставки задля відновлення кредитування реального 

сектору економіку. Не менш важливим є використання цільових кредитів. 

Відновлення довіри до фінансових інституцій разом з ліквідацією прямих 

відносин між НБУ і державою повернуть довіру населення до банківської 

системи України. Обов’язково мають бути проведені ряд заходів по 

зміцненню національної валюти. Для цього НБУ повинен підтримувати 

певний обсяг офіційних валютних резервів і нанести заборону на ведення 

банківських операцій в іноземних валютах, за винятком 



 

  265

зовнішньоекономічних операцій. В перспективі підтримання стабільності 

обмінного курсу гривні призведе до зміцнення довіри іноземних інвесторів і 

зниження припливу короткострокового спекулятивного капіталу. 

З боку уряду має бути проведена політика зниження податків для 

малого та середнього бізнесу, як показує досвід економічно розвинених 

країн саме це в умовах кризи є найбільш дієвим заходом протидії 

безробіттю і підвищення платоспроможного попиту підприємств. В 

результаті реалізації цих заходів буде досягнуто збільшення сукупного 

попиту. Проведення вище перелічених кроків в подоланні фінансової кризи 

призведе до формування сприятливого інвестиційно привабливого іміджу 

України. Паралельно має вестись політика налагодження державного 

регулювання економіки і ринкових важелів її стимулювання.   
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У сучасних умовах розвитку банківської системи важливим є не 

просто кредитування різноманітних галузей економіки, а надання саме 

інвестиційних кредитів, що підвищують інвестиційну привабливість країни. 

Дане питання є предметом дослідження різних вчених, зокрема 

Кукліка К., Луціва Б., Любуня О. та інших. Проте необхідним є подальше 
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вивчення даної теми, враховуючи сучасні умови розвитку банківської 

системи України. 

Метою роботи є виокремлення основних проблем, які створюють 

перешкоди для кредитування інвестиційних проектів банками України. 

У ході дослідження даної теми було виділено декілька основних 

проблем розвитку інвестиційного кредитування. По-перше, кредитування 

інвестиційного проекту здійснюється за високими відсотковими ставками, 

тобто це «дорогий» кредит. Це пояснюється тим, що при проектному 

фінансуванні необхідним є проведення всеохоплюючого попереднього 

аналізу проекту, врахування ринкової відсоткової ставки, маржі банку та 

високого рівня ризику, що присутній при кредитуванні таких сфер 

економіки [3, c.81].  

По-друге, перешкодою до надання великої кількості інвестиційних 

кредитів є необхідність дотримання банками нормативу обмеження розміру 

максимального кредитного ризику на одного позичальника (Н7), розмір 

якого не повинен перевищувати 25% регулятивного капіталу банку [1]. 

Тобто навіть банки першої десятки можуть видавати в одні руки до 50—100 

млн. дол. США. Дотримання даного нормативу значно обмежує і без того 

недостатні для інвестиційних потреб економіки ресурси банків [2, c.175]. 

Крім цього варто зазначити, що при кредитуванні інвестиційного 

проекту вітчизняні банки стикаються з проблемою непропорційної участі у 

фінансуванні. Необхідно надавати перевагу проектам, на здійснення яких 

позичальник спрямовує не менше 30% власних коштів, тобто 

співвідношення банківського кредиту та власних коштів інвестора 

становить 70% до 30%. Це, в свою чергу, зменшує ризик за даною 

кредитною операцією та є додатковою гарантією щодо цільового 

використання кредиту. 

Однією з основних проблем на шляху до активізації кредитування на 

довготерміновій основі є дефіцит довгострокових ресурсів. На сьогодні 

головним завданням банків є підвищення довіри населення до банківської 

системи та залучення коштів – заощаджень населення – на тривалий термін. 

Ще однією проблемою активного здійснення інвестиційного 

кредитування є недостатність висококваліфікованих банківських 
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працівників, які мають розуміти суть бізнесу чи діяльності, на розвиток яких 

надається кредит, та здатних відстежити цільове використання коштів, 

передбачити потенційні проблеми, усунути або знизити наслідки їх 

негативного впливу. 

Отже, надання кредитів в інвестиційну сферу економіки є для банків 

необхідним елементом підвищення прибутковості кредитних операцій, 

якості кредитно-інвестиційного портфеля та конкурентоспроможності 

банку. Збільшення частки інвестиційних кредитів стимулює банківську 

діяльність, створює умови для виведення промислового виробництва з 

кризового стану, впровадження інновацій та стабілізації економіки держави 

в цілому. 
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Постановка проблеми. Сьогодні головною проблемою органів 

місцевого самоврядування є недостатній обсяг дохідної частини місцевих 

бюджетів та високий рівень їх дотаційності. В Україні оподаткування 

майна представлене податком на землю та податком з власників 

транспортних засобів. Та з кожним роком виникає все більша потреба у 

введення в дію податку на нерухоме майно. 

Мета. Метою дослідження є аналіз сучасного стану майнового 

оподаткування в Україні, визначення основних проблем та перешкод на 
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шляху до його вдосконалення, розгляд досвіду інших країн світу з питань 

оподаткування нерухомості та окреслення напрямків реформування 

податкового законодавства нашої держави. 

Отримані результати. Сьогодні чинним податковим законодавством 

передбачено 14 видів місцевих податків і зборів, але їх вплив на 

формування місцевих бюджетів незначний. Зокрема, у 2009 році Львівщина 

забезпечила доходи до загального фонду Державного бюджету у сумі 

3065,4 млн грн (на 12,6% менше від доведеної ДПА України розрахункової 

бази).  

Податок на нерухомість існує майже в 130 країнах світу, але його 

значення у формуванні бюджетів різне. Про можливість запровадження його 

в Україні вперше заговорили ще на початку 90-х років минулого століття. У 

2006 році було реалізовано проект податку в Івано-Франківській та 

Луганській областях (0,1 грн. з житлових та 2,9 грн. з комерційних м2 

будівель). Та навіть за таких умов додаткові доходи від сплати цього 

податку склали у середньому 25% доходів бюджетів нижчого рівня з 

власних доходів [1]. 

Податок на нерухомість має ряд переваг, зокрема: база податку на 

нерухоме майно є мало мобільною та може бути визначена таким чином, 

щоб обмежити тягар податку на платників з низьким рівнем доходів; 

ефективний засіб оподаткування доходів, одержаних у тіньовій економіці; 

забезпечує відносно стабільні надходження до бюджету. Основним 

недоліком можна вважати податковий тягар на населення. 

Цікавою є світова практика запровадження та адміністрування 

податку на нерухоме майно. Зокрема, бюджету Російської Федерації цей 

податок приносить 9% від усіх надходжень. У Нідерландах він забезпечує 

до 95% надходжень до місцевих бюджетів, 81% - у Канаді, 52% - у 

Франції, від 10% до 70% - у США. В країнах з економікою, що 

розвивається, податок на нерухомість становить 40 – 80% платежів до 

місцевих бюджетів. У багатьох державах ставка податку становить менше 

1% від бази оподаткування. Проте існують і такі, де вони достатньо 

високі (Сінгапур) [2].  
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Запровадження податку на нерухоме майно в Україні пов'язане із 

певними труднощами. Основними з них є: невизначеність порядку 

проведення оцінки нерухомого майна; непередбаченість органу, який 

вестиме Державний реєстр прав власності на нерухоме майно; можливість 

перереєстрації житла на осіб певних соціальних груп з метою отримання 

пільг тощо. 

Висновки. Шанси проекту Закону України "Про податок на нерухоме 

майно" набрати необхідну більшість у Верховній Раді України малі, 

оскільки народні депутати належать до розряду майбутніх платників 

податку на нерухоме майно. Однак прийняття цього закону сприяло б 

вирішенню багатьох економічних питань. 
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Розвиток світової економіки значною мірою відображається на ринках 

фінансових послуг. Із середини 80-х рр. ХХ ст. у Європі активізувався 

процес злиття й поглинання фінансових організацій, у який у середині 90-х 

включилася й Україна. Компанії стали створювати фінансові союзи й 

об’єднання, зокрема об’єднання банків і страхових компаній, що зумовило 

виникнення на ринках фінансових послуг такого явища, як консолідація 

банків і страхових компаній [2, с.35].  

Окреслена проблематика привертала і привертає значну увагу 

науковців. Відомі праці таких учених, як О. Лилик, Н. Тарасова, М. Мних, 

Л. Ширинян, В. Фурман, В. Зубарєв та багато інших. Більшість публікацій 

цих та інших авторів присвячена з’ясуванню суті й класифікації 
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різноманітних ризиків, властивих банківській діяльності, заходам з їх 

страхування.  

Метою роботи є аналіз проблем і перспектив інтеграції банків і 

страхових компаній в умовах глобалізації ринку. 

Аналіз наукових робіт із проблеми консолідації страхових компаній і 

банків дозволив розглянути форми взаємодії цих фінансових структур. Їх 

можна виділити три [4, с. 35]. До першої форми відносять угоди про 

співпрацю комерційних банків і незалежних страхових компаній без 

створення юридичної особи. Друга форма – утворення комерційного банку і 

страхової компанії одними й тими ж особами, які прагнуть до 

диверсифікації капіталу з метою отримання доходів у суміжних сферах 

ринку фінансових послуг. До третьої форми співпраці можна віднести 

формування кептивних страхових компаній. У такому разі правління 

комерційного банку створює страхову структуру, володіє її контрольним 

пакетом акцій.  

Співпраця страхової компанії з банком вигідна обом учасникам, 

оскільки знижується собівартість трансакцій та інформаційних витрат 

усередині групи і, як наслідок, зменшуються тарифи, надається можливість 

вести більш гнучку цінову політику, зростає надійність усіх фінансових 

операцій, що проводяться страховою компанією і банком, також 

раціонально інвестуються кошти страхових резервів, зібраних страховою 

компанією. Крім того, у банку виникає додаткове джерело доходів – 

комісійна винагорода за реалізацію страхових полісів [1, с.33].  

Проте, крім зазначених переваг, інтеграція банків і страхових 

компаній має й недоліки, головним із яких є монополізація фінансової 

галузі.  

Більшість банків створюються як відкриті акціонерні товариства, тоді 

як практично 60 % усіх страхових компаній створені у вигляді закритих 

акціонерних товариств і здійснюють свою діяльність в інтересах 

засновників, що не сприяє розвитку страхового ринку, тому в наш час 

банківський сектор в Україні більш розвинений [3, с.18].  

Світові тенденції до подальшої інтеграції страхового і банківського 

капіталу, а також європейський досвід примушують Україну формувати 
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законодавчо-нормативну базу із цих питань і розробляти економічну 

політику, яка б сприяла зрощенню, взаємопроникненню банківського й 

страхового сегментів фінансового ринку. 
 
Список літератури: 
1. Зубарєв В. Банк і страхування: «за» і «проти» // Вісник НБУ. – 2004. – Листопад. – 
С.32-38.  
2. Лилик О. Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні // Вісник НБУ. – 2007. 
– № 2. – С. 32–37.  
3.Тарасова Н. Стан розвитку страхового ринку та ефективність страхової діяльності в 
Україні // Схід. – 2006. – № 3. – С. 17–20.  
4. Ширинян Л. Метод рационализации формирования уставного фонда страховых 
компаний Украины // Экономика Украины. – 2006. – № 11. – С. 27–35. 

 

 

УДК 331.5 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ В 

УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 Молокова Л.О.  
Науковий керівник: старший викладач Засядєвова Т.С. 

Черкаський інститут банківської справ УБС НБУ (м. Київ)     
 

Актуальність теми безробіття є однією з найважливіших складових 

економічних відносин в державі. Без досягнення високого рівня зайнятості 

не можна говорити про виконання держаних соціальних зобов'язань, 

неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток 

держави, безпечне функціонування суб'єктів господарювання, підвищення 

добробуту населення, убезпечення різних сфер його життєдіяльності.  

Метою даної роботи є  дослідження проблеми безробіття в Україні в 

умовах  глобалізації. 

Держава в умовах кризи зуміла розробити такі антикризові заходи, які 

сприяли стабілізації економічного розвитку, підвищенню можливості 

працевлаштуватися і скороченню рівня безробіття. Україна також є однією з 

небагатьох країн, що створила стабільну фінансову систему допомоги 

безробітним[3,ст. 54].  

Станом на 1 січня 2010 р. на обліку в базах центру зайнятості 

перебували 542,8 тис. незайнятих українських громадян (у т.ч. 291,3 тис. 
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жінок; 251,5 тис. чоловіків; 214,1 тис. молодих людей (до 35 років); 59,6 тис. 

- звільнених; 104,6тис. - особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку 

праці). Статус безробітного мали 531,6 тис. осіб, з яких 408,6 тис. 

отримували допомогу, так як у 2009 році чисельність безробітних становила 

1,9млн. осіб[1,ст.10-11]. 

Поліпшення ситуації щодо 2010 року зайнятості та безробіття 

спостерігалося в усіх регіонах держави. Причому рівень безробіття в Україні 

був нижчим, ніж у середньому по країнах Євросоюзу. За направленням 

служби зайнятості працевлаштовані 702,7 тис. осіб[1, ст. 10 ]. 

Особливу стурбованість впливу кризи на зарплату викликають дедалі 

частіші затримки з її виплатою. Навіть якщо криза припиниться і в світі 

почнеться економічне зростання, то відновлення рівня зайнятості може 

затягнутися на 5-6 років. І тому для зростання рівня зайнятості і відновлення 

економіки МОП рекомендує державам застосовувати заходи як: 

стимулювання попиту на робочу силу шляхом реалізації активних заходів 

сприяння зайнятості; розширення систем соціального захисту та 

продовольчої безпеки; здійснення соціального діалогу; поліпшення стану 

безпеки на робочому місці; законодавче спрощення процедур ведення 

бізнесу тощо. 

Запроваджено вперше в Україні у зв'язку з частковим безробіттям 

скористалися 17 підприємств, на яких працює понад 9000 робітників - 

причому вже майже половина з цих господарюючих суб'єктів відновила 

роботу і відмовилася від подальшого отримання допомоги. Чисельність 

незайнятого населення скоротилася на 40% - до 534 тис. осіб, і, починаючи з 

1998 р, це найменше число безробітних[2, ст.11].  

Отже, таких результатів вдалося досягти завдяки економічному 

пожвавленню в державі. Також Мінпраці виступило ініціатором 

законодавчого посилення адміністративної відповідальності шляхом 

підвищення штрафних санкцій до розмірів від 510 до 23,5 тис. грн. робото-

давців, винних у появі й нарощуванні зарплатних боргів, адже у 

сконцентрованому вигляді вказано ті заходи, які проводяться державами 

більшості країн, в тому числі й України. 
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Постановка проблеми. Споживче кредитування є одним з основних 

видів діяльності банків, що забезпечує їх стабільну прибутковість. 

Кредитування юридичних осіб є надто ризикованим. Проте різкий ухил 

банків у бік споживчого кредитування створює проблеми кредитних 

ризиків. 

Розвиток банківського кредитування в сучасних умовах є необхідною 

умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та 

забезпечення економічного зростання. Українські банки опинилися в умовах 

жорсткої конкуренції як з боку іноземних, так і вітчизняних банків.  

 Метою дослідження є наукове обґрунтування теоретичних та 

практичних засад функціонування споживчого банківського кредиту, 

визначення його особливостей, розробка рекомендацій щодо шляхів 

подальшого вдосконалення його ресурсного забезпечення та підвищення 

ефективності.  

Основний зміст. В останні роки в Україні спостерігається швидке 

зростання обсягів кредитування фізичних осіб. З 2003 - 2008 років сума 

виданих банківських споживчих кредитів зросла на 2371 %. При цьому 

обсяги надходження коштів населення до банків у вигляді депозитів 
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збільшилися лише на 553 %. Загострилася проблема залучення заощаджень 

населення до інвестування реального сектора економіки.  

В ході дослідження було виявлено як позитивні наслідки даного 

кредитування так і негативні. До основних позитивних явищ в умовах 

української економіки  відноситься більш повне задоволення потреб 

населення та поліпшення житлових і культурно-побутових умов. Також: 

підвищення рівня життя населення, прискорення оборотності коштів, 

зміцнення стійкості грошового обігу, розвиток виробництва й 

удосконалення структур, розширення прогресивних форм торгівлі, 

збільшення можливостей заощаджувати, стимулювання заощаджень 

населення. 

Негативних наслідків значно менше але вони мають особливість 

швидкими темпами впливати на розвиток економіки та банківського 

сектору. До них  відноситься: надмірна заборгованість за споживчими 

кредитами та відтік капіталу з країни в наслідок купівлі споживчих 

імпортованих  товарів. 

Тому для відтворення процесу кредитування на споживчі потреби 

населенню, уряд повинен активізувати свою роботу в напрямку розробки 

тривалого механізму державної підтримки банків, вдосконалення 

законодавчої бази в частині розробки систематизованого підходу щодо 

організації саме кредитного процесу.  
Висновки. Існує досить широкий спектр банківських продуктів зі 

споживчого кредитування як на ринку світовому, так і України. 

Необхідність кредитування населення на споживчі потреби обумовлюється 

тим, що задовольняються їхні потреби, підвищується їхній 

платоспроможний попит, життєвий рівень, та певним чином згладжується 

соціальна нерівновага суспільства. 

Надання позик фізичним особам без належного аналізу їхньої 

кредитоспроможності - одна з причин, що призвела до ризикованої 

діяльності банків, а отже, і до слабкості банківської системи загалом. Тому 

впровадження таких заходів, як розробка планів екстреного фінансування, 
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внесення змін в існуючу систему гарантування - основні заходи для 

налагодження справ у банківському секторі для відновлення системи 

споживчого кредитування. 
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Фінансова криза спровокувала хвилю страхового шахрайства, що 

породило нові ризики для страхових компаній, які в свою чергу впливають 

на фінансову стійкість страховиків. Одним із основних ризиків є ризик 

зазнання збитку через шахрайські дії. Для того, щоб зменшити кількість 

шахрайств у медичному страхуванні необхідно встановити їх економічну 

природу, причини  та розробити заходи протидії та мінімізації шахрайств. 

Проблема шахрайства у страхуванні характерна не лише для України, 

з її молодим ще страховим ринком, а й для розвинених країн з давніми 

страховими традиціями та більш досконалим страховим законодавством [1]. 

Страховому шахрайству, як особливому  виду економічного злочину  

притаманні наступні риси: інтелектуальний характер – учасниками та 

ініціаторами такого злочину є висококваліфіковані спеціалісти та 

співробітники державних та комерційних підприємств; базування на 

використанні недоліків чинного законодавства та  легальних видах 

підприємницької діяльності; високий рівень матеріального збитку [2]. 
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Для ідентифікації ознак шахрайства, на думку автора, слід брати до 

уваги, перш за все, характеристики етапів проходження страхової послуги. 

Зазвичай виділяють чотири таких етапи: перший етап – подання заяви 

страхувальником; другий етап – андерайтинг – процес прийняття ризику на 

страхування; третій етап – укладання договору страхування; четвертий етап 

– закінчення дії договору страхування ( врегулювання вимог страхувальника 

щодо врегулювання збитків). 

В розрізі кожного етапу, за результатами опрацювання теоретично – 

методологічної літератури  автором  пропонується конкретизувати основні 

види шахрайства, притаманні кожному етапу. Нижче подано сутність їх 

змістовних характеристик. 

Першому етапу притаманні наступні  шахрайські дії  приховування 

наявних хвороб, схильності до певних захворювань та подібне;  змова з 

лікарем щодо фальсифікації виписок з історії хвороби, визначення 

загального стану здоров’я;  подання неправдивих відомостей щодо професії, 

умов проживання, місця роботи.  

На другому етапі можлива змова страхувальника з працівником 

страховика або незалежним експертом щодо прийняття позитивного 

рішення відносно ризику, що пропонується до страхування.  

До шахрайських дії, притаманних третьому етапу відносяться:  

штучне завищення вартості наданих послуг або включення до переліку 

наданих послуг таких, що не надавалися, або призначення пацієнту 

непотрібних йому процедур та лікувань;  змова з лікарем з метою завищення 

вартості лікування. 

Сутність шахрайства на четвертому етапі полягає в тому, що подавач 

та отримувач медичних послуг зацікавлені у завищенні їх вартості.  

Окрім того, слід розрізняти причини появи шахрайства в медичному 

страхуванні, які провокуються станом зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Конкретно їх зміст характеризується такими ознаками [3]: 

1. З боку внутрішнього середовища: створенням і 

функціонуванням фіктивних страхових компаній, які створюються з метою 

зібрання та привласнення страхових премій.  прямим обманом 

страхувальника при укладанні договору страхування. підробкою або 
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фальсифікацією статутних документів для здійснення страхової діяльності. 

2. З боку зовнішнього середовища: фальсифікацією настання 

страхових випадків; змовою між страхувальником і представником 

державних органів з метою фальсифікації документів, що підтверджують 

факт настання  страхових випадків; змовою між страхувальником, 

експертом або співробітником страхової компанії з метою фальсифікації 

страхового випадку або розміру збитку;  

Такий підхід до ідентифікації шахрайства в медичному страхуванні 

дозволить страховим компаніям створювати дієву систему превентивного 

контролю за намірами та діями потенційних та наявних страхувальників. 
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Одной из задач на региональном уровне является повышение 

стабильности доходов местных бюджетов и усиление заинтересованности 

органов местного управления в создании условий для экономического роста 

и наращивания налогового потенциала местного уровня. Поставленная 

задача реализации на практике принципов финансовой самостоятельности 

местных органов власти обусловливает актуальность дальнейших поисков 

направлений увеличения собственной доходной базы местных бюджетов 

Республики Беларусь. 
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Основными проблемами в этой сфере остаются общая неустойчивость 

финансового состояния местных бюджетов и их зависимость от финансовой 

помощи вышестоящих уровней власти, а также отсутствие серьезных 

стимулов для развития собственной доходной базы. 

На основании проведенного исследования на примере г. Пинска 

Республики Беларусь автор предлагает следующие мероприятия по 

увеличению доходов местных бюджетов: изыскание новых возможностей в 

увеличении доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности. Так, в 2009 г. доходы от размещения 

денежных средств бюджета г. Пинска на депозиты составили 995 026,9 тыс. 

руб., а дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале – 

34 994,8 тыс. руб.; рассмотреть возможность ввода нового налога – налога 

по запасам готовой продукции на складе предприятия сверх установленных 

нормативов.  

Проблема загруженности складов особенно остро стоит на 

современном этапе, в период мирового финансового кризиса. Предприятия 

выпускают продукцию, но не всегда реализуют ее ввиду отсутствия спроса 

на нее, однако они должны находить пути для реализации выпущенной ими 

продукции различными способами, в противном случае предприятия будут 

платить налог за наличие на складах товарных запасов свыше определенных 

нормативов. По мнению автора, введение данного налога послужит 

хорошим стимулом для модернизации действующих производств и окажет 

благоприятное воздействие на развитие данного региона. При внедрении 

налога по запасам готовой продукции на складе предприятия сверх 

установленных нормативов в размере даже 1%, бюджет города Пинска 

сможет иметь дополнительный источник доходов и станет менее зависим от 

вышестоящих бюджетов.  

В заключении необходимо отметить, что местные финансы являются 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни 

страны, их укрепление является основой жизнеобеспечения населения, что 

выходит за рамки вопросов местного значения и становится 

общегосударственной проблемой. Предлагаемые рекомендации на примере 

города Пинска позволят увеличить доходы местных бюджетов, существенно 
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укрепить их финансовую самостоятельность, повысить их роль как 

фундаментального звена бюджетной системы Республики Беларусь и тем 

самым усилить конкурентоспособные позиции финансового сектора страны. 
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В умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів використання 

проектного фінансування корисно для економічного розвитку країни, тому 

що воно компенсує будь-які недоліки внутрішнього фінансового розвитку, 

особливо для менш розвинених країн. Унікальна контрактна структура 

проектного фінансування призводить до більш ефективного управління 

інвестиціями, що залучаються. 

Проектне фінансування спрямоване на скорочення операційних 

витрат, зокрема тих, що виникають у зв'язку з відсутністю інформації про 

можливі інвестицій і розміщення капіталу, недостатній контроль та напруги 

корпоративного управління, управління ризиками, а також нездатність 

мобілізувати і об'єднати економію. Проектне фінансування виявляється 

потужним стимулом економічного зростання в країнах, де трансакційні 

витрати є особливо високими. 

Для країн, що розвиваються, імпорт фінансування з-за кордону у 

формі міжнародних потоків капіталу (прямі іноземні інвестиції або 
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фінансування портфеля акцій) може забезпечити багато з переваг 

внутрішнього ринку: міжнародні потоки капіталу можуть збільшити 

відносно низький рівень запасів капіталу, можуть знизити відносно високу 

вартість капіталу і можуть збільшити сферу диверсифікації ризиків [5, c.15]. 

Однак, навіть ПІІ, хоча в цілому вважається одним із самих безпечних і 

вигідних видів іноземного капіталу, є набагато менш ефективними в 

найменш розвинених ринках, що робить проектне фінансування 

привабливим вибором для більшості країн. 

Проектне фінансування спеціально розроблений інструмент для 

вирішення питання великих інвестицій шляхом державно-приватного 

партнерства, що призводить до більш ефективного розподілу капіталу, та 

створення синдикатів, які зазвичай складаються з великих (міжнародних) 

банків, тобто задовольняє потреби в великих сумах грошей для інвестицій, 

які не можуть бути вирішені шляхом об'єднання заощаджень [1, c.42].  

Гнучкість проектного фінансування також дозволяє вибрати 

корпоративну структуру, яка найкраще відповідає умовам ринку. Чітке 

корпоративне управління проектного фінансування добре підходить, щоб 

служити заміною внутрішніх структур та інститутів, що знижує 

трансакційні витрати, пов'язані з недостатнім моніторингом та посиленням 

корпоративного управління [5, c.19].  

Використання проектного фінансування знижує операційні витрати 

при синдикаті банків, які забезпечують більшість фондів і делегують 

організаційні завдання головному банку синдикату.  

Проектне фінансування є кращим фінансовим інструментом в країнах 

з високими політичними ризиками, які можна знизити  шляхом включення 

банків розвитку в синдикат, який буде виступати в якості політичної 

«парасольки» [4, c.56]. Ще одна основна перевага проектного фінансування: 

воно дозволяє виділення конкретних ризиків проекту, що дозволяє сторонам 

найкраще управляти ними. Таким чином, проектне фінансування включає в 

себе не тільки фінансові механізми з домінуванням безоборотної 

заборгованості, що консолідується  глобальним ринком синдикованих 

кредитів, а також великий набір контрактів, спрямованих на управління 

ризиками.  



 

  281

Отже, проектне фінансування є дуже гнучким і може бути легко 

адаптованим до різних економічних і політичних умов, що дозволяє 

замінити ним  слаборозвинені фінансові ринки. Його структура підвищує 

рівень корпоративного управління. Більш того, проектне фінансування 

добре підходить для вирішення політичних ризиків і лише у мінімальному 

ступені страждає від нездатності ринку в управлінні ризиками, об’єднанні  

заощаджень або полегшення угод. Ці характеристики надали йому 

порівняльні переваги в країнах зі слаборозвиненими ринками над більшістю 

інших видів капіталу. На наш погляд, саме ці переваги стимулюють 

економічне зростання в найменш розвинених країнах. Отже, проектне 

фінансування - ефективний інструмент активізації економічного розвитку 

України.   
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Однією з проблем функціонування економіки України є 

нерозвиненість її фінансової інфраструктури, що обмежує процес 

трансформації заощаджень у інвестиції та гальмує економічне зростання. 

Тому сьогодні особливого значення набуває кількісне зростання фінансових 

посередників, а також підвищення ефективності їхньої діяльності. В умовах 
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фінансово-економічної  кризи українські небанківські установи опинилися у 

досить складних умовах: розв`язання всіх ризикових ситуацій діяльності без 

повного розуміння їхніх проблем з боку держаних органів. Усе це визначає 

актуальність дослідження стану та проблем розвитку найбільш ефективних 

фінансових установ небанківської системи – кредитних спілок. 

Метою цієї роботи є дослідження проблем діяльності кредитних спілок 

України у сучасних економічних умовах та обгрунтування заходів щодо їх 

подолання. 

Відомо, що впродовж ХХІ ст. частка небанківського фінансового 

сектора в Україні є значно меншою, порівняно з банківським сектором. 

Якщо зупинитись лише на сьогоднішній діяльності КС, то констатуємо, що 

на 820 кредитних спілок, членами яких є більше двох мільйонів українців (з 

них близько 130 тисяч є активними вкладниками), припадає лише 7% 

загального обсягу активів усіх фінансових установ. І якщо на кінець 2008 

року сукупні активи кредитних спілок складали понад 6 мільярдів гривень, 

то вже на початок другого півріччя 2009 року їх активи та депозитні вклади 

скоротились приблизно на чверть.  

Важливими причинами погіршення становища КС на фінансовому 

ринку є те, що Держфінпослуг дозволив кредитним спілкам видавати 

депозити членам на першу вимогу навіть у кризовий період, що підірвало 

їхню ліквідність, вклади членів КС не гарантовані державним органом, що 

також негативно впливає на спілчанський депозитний портфель.  

Що стосується основних активних операцій КС, то з січня по липень 

2009 загальний кредитний портфель зменшився на 1,5 млрд грн., а саме до 

4,1 млрд грн. [1]. Зменшення кредитного портфеля, в першу чергу, пов’язане 

з тим, що члени КС не бажають отримувати кредити, побоюючись 

неможливості їх погашення, та й кредитні спілки не володіють достатнім 

обсягом кредитних ресурсів через неповернення проблемних кредитів.  

Сумарний капітал КС за 6 місяців 2009 р. зменшився на 32,9 % (до 1,7 

млрд. грн.) в основному за рахунок збитків, які пов’язані з тим, що частка 

проблемних кредитів в портфелі КС зросла, і зросли відповідно резерви на 

пориття втрат від наповернення кредитів [1]. 
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Експерти розходяться в думках, оцінюючи рівень проблемних 

кредитів в КС. Так, на думку Івана Вишневського, голови правління ОКС 

«Програма захисту вкладів», частка прострочених кредитів в портфелі КС 

складає не більше 10 % [3], а Петро Козинець, президент НАКСУ, вважає, 

що вона коливається від 25 до 50 %, залежно від рейтингу КС [2]. 

Висновки. Для покращення фінансового становища кредитних спілок 

топ-менеджерами розроблена антикризова програма, що передбачає: 

державну законодавчу та фінансову підтримку КС з метою продовження   

кредитування ними малозабезпеченого населення та суб`єктів малого 

бізнесу; утворення загальнодержавної системи гарантування вкладів членів 

КС; удосконалення КС фінансового, організаційного менеджменту, 

впровадження маркетингу. 
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Функціонування торгівельних підприємств України в ринковому 

середовищі, яке послугувало каталізатором інституційних змін в 

економічній системі як держави в цілому, так і в середовищі її окремих 

галузей держав, в значній мірі визначається ефективністю використання  їх 

активів. У свою чергу вказана проблема  удосконалення методики аналізу і 

оцінки структури використання активів з метою мінімізації ризиків, які 

пов’язані з відбором джерел його фінансування.  
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Метою є дослідити питання, пов’язані із вивченням сутності і 

основних      ознак  управління активами , а також дослідження методів 

проведення  аналізу на підприємстві.     

  Питанням дослідження управління активами підприємства займалися 

вітчизняні та  зарубіжні науковці, а саме Костенко Л., Кобилянський В., 

Гулик А., Єфімов О., Кривда О., Бурковська О., Галуза С., Садовніков О., 

Беликов О., Лагун М., Александров Д. Віддаючи належне науковим 

напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених, слід відзначити, що 

існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються 

невирішеними як на рівні економіки в цілому, так і на рівні її окремих 

галузей. До них слід віднести  питання формування оптимальної структури 

активів, методичні підходи до оцінки ефективності їх використання, 

вдосконалення контролю та системи обліку оборотних активів. Якість  

вирішення вказаних проблемних завдань дозволяє підприємству 

використовувати систему заходів нейтралізації впливу кризових явищ. 

На основі статистичних даних за 2007-2009 рр. про стан активів 

торгівельних підприємств України, можна зробити висновок, що 

співвідношення оборотних активів до необоротних у 2007 рік складало 

73,6% до 26,4%, у 2008 році  - 79,7% до 20,3%, у 2009 році  - 78,4 до 21,6%, 

що свідчить про достатньо високий рівень спроможності торгівельних 

підприємств розрахуватися за власними зобов’язаннями [1,2,3]. 

Протягом даного періоду загальний коефіцієнт покриття має сталу 

тенденцію до  незнаного зростання (1,06 -1,08) і його значення свідчить про 

достатність у підприємств обігових коштів для погашення боргів протягом 

року. 

Водночас значення коефіцієнта фінансової залежності зросло від 

0,4 п. п. у 2007 році до 0,7  п. п.  у 2009 році, що вказує на незначне 

зростання залежності підприємств від позикових коштів. 

Загальна вартість активів мережі торгівельних підприємств на кінець 

2009 року склала суму в 377 709,5 млн. грн. і в порівнянні з 2007 роком вона 

зменшилася на 137 211,5 млн. грн., де становила суму в 514 921 млн. грн. 

Тобто відбулося скорочення балансової вартості підприємств, що є 

результатом скорочення активного товарообігу внаслідок настання кризових 
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ситуацій як на підприємствах - виробниках продукції для  оптового та 

роздрібного продажу, так і підприємствах споживачах готової продукції та у 

фізичних осіб.  
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Наявність тіньового сектора економіки стає глобальною проблемою 

сучасності. В Україні це питання стоїть досить гостро і проявляється  в 

корумпованості, розгортанні наркобізнесу, нелегальному виробництві та 

збуті продукції, фіктивних угодах і грошових операціях, які не враховані 

офіційною статистикою і неконтрольовані суспільством. Розростання 

тіньового сектора зумовлене в першу чергу неефективною податковою 

політикою, нестабільним законодавством, відсутністю перешкод відносно 

обміну іноземної валюти, що веде до зменшення надходжень до 

держбюджету тощо [1;120]. Окрім цього головною причиною надання 

переваги споживачами неформальним ринкам є те, що товари на них 

продаються за цінами, дешевшими ніж у торговельній мережі. Тому 

першочерговою метою є аналіз взаємовпливу тіньової економіки на 

ухвалення управлінських рішень держави та розробка рекомендацій, які б 

поліпшували прийняття та реалізацію цих рішень. 

Великої уваги потребує вирішення проблем, пов’язаних з 

шахрайством у фінансово-кредитній сфері та ціноутворенні, масовим 

розкраданням державної власності, комп’ютерною злочинністю,  
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відмиванням "брудних" грошей [2;12]. «Тяжким ярмом» є  «чорний ринок» 

(«кримінальна економіка»), що  виникає внаслідок економічної злочинності, 

рекету, гемблінгу, контрабанди тощо. Окремою формою  організованої 

злочинності є рекет, що базується на залякуванні, вимаганні та кримінальній 

монополії (знищення конкурентів). Вимагання означає експлуатацію 

приватного бізнесу, власнику якого погрожують кримінальним насильством 

чи кримінальною конкуренцією.  

У зв’язку з тінізацією значна частка грошової маси обертається поза 

банками і не контролюється банківською системою (у 2008 р. – 32%). 

Поповнюють цей процес і неповернені кредити.  

За оцінками Мінекономіки, за 2008 рік рівень тіньової економіки 

становив 31,1% від офіційного ВВП. Найвищий рівень тіньової економіки 

зафіксовано у добувній промисловості (42%), переробній промисловості 

(35,3%), операціях з нерухомим майном (28,5) [4]. 

Незважаючи на свій переважаючий негативний ефект, окремо 

проявляється і позитивна роль тіньового сектора – створюються робочі 

місця, які не мають можливості існувати в умовах офіційної економіки; 

відбувається  виживання та поліпшення умов життя більшості громадян; іде 

підтримка виробництва в кризовий період. 

Враховуючи наведені аргументи «за» і «проти», для покращення 

ситуації в Україні доцільно буде удосконалити механізм детінізації, а саме: 

посилити боротьбу з корупцією, порушеннями фінансово-бюджетного 

законодавства; забезпечити дотримання законності при використанні 

державних ресурсів; не допустити незаконного вивезення валютних коштів 

за кордон та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; зменшити 

рівень податкового навантаження; забезпечити контроль за дотриманням 

законності при митному оформленні товарів та вантажів; удосконалити 

процедуру банкрутства з унеможливленням використання її як інструменту 

тіньової приватизації; створити привабливі умови для інвестування та 

залучення фінансових ресурсів; провести необхідні заходи, спрямовані на 

формування відповідної  громадської думки щодо тіньової економічної 

діяльності тощо 3;15. 
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Нині аграрний сектор України є інвестиційно непривабливим і 

потребує  активізації інвестиційного процесу та істотного збільшення 

обсягу інвестицій, обрання найефективніших джерел фінансування. 

Сучасна ситуація у сфері інвестування сільського господарства в 

Україні та зокрема в Черкаському районі Черкаської області обумовлена 

наслідками так званого лібералізму, який був теоретичним підґрунтям 

економічної трансформації. Необхідно констатувати, що трансформації, які 

відбулися в аграрному секторі, не дозволили стабілізувати функціонування 

галузі, яка потребує кардинальних змін [2].  

Метою даної роботи є стисла характеристика аграрного сектору 

Черкаського району Черкаської області та аналіз інвестиційних процесів у 

сільськогосподарському секторі зазначеного регіону. 

У 2008 р. за індексами виробництва сільськогосподарської продукції 

середні показники Черкаського району менші від середніх показників 

Черкаської області: Черкаський район – 116,3%, Черкаська область – 

130,3%, однак у порівнянні  з 2000 р. індекс району коливався на рівні 

136,3%, тоді як по області – 122,3% [3]. 

З початком ринкової трансформації з 2005 р. спостерігається 

зростання обсягів інвестицій у сільське господарство Черкаського району 

(табл.1). 
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Таблиця 1. Інвестиції в основний капітал сільського господарства 
в Черкаському районі Черкаської області, тис. грн.  

за період 2005 – 2008 рр. 
Інвестування в сільське господарство 2005 2006 2007 2008 

Рослинництво 15639,5 14934,7 15129,4 23031 

Тваринництво 4691,8 8662,2 15129,5 13510 

Всього 20331,3 23596,9 30258,9 26541 

У 2008 р. у сільське господарство Черкаського району за рахунок усіх 

джерел проінвестовано 36541 тис. грн. у тому числі: у рослинництво 23031 

тис. грн., у тваринництво – 13510 тис. грн. капітальних інвестицій. Тобто 

спостерігаємо спрямування фінансових активів у капітальне будівництво, 

придбання нових машини й устаткування, але в край незначних обсягах. 

При цьому підкреслимо, що особливістю інвестиційної діяльності в 

Черкаському районі є спеціальний режим інвестиційної діяльності на 

територіях пріоритетного розвитку, що передбачає надання ряду 

податкових, митних та інших пільг суб'єктам господарювання і створення 

сприятливих умов для активізації їхньої діяльності. При цьому підкреслимо, 

що в Україні інвестиції в сільське господарство у 2008 р. становили майже 

700 млн. дол. Проте якщо  порівняти  з  іншими  країнами,  то    інвестиції у 

розвиток сільського господарства в 2008 р. у Польщі становили 37,5 млрд. 

дол., Угорщині – 17,3 млрд. дол., Чехії – 9,2 млрд. дол.. 

Також необхідно вказати на структурні зміни у сільськогосподарських 

підприємствах за різними організаційно-правовими формами 

господарювання: у 2008 р. кількість господарських товариств збільшилася 

відносно попереднього року на 5 од., при цьому рівень рентабельності 

виробництва продукції рослинництва в цих підприємствах набагато 

перевищує показники приватних підприємств та фермерських господарств, а 

збитки тваринництва значно менші [1]. 

Тому обмежена інвестиційна активність і спроможність власних 

товаровиробників та потреби у технічній і технологічній модернізації як 

самого виробництва, так і всієї ринкової та соціальної інфраструктури, 

обумовлюють потреби Черкаського району  в збільшенні іноземних та 

державних інвестицій. 
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Для створення механізмів оптимізації інвестиційної діяльності в 

галузі діяльності в галузі сільського господарства Черкаського району 

Черкаської області необхідно здійснити такі заходи: організація ефективної 

розробки інвестиційних проектів у даній галузі; уточнення переліку 

пріоритетних напрямків інвестування аграрного сектора Черкаського 

району Черкаської області; удосконалення регуляторних дій держави у 

відновленні інвестиційного процесу шляхом концентрації та спрямування 

інвестиційних ресурсів державних бюджетів у розвиток аграрного 

виробництва запровадити податкове стимулювання інвестиційних процесів 

у галузі сільського господарства – здійснити перехід до цільового 

кредитування інвестиційних проектів на пільгових умовах. 
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Згідно до прогнозних даних, зміни стану кількості людей пенсійного 

віку в найближчому майбутньому може призвести до кризи забезпечення 

пенсіонерів, особами працездатного віку. За даними ЄС, через 15 років 

співвідношення сягне 1:2,5 (люди пенсійного віку до середньовікової 

групи), проти 1:4 на даному етапі [4]. Сьогодні платники державних 

пенсійних внесків, яких близько 23 млн., чисельно переважають (14,5-15 

млн.) отримувачів пенсійних виплат, але за прогнозами, в Україні вже через 

5 років середня державна пенсія не перевищуватиме 29% середньої 

заробітної плати [5]. 
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У зв’язку з цим багато країн світу, зокрема Німеччина, США, Франція, 

Польща, Чехія, Угорщина проводять політику щодо вдосконалення 

пенсійних систем не тільки державного рівня, але і приватного. У числі 

основних принципів, спрямованих на поліпшення ситуації з пенсійним 

забезпеченням, як в західних країнах так і в Україні були проголошені такі:  

зниження розмірів окремих видів пенсій, збільшення розмірів страхових 

внесків і періодів страхування, відокремлення інститутів соціального 

страхування й соціальної допомоги, обмеження практики дострокового 

виходу на пенсію, стимулювання створення НПФ.  

Пенсійні фонди в Центральній та Східній Європі мають право 

вкладати вільні активи в іноземні інвестування. НПФ України такого права 

не мають. Така ситуація зумовлена двома причинами. По-перше, 

законодавство, яке стосується операцій з іноземною валютою, вимагає 

спеціального дозволу на закордонні інвестиції у цінні папери. По-друге, 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вимагає, від 

ДКЦПФРУ щодо прийняття рішення щодо рейтингів іноземних цінних 

паперів, в які дозволено інвестувати НПФ. Отже виходячи з іноземної 

практики – для розширення діяльності НПФ, необхідно врегулювати 

питання закордонних інвестицій для недержавних фондів [1].   

Ще одним вагомим методом розповсюдження НПФ, є поширення 

соціальної реклами та реклами послуг недержавних пенсійних фондів, що 

здійснювалися адміністраторами пенсійних фондів у засобах масової 

інформації та в мережі Інтернет. Такий метод збільшуєте свою частку 

кожного року.    

Проаналізувавши найпопулярніші серед науковців прогнози і 

міркування що до демографічної ситуації в Україні в найближчому 

майбутньому, варто зауважити, що вичерпання потенціалу демографічного 

зростання України визначає неможливість найближчим часом не лише 

розширеного, а й простого відтворення населення, що значно вплине на 

пенсійні відрахування [2]. 

Отже, незважаючи на позитивний розвиток НПФ в Україні, можна 

спрогнозувати, що подальше економічне зростання та збільшення кількості  

недержавних фондів буде “блоковано ” фізичним скороченням населення 
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країни, тому є доцільним збільшувати рекламу та агітацію до вступу в НПФ, 

аніж поступово підвищувати пенсійний вік (за прикладом розвинених 

країн). Криза зумовлюватиме засновників окремих НПФ до їх ліквідації, як 

збиткових на сьогодні проектів. Виходячи з ЗУ ”Про недержавне пенсійне 

забезпечення ”, НПФ не може бути доведено до банкрутства [3], тому 

шляхом до вирішення кризової ситуації деяких НПФ, може бути поглинання  

таких “збанкрутілих ” фондів більш стійкими, що укріпить їх позицію на 

ринку. 
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В настоящее время наметились тенденции выхода национальных 

экономик многих европейских стран из кризиса. Однако, роль основного 

фактора, способствующего ускорению восстановления производства – 

наращение капитала в производственной сфере, опосредованное депозитно-

кредитными отношениями, – на фоне улучшения внешнеэкономической 

конъюнктуры остается незначительной.  

Несмотря на то, что кредитование является основным видом 

деятельности для многих банков, за последний год не было отмечено 

существенного прироста их кредитных портфелей, за исключением случаев, 

когда клиенты переходили из другого банка, а также случае искусственного 

роста кредитного портфеля за счет реструктурированных кредитов. Во 
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многих случаях банки не готовы разделять со своими заемщиками их 

предпринимательские риски. В целом, складывающиеся тенденции 

(реструктуризация, рост проблемной задолженности, сокращение лимитов 

по кредитам) приводят к снижению эффективности банковской системы. 

Очевидно, что дальнейшее развитие банковской системы стран 

рыночного типа должно проходить в контексте борьбы с текущими 

кризисными явлениями и их последствиями при соблюдении рыночных 

отношений между кредиторами и заемщиками. Вместе с тем, следует 

говорить о существовании на рынке банковских кредитов информационной 

ассиметрии, проявляющейся в неготовности банков выдавать кредиты 

заемщикам с неудовлетворительной кредитной историей и отсутствием у 

заемщика альтернатив по выбору кредитора. Последнее связано с тем 

фактором, что большая часть предприятий «привязана» к определенному 

банку услугами по ведению их основного расчетного счета, что, как 

правило, является основным условием получения кредита. При этом 

возможность получения кредита в ином банке даже не рассматривается. В 

отношении граждан, информационная ассиметрия связана с их низкой 

финансовой грамотностью (условия кредитных договоров настолько 

сложны, что сравнить предложения различных банков без специальной 

подготовки не представляется возможным). 

Развитие кредитного брокериджа рассматривается нами как фактор 

сглаживания информационной ассиметрии между кредитором и заемщиком. 

Кредитный брокер – это не просто помощник в получении кредита (обычно 

– связанного с покупкой недвижимости), а финансовый консультант, 

дающий квалифицированный ответ на вопрос о возможностях 

использования кредитных продуктов банков конкретного региона. 

Доступность услуг кредитного брокериджа основывается на достижении 

положительного экономического эффекта от их оказания – иными словами, 

чем более качественную консультацию дает кредитный брокер, тем выше 

его комиссионные. При этом в выигрыше остаются обе стороны кредитного 

договора: заемщик получает кредит на максимально выгодных для себя 

условиях при снижении затрат времени, кредитор (банк) получает 

возможность разместить ресурсы на условиях, соответствующих кредитной 
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политики банка по выходу из кризиса. В целом, можно говорить о 

заключении кредитного договора с использованием брокера на максимально 

рыночных условиях  

Опыт экономически развитых стран показывает, что осуществление 

информационного посредничества брокерами на рынке банковских 

кредитов не ограничивается таковым. Крупнейшие кредитные брокеры 

оказывают существенное влияние на условия заключаемых кредитных 

договоров путем включения их в собственные программы 

рефинансирования, например: Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию в РФ, и «Кубанское ипотечное агентство» в Краснодарском 

крае. 

 

УДК 336.77 

РИЗИКИ ТА ЇХ ВИДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

КРЕДИТУВАННЯ  

Савченко Ю.В. 
Науковий керівник: ст. викладач Бартош О. М. 

Черкаський інститут банківської справ УБС НБУ (м. Київ)     
 

В умовах виходу економіки України з кризового стану основними 

питаннями, на які необхідно звернути увагу банківській установі 

приймаючи рішення про кредитування інвестиційного проекту – це 

дослідження інвестиційних ризиків, виявлення чинників, які їх 

спричиняють.  

Метою даної роботи є узагальнення класифікації ризиків, що можуть 

виникнути при реалізації інвестиційного проекту і призвести до збитків 

банку.  

Розглядом цієї проблеми займаються такі вітчизняні науковці-

дослідники і практики як: В.М. Глібчук, С.О. Москвін, , С. В. Сагова, 

Б.М. Щукін та ін. 

Інвестиційний ризик являє собою можливість нездійснення 

запланованих цілей і завдань інвестування і отримання грошових збитків. 

Цей ризик необхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати. 
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 Можна виділити такі основні причини виникнення ризиків: 

зовнішньоекономічні(можливість ембарго, закриття кордонів тощо); 

несприятливий політичний клімат у країні та регіоні; недостатньо повна і 

неточна інформація, яка застосовується під час впровадження проекту; 

нестабільність кон'юнктури ринку; ймовірність виробничо-технологічних 

ризиків (аварії, брак тощо); непередбачуваність дій учасників [2]. 

 Враховуючи розробки вчених та практичний досвід залежно від 

чинників виділяють такі види інвестиційного ризику: політичний ризик, 

загальноекономічний ризик, правовий ризик, технічний ризик, ризик 

учасників проекту, фінансовий ризик, маркетинговий ризик, екологічний 

ризик. 

Політичний, правовий та загальноекономічний ризики можуть бути 

викликані зовнішніми умовами реалізації інвестицій. Технічний ризик 

зумовлюється великою кількістю хиб та помилок широкого спектру сторін 

інвестування, наприклад, пов’язаними з якістю проектування, технічною 

базою, перевищенням кошторису. Фінансовий ризик випливає з 

нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту.  

Маркетинговий ризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових 

умов дії проекту, наприклад, ринків збуту чи постачання сировини і 

матеріалів, організації реклами чи збутової мережі. Екологічний ризик 

пов’язаний з питаннями впливу на довкілля, можливої аварійності, 

стосунків з місцевою владою та населенням. Ризик учасників проекту може 

бути пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому 

стані підприємств-партнерів. 

Для того, щоб кредитування інвестиційної діяльності було 

ефективним, усі можливі види інвестиційних ризиків повинні бути старанно 

вивчені, оскільки невиправданий ризик може призвести до банкрутства 

підприємства і значних збитків банківської установи, а перестрахування – до 

втраченого зиску і навіть до втрати ринку. 

Дотримання основних принципів інвестування та використання 

сучасних економіко-математичних моделей при аналізі ефективності 

інвестиційних проектів дасть можливість прийняти оптимальне рішення 

щодо вибору того чи іншого альтернативного проекту та стане основним 
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механізмом вдосконалення обґрунтування доцільності інвестиційного 

кредитування. 
Список літератури: 
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Постановка проблеми. Проблема легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом має особливе значення для України, оскільки 

використання слабких сторін її фінансової системи загрожує національній 

безпеці, становить серйозну небезпеку для розвитку національної 

економіки, ставить під загрозу відносини з іншими державами, а також 

негативно впливає на міжнародний імідж держави та її перспективи 

інтеграції до європейської спільноти. 

Мета. Дослідження стану системи боротьби з відмиванням брудних 

коштів та особливостей їх відмивання в Україні, аналіз перспектив розвитку 

системи фінансового моніторингу. 

Обґрунтування отриманих результатів. Аналіз даних стану 

відмивання брудних грошей в Україні дає можливість констатувати факт 

використання майже всіх методів відмивання, відомих на сьогоднішній 

день. Схеми відмивання є дуже складними та включають використання 

сотень пов’язаних між собою фінансових інституцій, що проводять тисячі 

операцій, в процесі надання коштам ознак легальності. Певні сектори 

економіки залишаються орієнтованими на готівкові розрахунки з 

обмеженим використанням безготівкових фінансових інструментів, що 

вносить додаткові складності щодо можливості їх виявлення [4]. 

Найвищий ризик відмивання брудних коштів було виявлено в 

наступних сферах економіки, як: зовнішньоекономічна діяльність, кредитно-
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фінансова сфера, паливно-енергетична галузь, ринок металу та корисних 

копалин [3]. 

Виявлено наступні особливості відмивання брудних коштів в Україні. 

В першу чергу, слід відзначити протилежний до європейських тенденцій 

напрям легалізації, а саме – виведення коштів з безготівкового обороту в 

готівковий, що здійснюється через використання послуг конвертаційних 

центрів. Незаконна конвертація безготівкових коштів в готівку відбувається 

з метою: здійснення нелегальної діяльності, і як причина – хабарі 

представникам державних органів; створення матеріальної основи для 

функціонування кримінального бізнесу: продажу людей, наркотиків тощо; 

здійснення угод з використанням готівкових коштів без їхнього 

відображення в документах фінансової звітності, з метою ухилення від 

обов’язкових платежів до бюджету. 

Другою особливістю є непропорційний розвиток системи фінансового 

моніторингу в Україні, про що свідчить той факт, що частка повідомлень 

банківських установ про виявлення фінансових операцій, пов’язаних з 

відмиванням брудних коштів, в загальному об’ємі повідомлень до 

відповідних органів становить 97% [4]. 

Висновки: Відмивання брудних коштів набуває все більших 

масштабів в світі, що вимагає адекватних методів протидії цьому процесу, 

зважаючи на його негативний вплив як на економічні так і соціальні 

процеси всередині країн. На шляху інтеграції до європейської спільноти 

одним з невирішених питань для України залишається побудова ефективної 

системи фінансового моніторингу з урахуванням вимог міжнародних 

організацій в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом та фінансування тероризму. Позитивні зрушення в даному питанні 

очікуються з набуттям чинності нового закону “Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму”. 
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В умовах фінансової кризи особливого значення набуває формування 

адекватної системи захисту вкладників. На сьогодні у світі не існує єдиної 

універсальної схеми страхування депозитів,тому що національні 

особливості різноманітних типів банківських систем ще досить значні. В 

Україні система страхування депозитів представлена Фондом гарантування 

вкладів фізичних осіб,  який створено за Указом Президента України № 

996/98 від 10 вересня 1998 року. Фонд функціонує починаючи з кінця 2001 

року на засадах, установлених Законом України «Про Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб». Учасниками Фонду є всі банки-юридичні особи, які 

зареєстровані в Державному реєстрі банків, та мають банківську ліцензію на 

право здійснювати банківську діяльність. На початку 2009 року кількість 

банків-учасників Фонду становила 178 банків, тимчасових – 6.  

 Створення системи страхування депозитів має на меті підвищення 

рівня захищеності фізичних осіб у випадку виникнення ситуації 

неприступності внесків фізичних осіб. Суть добровільного страхування 

депозитів полягає в тому, що вкладник, заключив договір страхування, 

перекладає ризик невиконання банком обовязків на плечі страховика, який 

зобовязується в разі проблем відшкодувати вкладнику суму депозиту, а в 

деяких випадках - й суму нарахованих  відсотків. Страховим випадком, 

вважається факт невиплати суми внеску внаслідок банкрутства, ліквідації 

банку чи введення Нацбанком мораторію на виплати клієнтам у випадку  

банківської  кризи[1].  
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У страхуванні депозитів поки небагато шанувальників, тим більше що 

ще жоден зі страховиків не зробив ні однієї виплати постраждалим 

вкладникам: просто не зафіксовано страхових випадків. Невеликий і попит з 

боку споживачів. Але, незважаючи на  це, страхування депозитів є дуже 

актуальним в наш час.  Запровадження системи обовязкового депозитного 

страхування (СДС) дуже важливе для вирішення цілої низки економічних та 

соціальних проблем. Ця система покликана вирішити два головних 

завдання: по-перше - захистити насамперед дрібних вкладників від 

фінансових втрат, по-друге - запобігти масовому вилученню вкладів, коли 

банк перебуває у тяжкому фінансовому становищі[1]. Позитивні тенденції 

розвитку вітчизняного депозитного ринку стали можливими великою мірою 

завдяки діяльності системи страхування депозитів, проте є ряд проблем, які 

потребують вирішення, а саме: необхідність удосконалення механізму 

фінансування системи страхування депозитів; розширення функцій та 

повноважень Фонду; врегулювання процедури виплати відшкодування 

вкладникам збанкрутілих фінансових установ. З огляду на існуючи 

проблеми можна виділити основні напрямки реформування системи 

страхування депозитів в України: адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу; запровадження диверсифікованої 

системи виплат відшкодувань; охоплення страховими гарантіями усіх видів 

депозитів; розширення функцій та повноважень Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб; реалізація кампанії інформування громадськості про переваги 

механізму захисту вкладів; посилення контролю за фінансовим станом 

банків, дотримання нормативних вимог Нацбанку.   Реалізація реформи 

системи страхування депозитів в Україні призведе до підвищення довіри 

вкладників до банківської системи та забезпечить приплив тимчасово 

вільних коштів у банки на депозитні рахунки, і, як наслідок, підвищить 

стабільність фінансово-кредитної системи у цілому. 
Список літератури: 
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Стремительное развитие бизнеса во всех отраслях, усиливающаяся 

конкуренция заставляют компании непрерывно повышать эффективность 

управления материальными и финансовыми ресурсами. Одним из решений 

данной задачи может являться внедрение системы бюджетирования, которая 

позволяет оптимизировать процессы движения ресурсов,  а также оценить 

принимаемые управленческие решения с точки зрения последствий этих 

решений. Для начала дадим определение бюджетированию, так как часть 

проблемы связана с неточным пониманием его сути и прикладной 

направленности. В табл. 1 приведены определения бюжетирования 

различных авторов и организаций: 

Таблиця 1. Определения бюджетирования. 

Автор Сущность 
Р.Милтон – 
Английский экономист 

это процесс разработки, согласования, утверждения бюджетов, 
а также контроль их фактического исполнения. Это система 
управления предприятием посредством совокупности 
взаимосвязанных бюджетов, полностью отражающих в 
количественных или стоимостных показателях контролируемые 
аспекты деятельности предприятия. 

М Портер - профессор 
кафедры делового 
администрирования 
Harvard Business School

один из основных инструментов управления компанией, 
который активно используется как 
технология финансового планирования.  

Г. К. Италиев – 
российский онлайн 
консультант 

(планирование, budgeting) – это процесс планирования 
движения ресурсов по предприятию на заданный будущий 
период и (или) проект. суть бюджетирования сводится к 
планированию финансово-хозяйственной деятельности 
компании, с целью устранения «узких мест», а также 
использованию анализа отклонений «план-факт» для 
корректировки деятельности компании. 

Определение 
бюджетирование в 
рамках GAAP 

это процесс согласованного планирования и управления деятельностью организации с 
помощью показателей, которые позволяют определить вклад каждого подразделения и 
каждого менеджера в достижение целей. 

Примечание. Источник – собственная разработка. 



 

  300

С целью определения содержания бюджетирования необходимо 

изучить накопленный опыт. Так, в мировой практике существует и 

применяется несколько основных подхода к осуществлению процесса 

бюджетирования, табл. 2. 

Таблиця 2. Подходы к процессам бюджетирования. 

Название 
подхода 

Сущность 

Приростное 
бюджетиро

вание 

составление бюджетов на основе фактических результатов, достигнутых в 
предыдущем периоде. При таком подходе фактические показатели 
предыдущего периода корректируются с учетом маркетинговой стратегии, 
налоговой политики государства и других факторов. Преимуществом данного 
метода является его простота, поскольку он не требует значительных затрат на 
расчеты. Но данный метод имеет и существенный недостаток, т. к. в процессе 
бюджетирования не анализируется эффективность затрат, а достигнутые 
результаты автоматически переносятся на следующий период. 

С нуля метод планирования, при котором менеджеры каждый раз должны 
обосновывать показатели бюджета, словно деятельность осуществляется 
впервые. Этот метод требует от каждого бюджетного центра детального 
анализа деятельности для выявления неэффективных операций и выбора 
наиболее выгодных направлений использования ресурсов. В отличие от 
приростного бюджетирования, он дает возможность выявить проблемы и 
решить их на стадии планирования. В то же время данный метод — наиболее 
дорогой подход, поскольку требует значительных затрат времени и средств. 

Сверху 
вниз 

Руководство определяет показатели, которые закладываются в систему 
бюджетов. Исходя из этих данных менеджмент компании определяет исходные 
условия ведения бизнеса (определенные показатели затрат), необходимые для 
достижения поставленных целей. При необходимости происходит процесс 
корректировки до тех пор, пока бюджеты не станут выполнимыми. 

Снизу 
вверх 

построение системы бюджетирования с бюджета продаж, на основе которых 
получают определенные финансовые показатели деятельности компании. Если 
эти показатели не устраивают высший менеджмент, то бюджеты 
пересматриваются. 

Примечание. Источник – собственная разработка. 

Таки образом, бюджетирование это всего лишь один из инструментов 

управления, который, вопреки распространенным представлениям, не 

является всеобъемлющим. И  его содержание определяется исходя из цели 

преследуемой организацией и ее руководством.  

 
Спиок литературы: 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

БАНКУ 

Співак Т.Є. 
Науковий керівник: к.е.н., доц. Мартюшева Л. С. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

В умовах боротьби з наслідками фінансової кризи з метою 

забезпечення прибуткової діяльності і підвищенню позитивного іміджу, на 

даний час особливого значення для банків набуває необхідність 

вдосконалення системи ризик-менеджменту.  

Цій проблемі присвячені роботи вітчизняних науковців, зокрема А. 

Герасимовича, Л. Кіндрацької, А. Мороза, М. Савлука, Л. Примостка. 

Так зокрема, на думку Л. Примостки, ризик – це невизначеність 

щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому [1], тобто ризик 

вимірюється ймовірністю того, що очікувана подія не відбудеться і 

призведе до небажаних наслідків. Зарубіжний вчений Дж.  Сінкі робить 

висновки, що ризик – це невизначеність, пов'язана з якою-небудь подією 

чи її наслідками [3]. 

Однак серед науковців відсутнє єдине трактування поняття ризиків, 

тим паче особливості вимірювання його рівня у системі виробничо-

господарської діяльності суб’єктів різного галузевого призначення. На нашу 

думку, найточніше поняття ризику сформульовано В.Вітлінським, який 

визначає, що ризик – це економічна категорія, яка відображає характерні 

особливості сприйняття зацікавленими суб'єктами економічних відносин 

об'єктивно наявних невизначеності та конфліктності, іманентних процесам 

ціле покладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені 

можливими загрозами і невикористаними можливостями [2]. 

Для формування дієвої системи управління ризиками в банківській 

сфері слід, перш за все, звертати увагу  не тільки на необхідність  прийняття  

оперативних рішень, які знижують  рівень їх поточної фінансової кредито- 

та платоспроможності, а й формувати систему дієвих заходів, які б 

дозволили упереджувати ризики, розробляючи і впроваджуючи 

довготермінові програми забезпечення фінансової стійкості банків. Це 
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пов’язано з необхідністю  вчасного виявлення причини виникнення 

негативних ситуацій, що потребує удосконалення методичного забезпечення 

оцінки потенційних ризиків в управлінні фінансовими ресурсами.  

Для реалізації такого підходу пропонуємо скористатись наступними 

методичними рекомендаціями: на першому етапі доцільно визначити 

складові балансу, які займають на протязі довготермінового періоду 

найбільшу питому вагу; на другому етапі слід визначити ті показники, 

динаміка яких має найвищі коефіцієнти варіації. 

Кількісну оцінку стану управління фінансовими ресурсами слід 

здійснювати через традиційні для оцінювання ризиків показники 

середньоквадратичного відхилення та коефіцієнту варіації. Для цього можна 

скористатися даними агрегованого балансу банку. 

Результат обробки інформації про діяльність банку «Аваль», 

представленої в його балансі за 2004-2008 роки, дозволив встановити, що 

найбільшу питому вагу мають такі його елементи: кредити та інша 

заборгованість клієнтів, основні засоби та нематеріальні активи, кошти 

банку та  кошти клієнтів банку (табл.1). 

Як видно з табл.1 найбільше значення коефіцієнта варіації  за даними 

елементами балансу мають кошти банку і кредити та інша заборгованість 

клієнтів. Однак, поглиблене дослідження динаміки коефіцієнта варіації 

вказує на те, що за останні два роки  спостерігається високий рівень 

динаміки таких складових балансу,  як готівкові кошти (середній коефіцієнт 

варіації за два роки становить – 1073,36%), цінні папери (72,16%), інші 

активи (65,97%), кошти банків (42,79%), резервні фонди (71,95%) та 

нерозподілений прибуток (97,68%).  

Таблиця 1 

Показник Середні значення 
питомої ваги, (%) 

Середнє значення 
коефіцієнта варіації (ν), (%) 

Кредити та інша заборгованість 
клієнтів 

73,14 25,25 

Основні засоби та нематеріальні 
активи 

5,60 21,64 

Кошти банку 22,40 34,23 
Кошти клієнтів банку 61,04 9,17 

Таким чином, з огляду на забезпечення фінансової стійкості в 

стратегічному сенсі керівники банку повинні приділяти увагу системі 
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показників, представлених в табл.1, а огляду на зниження фінансових 

ризиків в поточній оперативній діяльності вони повинні розробляти 

відповідні заходи та використовувати дієві інструменти для зниження різкої 

динаміки показників з високим рівнем варіації.   
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Національний університет «Львівська політехніка» 
 

 Між банками завжди існувала конкуренція, спрямована на залучення 

нових клієнтів і збереження провідних позицій на ринку банківських послуг. 

Щодо останніх, то їх спектр поступово збільшується, форми модифікуються 

і вдосконалюються, а час обслуговування клієнтів зменшується. Це 

досягається за рахунок високого рівня автоматизації всіх банківських 

операцій та використання мережі Інтернет при здійсненні платіжних 

операцій. Дбаючи про комфорт та економію часу своїх клієнтів, банки 

пропонують скористатися особливим інструментом для управління 

банківськими рахунками – системою Інтернет-банкінгу.  

Інтернет-банкінг – це спосіб управління банківським рахунком через 

мережу Інтернет без використання спеціального програмного забезпечення. 

Банки пропонують своїм клієнтам переважно такі послуги, як обмін валют; 
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відкриття депозитних рахунків, замовлення платіжних карток, встановлення 

та зміна лімітів на операції з готівкою, грошові перекази, у тому числі 

оплата комунальних та інших видів послуг, перегляд залишків на рахунках, 

отримання виписок та повідомлення про рух коштів на рахунку, 

консультування. Банки-консерватори обережні й вважають, що Інтернет-

банкінг масовому клієнтові не потрібний зовсім, тому пропонують 

обмежений пакет Інтернет-послуг. Такої політики дотримуються, 

наприклад, “Райффайзен Банк Аваль”, “Родовід-банк”, “Фінанси і Кредит”, 

“Імекс-банк”, “Правекс-банк” та ін. Банки-ліберали, як наприклад “VAB 

Банк” і “ПУМБ”, окрім мінімального набору інформаційних послуг надають 

клієнтам ще і можливість здійснення платежів з карткового або поточного 

рахунків. Ще більш сучасні системи Інтернет-банкінгу є у Приватбанку 

(“Приват24”), якому у сукупності із банком “СЕБ” і Укрексімбанку 

належить 90 % ринку дистанційних послуг, які крім стандартного набору 

інформаційних послуг дозволяють здійснювати будь-які платежі за 

бажанням клієнта[4]. 

Актуальність дослідження Інтернет-банкінгу обумовлена 

збільшенням кількості банків, що надають послуги дистанційного 

обслуговування. Вперше банк, який обслуговував клієнтів через 

Інтернет, з’явився у 1995 році – Security First Network Bank. За 

підсумками першого року роботи, його активи становили 110 млн. 

доларів, щомісячний приріст капіталу – 20 %, а кількість клієнтських 

рахунків перевищила 10 тисяч. У березні 2001 р. японський уряд видав 

ліцензію на відкриття онлайнового банку корпорації Sony, який тільки за 

перший місяць роботи відкрив 21 тис. рахунків. Успіхи американських і 

японських віртуальних банкірів зумовили те, що у 2004 р. приблизно 

кожен третій банк у світі пропонував послуги Інтернет-банкінгу [1]. 

В Україні ринок Інтернет-банкінгу знаходиться на етапі становлення, 

оскільки лише приблизно 560 тис. осіб користуються послугами банку через 

Інтернет, з яких близько 300 тис. – це фізичні особи. Комплексні послуги 
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Інтернет-банкінгу надаються лише 10 банками із 180, які мають ліцензію, 

проте Інтернет-банкінг у нашій країні стрімко набуває популярності [5].  

Рівень проникнення Інтернет-банкінгу в країнах світу (2007р.) 

Країна Кількість банків, 
які надають 

Інтернет-послуги, 
од 

Кількість 
банків у 
країні, од 

Частка банків, які 
надають Інтернет-

послуги, % 

Користувачі 
Інтернет-
банкінгу, % 

Німеччина 285 1042 27,35 50,5 
Великобританія 170 679 25,04 45 
Ірландія 70 106 66,04 29,3 
Швеція 45 122 36,89 57,2 
Фінляндія 12 102 11,76 52,8 
Голландія 62 150 41,33 36,7 
Бельгія 102 235 43,4 35,3 
Люксембург 152 280 54,29 38,3 
Франція 143 609 23,48 42,4 
Греція 35 77 45,45 17,2 
Європа 
(середнє) 

107 340 28,5 42,6 

Росія 102 1590 6,42 15 
Україна 10 180 5,5 1,2 
США 1532 7800 19,6 35 

 

Перевагами роботи системи Інтернет-банкінгу є те, що вона: виконує 

операції в режимі on-line; працює цілодобово без перерв і вихідних, 

доступна з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет у будь-

якій точці світу; не потребує спеціального програмного забезпечення; має 

максимально спрощену процедуру попередньої реєстрації та часто 

безкоштовну довідку та систему on-line зворотнього зв’язку (форум, чат з 

оператором); має механізм взаємної аутентифікації банку і клієнта; 

забезпечує захист операцій клієнта за рахунок застосування паролів, які 

зберігаються в системі в зашифрованому вигляді; використовує механiзм 

Електронного цифрового пiдпису (ЕЦП) клiєнта пiд усiма фiнансовими 

документами[2].  

Серед недоліків можна зазначити такі, як часовий лаг при здійсненні 

операцій оплати рахунків, виплати депозитів, блокуванні/розблокуванні 

платіжних карт; затримка; електронне шахрайство, тобто високий ризик 

крадіжки грошей, ймовірність “втрати” платежів та ймовірність технічних 

збоїв у системі[3]. 
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Отже, використання технології Інтернет-банкінгу значно спрощує 

роботу банків, оскільки дозволяє автоматизувати роботу касирів і 

операціоністів, що особливо важливо для крупних фінансових установ, де 

проводиться значна кількість трансакцій, до того ж використання онлайн-

технологій дозволяє банкам збільшувати клієнтську базу. Інтернет-банкінг 

як один з напрямів банківської справи має великий потенціал для 

подальшого розвитку і широкі перспективи. Враховуючи стрімкий розвиток 

високотехнологічних банківських продуктів нового покоління, 

закономірними є плани розвитку Інтернет-банкінгу у вигляді віртуального 

фінансового супермаркету банківських продуктів для фізичних і юридичних 

осіб. Надалі системи Інтернет-банкінгу перетворяться на єдиний 

віртуальний простір фінансових послуг і продуктів, що необхідно і зручно 

як для приватних осіб, так і для великих компаній. 
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Реформування економіки України, перехід на ринкові принципи 

господарювання посилює актуальність наукових досліджень у сфері 

грошового обігу. Фінансовий ринок посідає ключове місце в ринковій 

економіці як механізм, що забезпечує акумуляцію  й перерозподіл капіталу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значний інтерес 

науковців до функціонування ринку цінних паперів. Цій проблемі 
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присвячено праці  О.М. Мозгового, В.В. Оскольського, М.О. Бурмаки,В.В. 

Корнєєва, Г.В.Карпенко, Г.М.Терещенко та інших вітчизняних дослідників. 

Метою статті є аналіз розвитку ринку цінних паперів в Україні та його 

значення для економічного піднесення в сучасних умовах, а також 

визначення проблем і перспектив вітчизняного ринку цінних паперів.  

Через ринок цінних паперів у сучасній економіці здійснюється 

відшкодування витрат, розподіл і перерозподіл ресурсів, капіталу і доходів. 

Ефективність функціонування цього ринку залежить від мікро- й 

макроекономічного середовища. На ринку цінних папері в Україні від 

самого початку його створення гостро стоїть питання його ефективного 

функціонування. І на сьогодні фондовий ринок не виконує своїх функцій: не 

сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу.[2, с.97] 

Аналізуючи стан українського ринку цінних паперів за 2009 рік можна 

сказати, що портфель цінних паперів інших депозитних корпорацій (банків) 

був незначним і практично залишився на рівні попереднього року. Залишки 

цінних паперів, крім акцій, зросли за рахунок збільшення  облігацій 

внутрішньої державної позики ( ОВДП). За строками погашення у 

балансовому портфелі банків продовжували переважати цінні папери 

більше 2 років, проте порівняно з попереднім роком відбулося їх зменшення 

- банки надавали перевагу паперам зі строком погашення до 1 року. 

       Питома вага портфеля цінних паперів банків у сукупних активах 

залишилась незначною і становила на кінець 2009 року 3.9% ( у 2008 році -

3.6%). Динаміка формування залишків цінних паперів, крім акцій, 

випущених резидентами, у портфелі банків упродовж звітного року була 

різноспрямованою. 

Проте за результатами року вони зросли на 6.9% ( у грудні- на 0.2% ) і 

на 01.01.2010 р. становили 30.1 млрд. грн. Зростання відбулося переважно 

через збільшення цінних паперів, емітованих у секторі загального 

державного управління( на 3.5 млрд. грн., або на 20.1%). У портфелі цінних 

паперів банків України впродовж  року переважали папери на продаж. Їх 

частка на кінець 2009 року дорівнювала 80.8% і практично залишалась на 
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рівні попереднього року( 80.3%). Цінні папери у портфелі до погашення 

становили 15.6%, у торговому портфелі - 3.6% ( у 2008 році відповідно 10.2 і 

9.5% ). У структурі портфеля за видами валют 99.8% цінних паперів 

номіновані у національній валюті. [1, с.44] 

 
Рис.1 Розподіл цінних паперів, крім акцій, за секторами економіки  

Отже, в Україні, як і в цілому світі, стан фондового ринку відбиває 

стан розвитку економіки в цілому. Він характеризується не сформованими 

традиціями і правилами роботи, що зумовлює потребу в запровадженні 

системи ефективного регулювання й управління, насамперед із боку 

держави. Разом із тим фондовий ринок України є таким, що динамічно 

розвивається та постійно пропонує інвесторам нові види цінних паперів. 

Слід також відмітити, що поступовий розвиток фондового ринку в Україні 

виявив цілу низку проблем (високий ступінь маніпулювання, 

асиметричність інформації, низька ліквідність і капіталізація, невеликі 

обсяги). У зв’язку з цим є нагальна потреба в удосконаленні інфраструктури 

вітчизняного ринку цінних паперів поряд із механізмом державного 

регулювання. 
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Постановка проблеми. Усі країни намагаються максимально 

зменшити кількість готівкової маси в обігу. Для цього центральні банки та 

уряди застосовують цілий ряд заходів, одним з яких є розрахунки за 

допомогою платіжних систем. Проте для діяльності міжнародних платіжних 

систем на українському ринку існує певна кількість бар’єрів, а саме: 

недосконалість законодавчої бази, ймовірність фінансових ризиків, не 

завжди зручний для користувачів та економічно ефективний спосіб 

виконання платежів та інші. 

Мета. Мета роботи полягає у обгрунтуванні основ організації, 

розкритті діючої практики функціонування міжнародних платіжних систем. 

Обгрунтування отриманих результатів. На кінець ІІІ кварталу 2009 

року більше ніж 150 банків України  співпрацювали з 21 міжнародною 

платіжною  системою, створеною нерезидентами. 

Серед українських банків, котрі першими приєдналися до міжнарод-

них платіжних систем, були ЗАТ "ПУМБ", ВАТ "Укрексімбанк", 

Промінвестбанк, Приватбанк, AT "Укрінбанк", АППБ "Аваль" – члени 

системи VISA International із березня 1996 року, а також ВАТ "Родовід-

банк"– член MasterCard International із квітня 1996 року. 

У ІІІ кварталі 2009 року загальна сума переказів, що надійшли в Україну 

складає 619 млн. доларів США, що більше на 7%, ніж у ІІ кварталі 2009 року. 

Сума переказів, відправлених з України також збільшилась і складає 82 млн. 

доларів США. 

До п'ятірки міжнародних систем – лідерів за сумами отриманих в 

Україні коштів увішли: Western Union (США) – 45,5%, Юнистрим (Росія) – 
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14%, МоnеуGram (США) – 11%, Migom (Росія) – 8%, Contact (Росія) – 4,5% 

від загальної суми. 

Необхідною передумовою безпечної взаємодії учасників платіжної 

системи є наявність обгрунтованої правової бази в усіх відповідних 

юрисдикціях. Правила та процедури платіжної системи мають бути 

прозорими, аби її учасники краще розуміли причини виникнення та 

наслідки кожного з фінансових ризиків, що, в свою чергу, має забезпечити 

їх уникнення. 

Завдання розробників та операторів платіжних систем – підтримувати 

якість надання послуг з урахуванням функціональності, безпеки, 

ефективності за мінімальної вартості ресурсів. Платіжна система має 

гарантувати високий рівень безпеки й операційної надійності та мати 

механізми швидкого аналізу нестандартних ситуацій для своєчасного 

завершення щоденної обробки платежів.  

Для свого власного розвитку платіжна система має передбачати 

об'єктивні та прозорі критерії членства, що сприяє ефективному та 

дешевому платіжному сервісу. Процедура ж виходу учасника із системи на 

його власну вимогу або за рішенням системного оператора має бути чітко 

визначена. 

Висновки. На сьогоднішньому етапі виділяється ряд бар’єрів, які 

заважають повноцінному функціонуванню міжнародних платіжних систем. 

Отже, ця сфера потребує ефективного, підзвітного та прозорого управління, 

оскільки потенційно платіжна система може впливати на фінансово-

економічний розвиток країни.   
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Однією з головних функцій центрального банку є підтримка довіри 

суспільства до грошей, яка значною мірою залежить від платоспроможності 

суб’єктів економіки своєчасно і безпечно переказувати кошти та 

використовувати фінансові інструменти у платіжних системах. Тому 

системи платежів мають бути ефективними, надійними, і працювати в 

умовах, навіть коли економічні ринки навколо потерпають від криз.  

Система електронних платежів НБУ (СЕП НБУ) є надійною та 

ефективною системою міжбанківських розрахунків, яка цілковито 

забеспечує потреби вітчизняної банківської системи. Показники діяльності 

СЕП постійно зростають. За 9 місяців 2009 року в середньому за день 

оброблялося 1 239 тисяч початкових платежів та електронних 

розрахункових повідомлень на суму 24 139 млн. грн., у тому числі 

середньодобова завантаженість становила:  у файловому режимі – 1 238 

тисяч початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на 

суму 22 345 млн. грн., що відповідно менше на 12 % по кількісті та на 29 % 

по сумі, ніж за 9 місяців 2008 року;  у режимі реального часу – 1 тисячу 

початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 1 

794 млн.грн., що на 67 % менше по кількості та у 2 рази більше по сумі, ніж 

у відповідному періоді 2008 року.   

Основною складовою ефективності платіжної системи є швидкість 

виконання платежів. Саме тому у 2006 році почалося впровадження 

платіжної системи нового покоління СЕП-2, яка дала змогу виконувати 

платежі в режимі реального часу на адресу будь яких інших учасників 

завдяки централізації обробки платежів.  

Проте централізація загострила ще деякі моменти системи. Якщо 

раніше через відмову в роботі одного з тридцяти АРМ-2 СЕП труднощі 

виникали лише в учасників, які ним обслуговувались, то тепер відмова у 
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функціонуванні ЦОСЕП одразу повністю припиняє обслуговування всіх 

учасників СЕП. Це підвищує вимоги до системи резервування.  

В процесі впровадження СЕП-2 виникла ще низка проблем. Не всі 

банки доопрацювали свої системи автоматизації банку, такою мірою, щоб 

забеспечувати відправлення початкових платежів у режимі реального часу. 

Протягом 2007 року тільки 15 банків були спроможними платити в СЕП в 

режимі реального часу. 

Для поліпшення системи електронних платежів в сучасних умовах 

Національний банк України повинен: чітко відпрацювати технологію 

взаємодії учасників СЕП та СЕП-2 , розробити інструктивні матеріали та 

нормативно-законодавчі акти, що регулюють співпрацю в режимі реального 

часу.  

Насамперед, самі банки повинні бути зацікавлені, щоб особливо 

важливі для них перекази виконувались саме через СЕП, адже це гарантує 

високий рівень безпеки та надійності проведення платежів. Кроком до цього 

може бути дотримання режиму реального часу при перерахуванні коштів за 

монетарні інструменти Національного банку (наприклад, кредитів 

овердрафт). Причому режим реального часу повинні використовувати не 

тільки банки, а й Операційне управління НБУ . 

Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що в 

сучасних умовах банківським установам дуже вигідно використовувати 

СЕП-2, адже саме ця система забезпечує максимальну швидкість, 

прозорість, високий рівень безпеки та надійності проведення платежів. 
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Полесский государственный университет 

 
Большое многообразие инструментов рынка ценных бумаг 

предоставляет компаниям широкие возможности для решения проблемы 

нехватки собственных средств и получения множества других преимуществ, 

которые обеспечивает открытое обращение ценных бумаг. В настоящее 

время выход на фондовый рынок посредством IPO — это способ развития 

бизнеса, активно используемый зарубежными эмитентами. Актуальность 

проблематики IPO как альтернативного механизма выхода на мировые 

финансовые рынки состоит в том, что первичное публичное размещение 

является перспективным направлением привлечения капитала для 

белорусских эмитентов и требует детального изучения этапов, оценки 

стоимости, рисков и целесообразности проведения IPO. 

IPO – комплекс организационных, юридических, административных, 

финансовых процедур, посредством которых происходит открытое 

размещение акций эмитентов на фондовой бирже. 

Процесс IPO включает в себя множество этапов. Среди них особое 

значение имеет этап информационного сопровождения размещения, 

посредством которого происходит раскрытие информации о бизнесе и 

перспективах фирмы и отрасли в целом, структуре компании, акционерах, 

органах управления, корпоративной политике, финансовом состоянии, 

факторах риска и т.д. Важную роль также имеет организация Road Show. 

Road Show («дорожное шоу») - посещение собраний инвесторов в 

различных городах и презентация компании крупным инвесторам (фондам, 

страховым компаниям, банкам, физическим лицам). Цель данного 

мероприятия – убедить потенциальных инвесторов купить акции компании. 

Основной отличительной особенностью данного этапа является участие в 
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нем руководства компании, что дает возможность инвесторам и 

организаторам размещения оценить стиль и качество менеджмента фирмы. 

Новшеством виртуальной действительности является проведение сетевых 

дорожных шоу - Net Road Show - презентаций компании - эмитента в сети 

Интернет. В ходе всех этих действий андеррайтер старается определить 

интерес и реакцию инвесторов, чтобы выявить вероятность успеха 

размещения, а также просчитать оптимальное количество и цену акций, 

которые целесообразно будет выставить на первоначальное предложение. 

Продолжительность Road Show составляет три-четыре недели, однако 

считается, что успех дорожного шоу возможен только лишь после 

формирования «книги заявок» и определения оптимальной (с точки зрения 

эмитента и андеррайтера) цены за акцию. 

Одним из важных элементов маркетинговой стратегии эмитента в 

ходе размещения является PR-сопровождение, посредством которого 

решается задача публичности и узнаваемости брэнда среди основных 

инвесторов. Такие мероприятия проводятся в пре-Road Show-период или 

непосредственно вместе с ним. 

Таким образом, Road Show является переходным этапом между 

принятием решения об IPO и непосредственным размещением. И поэтому, 

от того, насколько успешно проведена информационная работа, зависит 

успех всего процесса, т.к. именно в этот период определяется количество 

инвесторов и поданных ими заявок, и в конечном счете - окончательная 

цена размещения. 

 

Список литературы: 
1. Этапы IPO / А.В.Демченко [ и др.] // Корпоративные финансы, Корпоративное 
управление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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  315

УДК 658.14.012:338.45 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Инновационное обновление экономики, создающее условия для 

производства конкурентоспособных товаров и услуг, является не только 

одним из основных путей выхода из кризиса, но и главный фактор, 

обеспечивающий успешное развитие страны в условиях мирового 

финансового кризиса. Финансирование инновационных проектов 

происходит как за счет собственных средств, так и при помощи банковских 

кредитов, государственного финансирования и др. Кредитование 

промышленных предприятий в первом квартале 2009г. Было основным 

способом финансирования. Это было вызвано тем, что в январе-марте 

2009г. Белорусские предприятия испытывали проблемы с 

самофинансированием, что повышало их потребность в банковских 

кредитах. Объем выданных инвестиционных кредитов в первом квартале 

2009г. составил 2,3 трлн. руб. и по сравнению с первым кварталом 2008г. 

увеличился на 0,5 трлн. руб., или на 30%. Однако освоение кредитных 

ресурсов при реализации важнейших инвестиционных проектов остается 

низким. По итогам работы за первый квартал 2009г. общий объем кредитов 

для финансирования важнейших инвестиционных проектов составил 249,2 

млрд. руб. в эквиваленте. Таким образом, от общего объема выдачи 

инвестиционных кредитов на финансирование важнейших инвестиционных 

проектов пришлось 10,8%[1].  

Говоря о таком источнике финансирования как собственные средства, 

то их удельный вес составляет 30%. В настоящее время в рамках 

Государственной программы предусмотрена реализация около 1000 

инновационных проектов. За два с половинной года было создано 68 новых 

предприятий и 167 новых производств (производство интегральных 

микросхем с субмикронными проектными нормами 0,5-0,35). На основе 
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новых и высоких технологий модернизировано еще 256 производств. Объем 

произведенной продукции за это период превысил 2 млрд. долларов. До 

конца 2010г. будут реализованы еще 500 инновационных проектов. В 

последние годы только на внедрение энергоэффективных технологий и 

оборудования направляется более 1,3 трлн. руб [2].  

В целом в Республике Беларусь существует благоприятный климат 

для развития инновационной деятельности. Для его дальнейшего 

совершенствования необходимо: создать привлекательные условия для 

развития инновационной активности как в частном, так и в 

государственном секторах производства; формирование эффективной 

национальной инновационной системы, обеспечивающей тесное 

взаимодействие между образованием, наукой и производством, которые 

ориентированные на общую цель − инновации; долгосрочное кредитование 

под низкую процентную ставку инновационных проектов и программ; 

усовершенствование инновационного законодательства и др. 
 

Список литературы: 
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Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 
 

Целью данной работы является определение проблем развития 

института банкротства в АР Крым. 

В результате проведенного нами анализа статистических данных 

банкротства предприятий в Автономной Республике Крым, можно отметить 

следующее: 

- наблюдаются высокие темпы прироста ежегодно принимаемых к 

рассмотрению дел о банкротстве. Основной причиной является рост 

экономики, в том числе рост количества субъектов хозяйствования, 

повышение значимости банкротства в разрешении корпоративных споров, 

вопросах собственности, оптимизации налогообложения; 

- если с 2001 по 2004 год инициирующими кредиторами в основном 

выступали органы ГНАУ и прочие заявители, то, начиная с 2005 по 2007 

года, подавляющее большинство дел о банкротстве были приняты к 

рассмотрению хозяйственным судом по инициативе ГНАУ и Пенсионного 

фонда, что связано с ростом количества упрощенных процедур, 

инициаторами которых в большинстве случаев являются ГНИ и ПФУ [1]; 

- отсутствие существенных изменений в динамике процедур 

распоряжения имуществом и процедур санации, в то время как прирост дел, 

по которым были утверждены ликвидационные балансы в 2007 году 

составил 1291,1 % к базовому 2001 году, а с 2006 по 2007 год такой прирост 

составил 106,2 %, что так же связано со значительным (около 85%) весом 

упрощенных процедур, начинаемых сразу со стадии ликвидации; 
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- следует отметить также, что количество утвержденных мировых 

соглашений и случаев возобновления платежеспособности на протяжении 

всего периода исследования остается малым. 

Одной из важнейших задач института банкротства является 

возвращение предприятий, оказавшихся на грани финансового кризиса, к 

нормальной работе, восстановление их платежеспособности и, как 

следствие, разрешение вопросов безработицы, социальной напряженности, 

увеличения поступлений в государственный бюджет, развития экономики 

страны в целом. К сожалению, сегодня механизм банкротства часто 

используется с целью передела собственности, обогащения. В данных 

условиях остро становится вопрос совершенствования отечественного 

законодательства в области банкротства. 

Из-за несовершенства законодательства, ослабленного внимания к 

процессам восстановления платежеспособности должника со стороны 

государства, а также применения различных преступных схем, каждый год в 

Украине ликвидируется большое количество предприятий, немалая доля 

которых является предприятиями государственной собственности, 

стратегически важными, создающими большое количество рабочих мест 

или тех, которые взяли кредиты под гарантии государства. 

В данных условиях остро становится вопрос совершенствования 

отечественного законодательства в области банкротства. При этом, решать 

данную проблему необходимо комплексно, начиная с формирования 

надежной правовой среды, которая должна обеспечить эффективную защиту 

кредиторов и предприятий от рисков утраты контроля над собственностью 

вследствие недобросовестного применения процедур банкротства. 
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Современный этап развития предпринимательства в Республике 

Беларусь характеризуется тем, что на уровне государства и общества 

утвердилось понимание необходимости активизации частной инициативы 

не только как способа обеспечения занятости населения, но и как одного из 

важнейших источников стабильного социально-экономического роста. В 

ряде программных документов страны стимулирование  

предпринимательства определено в числе важнейших направлений  

макроэкономической политики. Развитие предпринимательства является 

одним из важнейших индикаторов эффективности осуществляемых 

рыночных реформ.   

 Удельный вес малых предприятий частной формы собственности в 

общем объеме ВВП составил по итогам 2009 года 9,4 % их доля в объеме 

производства промышленной продукции составила около 8,6 %, в 

розничном товарообороте торговых предприятий – около 13,2 %, в общем 

объеме выпуска товаров и услуг – около 9 %. Либерализация  налоговой 

системы позитивно сказывается на реформах в других сферах. 

 В Республике Беларусь в 2009 г.  утверждена Программа 

государственной поддержки малого предпринимательства в Республике 

Беларусь на 2010-2012  годы. Мероприятия Программы направлены на 

дальнейшее формирование благоприятных условий для устойчивого 

развития малого предпринимательства на основе совершенствования форм и 

методов государственной поддержки данного сектора экономики.Это 

предусматривает:  

1)совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

субъектов малого предпринимательства;  2) финансовую поддержку 
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субъектов малого предпринимательства; 3) совершенствование 

инфраструктуры развития и поддержки малого предпринимательства; 

4)развитие производственной кооперации субъектов малого 

предпринимательства с крупными организациями; 5) развитие малого 

предпринимательства в малых и средних городских поселениях, сельских 

населенных пунктах; 6) информационное обеспечение малого 

предпринимательства; 7) международное сотрудничество и развитие 

внешнеэкономической деятельности в сфере малого предпринимательства;  

С учетом планируемых к реализации в 2010 году мероприятий, 

направленных на поддержку субъектов малого предпринимательства, объем 

финансирования из республиканского бюджета составит 216,62 млн. рублей, 

из средств местных бюджетов – 6 286,0 млн. рублей, других источников – 1 

501 657 млн. рублей, из которых 1,5 трлн. рублей составляют средства 

банков. На финансирование мероприятий Программы в целом направлено 5 

199,0 млн. рублей.  

Реализация мероприятий Программы будет способствовать росту 

численности субъектов малого предпринимательства. Количество 

состоящих на учете малых предприятий увеличилось по сравнению с 2008 

годом на 18 % и на 1 января 2010 г. составило более 66,0 тысяч, а 

количество индивидуальных предпринимателей - 215,6 тыс. человек. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 

финансирования субъектов малого предпринимательства. При этом можно 

исходить из ряда причин: 1)без развития малого предпринимательства 

невозможно создание устойчивой рыночной экономики; 2) субъекты малого 

предпринимательства обеспечивают стабильный экономический рост; 3) 

развитие частной инициативы в предпринимательстве ведет к улучшению 

качества жизни населения.  
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В условиях кризиса большое внимание необходимо уделять анализу 

капитала предприятия. В зависимости от того, с каких позиций оценивается 

деятельность организации, существуют разные подходы к расчету 

показателей рентабельности капитала. 

Общая оценка эффективности использования совокупных ресурсов 

производится на основании показателя рентабельности совокупного 

капитала. Рассмотрим пример функционирования ООО «ДВК-Форест» в 

Брестской области. Так, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. рентабельность 

совокупного капитала составила 3,9%, при выручке равной 780 млн. руб. 

Если рассматривать позицию собственников и кредиторов определяют 

рентабельность операционного капитала, от уровня, которого зависит 

величина всех показателей доходности капитала. Данный показатель по 

ООО «ДВК-Форест» в 2008 г. составил  –2,4%, что на 4,2% меньше чем в 

предыдущем году. 

Для того чтобы выявить сильные и слабые стороны предприятия, 

необходимо провести факторный анализ изменения уровня данных 

показателей. 

В первую очередь необходимо изучить факторы изменения 

рентабельности операционного капитала, поскольку он лежит в основе 

формирования остальных показателей доходности капитала. Его величина 

непосредственно зависит от скорости оборота капитала в операционном 

процессе и от уровня рентабельности продаж, определяющийся следующим 

образом: 

обоб RKROK  ,                   [1] 

где обК  - коэффициент оборачиваемости, 

       обR  - рентабельность оборота. 
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Общее изменение уровня данного показателя: 

%2,46,64,201  ROKROKROKобщ        [2] 

Таким образом, прирост рентабельности капитала за счет 

незначительного ускорения оборачиваемости не повлиял на общее 

изменение данного показателя, так как произошло значительное снижение 

рентабельности продаж вызванное уменьшением прибыли от реализации 

продукции на 33 млн. руб. 

Рентабельность совокупного капитала по уровню своего синтеза 

является более сложным показателем. Её величина зависит не только от 

рентабельности операционного капитала и факторов, формирующих его 

уровень, но и доли операционного капитала, а также от структуры прибыли. 

Данный показатель определяется по формуле: 

ОКобобП УдKRWRCK     [3] 

где, ПW  - структура прибыли, 

       ОКУд  - доля операционного капитала. 

Общее изменение уровня данного показателя: 

%2,171,219,301  RCKRCKRCKобщ       [4] 

Данные расчеты показывают, что доходность капитала в 2008 г. по 

сравнению с 2007 г. снизилась на 17,2%. В связи со значительным 

уменьшением рентабельности продаж данный показатель снизился на 

15,22% и за счет уменьшения доли операционного капитала – на 4,43%.  

Основными мероприятиями по повышению рентабельности 

предприятия при определенной финансовой поддержке могут быть 

следующие: внедрение новых форм и методов управления; переход на 

выпуск новой продукции, повышение ее качества; повышение 

эффективности маркетинга; снижение производственных затрат; 

уменьшение долгов предприятия. 

Предложенные пути повышения рентабельности являются наиболее 

оптимальными в условиях кризиса. 
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УДК:657.6(477) 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ В 

УКРАЇНІ 

Кучерява М.Г. 
Науковий керівник: к.е.н., доцент  Скорба О.А. 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку України» 

 

Світова економічна криза актуалізує пошук нових підходів до 

покращення соціально-економічного становища конкретного підприємства 

як способу підвищення його прибутковості. В той же час, суб'єкти 

господарювання бажають отримувати прибутки «вже сьогодні» ніж 

вкладати кошти у соціальні програми, в тому числі і в соціальний аудит.  

Крім того, на нашу думку, необхідність дієвої системи соціального 

аудиту в Україні обумовлена зацікавленістю власників та держави у 

досягненні домовленості у соціально-трудових відносинах та інтеграцією 

українських компаній до міжнародних корпорацій. 

Метою нашого дослідження є спроба з'ясувати сутність та можливості 

застосування соціального аудиту на підприємствах, як ефективного способу 

підвищення їх прибутковості. 

Проаналізувавши вітчизняні та зарубіжні публікації слід зазначити, 

що у більшості з них не дається чіткого визначення поняття «соціальний 

аудит». Він, як правило, розглядається здебільшого як різновид 

операційного аудиту. Тому, ми вважаємо за доцільне, визначити його суть 

як перевірку процедур і методів функціонування господарської системи в 

аспекті соціально-трудових відносин з метою оцінювання їх ефективності та 

відповідності законодавчо-нормативним актам. 

Варто відмітити, що базуючись на зарубіжній методиці проведення 

даного виду аудиту, українські вчені почали розробляти Концепцію 

формування національної моделі соціального аудиту, яка відрізняється 

інтегрованістю соціального аудиту у систему соціального партнерства. 
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Оскільки основні користувачі результатів соціального аудиту 

прагнуть мінімізувати соціальні ризики та збільшити прибутки підприємств, 

то на наш погляд, метою соціального аудиту є незалежна оцінка 

ефективності управління соціально-трудовими відносинами та розроблення 

комплексу заходів щодо усунення виявлених недоліків, що безпосередньо 

впливають на ефективність функціонування трудового колективу. 

В той же час, основним завданням соціального аудиту є з'ясування 

впливу кадрової політики на діяльність і перспективи розвитку 

підприємства.  

В сою чергу, для виконання поставлених завдань аудитором 

досліджуються соціально-трудові відносини, які перевіряються у контексті 

розроблення, прийняття та реалізації угод, планів соціального розвитку на 

всіх рівнях системи соціального партнерства. 

Таким чином, соціальний аудит може виступати дієвим інструментом 

соціального управління, що дозволяє виявити ступінь соціальної 

відповідальності підприємств. В той же час необхідним є вивчення 

соціальних резервів підвищення ефективності застосування соціального 

аудиту на всіх рівнях управління, що сприятиме наближенню вітчизняних 

соціальних інститутів та органів управління, з точки зору їх 

функціонування, в якості соціальних систем до світових стандартів. 
 

Список літератури: 

1. Кулаковська, Л.П. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Піча Ю.В. 
– К. : “Каравела”, 2008. – 504 с. – ISBN 966-8007-00-X. 
2.   Перегудов С. П. Корпоративное гражданство [Текст] : концепции, мировая практика и 
российские реалии / С. П. Перегудов. – М. : Прогресс-Традиция, 2008. – 448 с. – ISBN 5-
89826-247-4. 
3. Риччери М. Взаимодействие гражданского общества и бизнеса : взгляд из Европы 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.soc-eco. ru/ docs/Ricceri_RT. doc. – Назва з 
домашньої сторінки Інтернету. 



 

  325

УДК 65.015.6 
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Цель исследования – исследование финансовых потоков на 

материалах города Пинска.  

Движение финансовых потоков г.Пинска представлено движением его 

финансовых ресурсов, отражением формирования и размещения которых 

является бюджет города. Изучив бюджет города Пинска за 2006-2009 годы 

выявляем, что темпы роста налоговых, неналоговых и безвозмездных 

поступлений на протяжении анализируемого периода снижаются, причем 

самое незначительное снижение темпов роста принадлежит налоговым 

поступлениям. За 2007-2008 год значительно снизился темп роста 

безвозмездных поступлений – на 42,72%,  темп роста неналоговых 

поступлений снизился на 13,2%, а темп роста налоговых поступлений по 

сравнению с предыдущим годом  повысился на 3,07%, что в денежном 

выражении составило 22630,26 млн.рублейВ 2009 году запланировано 

увеличение налоговых доходов на 15812,58 млн.рублей или на 16,3%.  

Динамика бюджетных потоков в расходной части имеет тенденцию 

аналогичную бюджетным потокам в доходной части. Темп роста расходов 

на протяжении анализируемого периода составляет 133,9%, 121,89%, 

111,43%. Темпы роста таких расходов, как общегосударственные, жилищно-

коммунальные и жилищное строительство, здравоохранение, физическая 

культура, спорт, средства массовой информации имеют тенденцию к 

снижению. Повышаются темпы роста расходов на национальную оборону и 

национальную экономику. Темпы роста затрат на социальную политику 

планируется значительно снизить в 2009 году, а темпы роста расходов на 

образование поддержать на уровне предыдущих лет. Проанализируем 

структуру бюджетных потоков Пинска. Наибольшую часть поступлений 



 

  326

составляют налоговые доходы. Основную долю в структуре доходов 

бюджета города Пинска составляют такие налоговые доходы, как: НДС, 

подоходный налог, налоги на доходы и прибыль, уплачиваемые 

организациями, местные налоги и сборы. Максимальный удельный вес 

среди расходов занимают расходы на здравоохранение и образование, 

однако необходимо оптимизировать распределение бюджетных средств.  

Таким образом, система контроля над финансовыми потоками должна 

сопоставляться вместе с системой управления финансовыми потоками. 

Необходимо изменение структуры регионального бюджета, а, 

следовательно, структуры бюджетных потоков. Напряженность исполнения 

бюджета по доходам и расходам вызвана структурной перестройкой 

экономического механизма и отсутствием налаженных хозяйственных 

связей. Затруднения в исполнении бюджета обусловлены главным образом 

состоянием экономики, которое характеризуется сложным финансовым 

положением субъектов хозяйствования, а также систематическими 

изменениями в налоговом законодательстве, которые не были 

предусмотрены при планировании. Устойчивое формирование бюджетных 

потоков может обеспечить только эффективная работа предприятий. Для 

привлечения в бюджет дополнительных средств необходимо разрабатывать 

новые программ и мероприятия, исследовать дополнительные источники 

доходов, стремиться к снижению недоимки по налоговым платежам в 

бюджет. 
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В современных условиях банковский кредит используется в качестве 

важнейшего из источников финансирования инвестиций в реальный сектор 

экономики. В 2006 г. — 2009 г. заемная политика субъектов хозяйствования 

была ориентирована на привлечение банковских кредитов для 

финансирования текущей деятельности. Кредитные вложения в реальный 

сектор экономики за последние три года возросли более чем в 3,5 раза.  

Основная нагрузка по кредитованию предприятий и организаций 

возложена на системообразующие банки — АСБ "Беларусбанк", ОАО 

"Белагропромбанк", ОАО "БПС-банк", ОАО "Белинвестбанк" и ОАО 

"Белвнешэкономбанк". Во многом такая ситуация объясняется 

ресурсоемкостью обслуживаемых субъектов хозяйствования и широкой 

филиальной сетью указанных банков. 

Вместе с тем, отличительной чертой 2007 — 2009 годов стал 

опережающий рост долгосрочного кредитования реального сектора 

экономики (в 2,7 раза). В результате доля долгосрочных кредитов в общей 

сумме кредитных вложений банков увеличилась за указанный период с 53,2% 

до 63,3% [1].  

Значительный уровень кредитной экспансии банков, отмеченный в I 

квартале 2009 г., обусловлен рядом причин. Во-первых, в сложившейся 

институциональной структуре финансового рынка Беларуси банки 

являются основным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, в январе 

— марте 2009 г. белорусские предприятия испытывали проблемы с 

самофинансированием, что повышало их потребность в банковских 

кредитах. 
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Исходя из представленной банками информации, объем выданных 

инвестиционных кредитов реальному сектору экономики Республики 

Беларусь в I квартале 2009 г. составил 2,3 трлн. руб. и по сравнению с I 

кварталом 2008 г. увеличился на 0,5 трлн. руб. или на 30%. Таким образом, 

годовой прогноз выдачи инвестиционных кредитов в течение I квартала 

2009 г. выполнен на 25,2% [2]. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, для финансирования инвестиций в 

основной капитал за I квартал 2009 г. было использовано 2,1 трлн. руб. 

кредитов банков, что составило 25,5% от суммы всех указанных 

инвестиций. Для сравнения: в I квартале 2008 г. на обозначенные цели было 

использовано 1,1 трлн. руб. кредитов банков, а их доля в инвестициях в 

основной капитал была равна 19%. В сопоставимых ценах кредиты, 

использованные для финансирования инвестиций в основной капитал в 

январе — марте 2009 г., в сравнении с январем — мартом 2008 г. 

увеличились на 60% [1]. Тенденции к увеличению доли средств, 

предоставляемых банками, является перспективным направлением в 

инвестиционной деятельности промышленного сектора. Вместе с тем, 

совершенствование организации банковского кредитования с учетом 

интересов всех его участников, позволит  расширить сферу банковского 

кредитования реального сектора.  
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Устойчивое развитие промышленности зависит от степени 

использования инвестиционных ресурсов. В этой ситуации основной  

задачей инвестиционной политики становится создание предпосылок 

организации благоприятной инвестиционной среды. В РБ происходит не 

только динамичный рост инвестиционной активности, но и инвестиционной 

отдачи. 

В январе-декабре 2008г. использовано 4592,5 млрд. рублей инвестиций 

в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 129,9% к уровню 

января-декабря 2007 г.   

 За этот период строительно-монтажные работы выполнены на 2168,3 

млрд. рублей, что составило 47,2% в общем объеме инвестиций. По 

сравнению с январем-декабрем 2007 г. объем строительно-монтажных работ 

увеличился на  30,3%. 

 Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств 

в январе-декабре 2008г. составили 1739,2 млрд. рублей, или 132,9% к 

соответствующему периоду прошлого года. Удельный вес этих затрат в 

общем объеме инвестиций составил 37,9% (в  2007г. – 39,6%). В том числе 

на приобретение  импортных машин, оборудования, транспортных средств 

было использовано 815,2 млрд. рублей, или 17,8% общего объема 

инвестиций. [1] 

 По объектам производственного назначения использовано 2697,9 млрд. 

рублей инвестиций, или 135% к уровню января-декабря 2007г.  

 Удельный вес инвестиций производственного назначения в общем 

объеме инвестиций составил 58,7% (в 2007 г. –  59,1%). 

 В январе-декабре 2008г. организациями государственной формы 

собственности использовано 1838,9 млрд. рублей инвестиций в основной 
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капитал (к уровню января-декабря 2007г. – 123,1%),  в том числе 

организациями республиканской собственности – 953,2 млрд. рублей 

(107,7%), коммунальной собственности – 885,7 млрд. рублей инвестиций 

(145,3%). 

Удельный вес инвестиций, использованных организациями 

государственной формы собственности, в общем объеме инвестиций 

составил 40% (в 2007г. –   42%). 

Таблиця 1. Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования в Брестской области Республики Беларусь за 2008 год. 

Январь-декабрь 2008г. 
в % к 

 

в текущих 
ценах, 

млрд. руб. 
   январю-
декабрю  
2007г.  

итогу 

Из общего итога 
в малых         
и средних 
городских 
поселениях, 
млрд. руб. 

Инвестиции в основной капитал 4592,5 129,9 100,0 896,5 
          в том числе за счет:     
средств консолидированного 
бюджета  

1139,9 138,5 24,8 256,8 

собственных средств организаций 1538,8 115,7 33,5 263,1 
заемных средств других организаций 12,0 183,1 0,3 8,0 
иностранных источников (без 
кредитов иностранных банков) 

75,8 138,0 1,6 48,4 

кредитов банков (включая кредиты 
иностранных банков) 

1149,9 161,2 25,0 232,7 

собственных средств населения 469,0 126,1 10,2 58,5 
внебюджетных фондов 2,3 55,2 0,1 0,4 
прочих источников 204,8 100,4 4,5 28,6 

 Преобладающими источниками финансирования  являются 

собственные средства организаций и кредиты банков, составившие в январе-

декабре 2008г., соответственно, 33,5% и 25% от общего объема инвестиций    

(в 2007г. – 37,2% и 20,1%). [2]  

На основе проведённого анализа, можно сделать вывод, что более 

низким темпам роста инвестиций соответствуют более низкие темпы 

развития тех или иных отраслей. Следовательно, для активизации 

экономической деятельности отдельных отраслей промышленности в 

Республике Беларусь необходимы целенаправленные инвестиции. 
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УДК 339.187 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: к.е.н. Третяк Н.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)     
 

Незважаючи на значні можливості малого бізнесу у процесі 

становлення і функціонування вітчизняної ринкової економічної системи, 

він має свої слабкі сторони, пов’язані насамперед з фінансуванням. Тому 

одним із шляхів вирішення проблеми фінансування є розвиток та 

застосування франчайзингу в Україні.  

Метою роботи є дослідження тенденцій та переваг застосування 

франчайзингу в Україні, а також наукове обґрунтування механізму 

реалізації франчайзингу між франчайзером і франчайзі.  

Орієнтація франчайзингу на успіх для його учасників – це те, що 

відрізняє його від інших концепцій бізнесу. Франчайзинг поєднує переваги, 

характерні для малих підприємств, з одного боку, і великих компаній – з 

іншого. Головна перевага франчайзингу полягає в тому, що він пов'язаний із 

меншою кількістю ризиків, ніж відкриття нового підприємства. 

Проаналізувавши всі “за” і “проти” франчайзингу як з погляду франчайзера, 

так і з погляду покупця франшизи, зрозуміємо, що загалом ведення справ, як 

у кожному бізнесі, пов'язане з різними видами ризиків. Здебільшого ризики 

залежать від типу стосунків, які виникають між франчайзером і франчайзі, 

оскільки франчайзинг – де складна форма партнерства, що дає змогу 

встановити складні взаємовідносини між сторонами-учасниками [1]. 

Розглядаючи переваги франчайзингу для франчайзера, варто 

зазначити, що головна перевага франчайзингу для франчайзера, є 

можливість значного розширення збуту своєї продукції чи послуг без 

залучення додаткових фінансових ресурсів. Франчайзер-виробник може 

збувати вироблені ним товари через оптових або роздрібних франчайзі. 

Широка франчайзингова мережа дає змогу франчайзеру не тільки 

реалізовувати свої товари, а й здійснювати їхній гарантійний ремонт. Це все 

сприятиме діловій репутації виробника, з одного боку, і дасть змогу 
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поліпшити обслуговування споживачів, з другого. Основні доходи від 

франчайзингових платежів франчайзер може отримати з подальшим 

розвитком франчайзингової мережі не беручи участі в підприємницькій 

діяльності, що є основою формування франшизи. Регулювання конкретних 

напрямків франчайзингової підприємницької діяльності здійснюється 

висококваліфікованими менеджерами і їх помічниками, що може 

трансформувати підприємство в висококомпактне. Оптимізація масштабів 

підприємництва франчайзера дає йому змогу швидко розвиватися як на 

національному, так і на міжнародному рівнях, уникаючи ризиків від 

здійснення капіталовкладень [2]. Взаємовідносини між франчайзером і 

франчайзі можуть припинитися, франчайзер стикається з реальною 

небезпекою розголошення власного ноу-хау. 

Що стосується переваг франчайзингу для франчайзі, то однією з 

головних переваг франчайзингу є можливість значного зниження рівня 

ризику щодо збитковості або неплатоспроможності свого підприємства. 

Приєднавшись до франчайзингової мережі, франчайзі має велику перевагу 

від отримання рівних послуг, які надає франчайзер, зокрема постійне 

консультування, проведення аналізу продажу тощо. Придбавши франшизу, 

франчайзі вступає в довгострокові правовідносини з франчайзером і 

покладається на нього у веденні бізнесу. Франчайзі не має права 

здійснювати бізнес-діяльність по-своєму, він мусить строго дотримуватися 

стандартів франчайзингової системи.  

Отже, франчайзинг проявляє себе як засіб вирішення проблеми 

нестачі у великих підприємств капіталу для розширення діяльності, 

організації ефективної системи збуту своєї продукції (видом діяльності 

франчайзі досить часто є реалізація готової продукції свого франчайзера). 

Разом із тим франчайзер, приймаючи рішення реалізовувати свою 

продукцію через мережу франчайзингових підприємств, перекладає на 

останніх ризик зростання дебіторської заборгованості. Переносячи на своїх 

франчайзі щоденні проблеми ведення підприємницької діяльності, 

франчайзер отримує можливість розширювати діяльність без розширення 

управлінського апарату (за винятком появи менеджерів по роботі з 

франчайзі) і, як наслідок, має змогу більше уваги приділяти стратегічним 
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напрямкам розвитку того чи іншого аспекту свого бізнесу [3]. Франчайзинг 

сприяє залученню інвестицій у сфери малого та середнього бізнесу. Що в 

кінцевому результаті призводить до поповнення державного бюджету у 

вигляді податків. 
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Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича   
                  

Фінанси підприємств, як складова частина фінансової системи, 

займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. 

Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється 

валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, 

національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів [1, c. 91].  

Актуальним дане питання є тому, що від стану фінансів підприємств 

залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість 

країни. Тому метою даної роботи є аналіз впливу  фінансів підприємницьких 

структур на економічне зростанням. 

Для визначення даного взаємозв’язку потрібно, перш за все, дати 

визначення таким поняттям, як фінанси підприємств та економічне 

зростання. Фінанси підприємств – це сукупність обмінно-розподільних 

відносин, що виникають на підприємстві в процесі формування, розміщення 
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та використання фінансових ресурсів, здійснення витрат, отримання та 

розподілу доходу. У свою чергу економічне зростання можна трактувати як 

зміну результатів функціонування економіки [3, c. 76]. 

Оскільки фінанси підприємств мають справу з фінансовими 

ресурсами, тому контроль за формуванням та використанням фінансових 

ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності об'єктивно відображати 

кількісні й вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, 

послуг. Зокрема, напрямки та використання фінансових ресурсів пов'язані з 

виконанням зобов'язань підприємств перед фінансово-кредитною системою 

та суб'єктами господарювання. Це досягається в процесі оптимізації 

розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні 

підприємств, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному 

рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів 

країни через бюджет та позабюджетні фонди. 

Важливою є роль фінансів підприємств у забезпеченні збалансованості 

в економіці країни матеріальних та грошових фондів, призначених для 

споживання та нагромадження. Забезпечення такої збалансованості великою 

мірою впливає на стабільність національної валюти, грошового обігу, стану 

розрахунково-платіжної дисципліни в народному господарстві, на 

економічне зростання країни [2, c. 123]. 

Але на відміну від багатьох держав світу, де фінанси підприємств є 

основою економічної стабільності, зростання та розвитку, в Україні 

протягом тривалого періоду їх вплив на економічне зростання є несуттєвим. 

Однією із причин цього є недосконалість законодавчої бази, високі 

податкові ставки і складна атмосфера функціонування підприємств. 

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що фінанси 

підприємницьких структур мають велике значення в економічному 

зростанні, але на сучасному етапі Україна має вжити значних заходів для 

підтримання діяльності підприємств.  
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 Белорусская экономика вступила в период системных перемен. 

Мировой экономический кризис заставляет переосмыслить накопленный 

опыт, корректировать планы. Государство само не может вытянуть 

огромный груз, но для решения многих экономических задач есть бизнес. 

 Адвокаси (advocacy) – это действия по защите и представлению 

интересов всего бизнес - сообщества в таких сферах, как налоги, права 

собственности, денежная и торговая политика, финансы и т.д. Адвокаси 

направлено на изменение политики государства в отношении бизнеса через 

разработку новых (внесение изменений) в существующие правовые акты, и 

через формирование институтов рыночной экономики, благоприятных для 

бизнеса решений. 

 В стране наблюдается особый интерес к теме реструктуризации и 

приватизации государственных предприятий. Высокими темпами идёт 

привлечение иностранных инвестиций, однако зарубежный капитал 

стремится завоевать лишь перспективные предприятия, что является 

угрозой для государственной экономики и, следовательно, малого частного 

бизнеса. Только предпринимательство в партнерских отношениях с 

иностранным бизнесом – является рациональным путём модернизации. 

 За последние годы в РБ проведен ряд мероприятий, которые создают 

благоприятные условия для бизнеса, среди них: частичная либерализация 

цен; упрощение регистрации новых предприятий; отмена отчислений в 

инновационные фонды министерств частными предприятиями; расширение 

условий применения упрощенной системы налогообложения; создание 

льготных условий для экспорта индивидуальными предпринимателями; 

упрощение порядка перевода первых этажей многоэтажных жилых домов, 
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одноквартирных в нежилые помещения для осуществления 

предпринимательской деятельности; частичная отмена  налоговых сборов (в 

том числе налога с продаж, экологический налог).  

 С 2007 года по 2010 год полное или частичное внедрение мероприятий 

по поддержке предпринимательства государством позволило сократить 

административное бремя  примерно на 5% ВВП, сохранить более 70 тысяч 

рабочих мест, создать не менее 20 тысяч новых, и привлечь в страну 

дополнительно более $300 млн. иностранных инвестиций. Кредитная 

политика в данной сфере стала мягче. Юридические лица увеличили 

рублевые долги перед банками на 47,6%  до Br31,9 трлн. Кредиты 

физическим лицам выросли на 38,6%, до Br12,93трлн. 

Признавая важную роль крупных государственных предприятий, 

стратегически важным для модернизации страны является развитие 

частного бизнеса. Это – важный аспект антикризисной стратегии. Во-

первых, малый бизнес гораздо быстрее адаптируется к быстрым изменениям 

внутреннего и внешнего рынков. Во-вторых, малый бизнес в условиях 

кризиса гораздо быстрее преодолевает кризис доверия и формирует новые 

устойчивые связи с поставщиками и потребителями. В-третьих, частный 

бизнес гораздо эффективнее управляет активами, коммерциализирует 

научные открытия и внедряет инновационные решения. Наконец, в 

условиях кризиса, именно малый бизнес обладает большим потенциалом 

создания новых рабочих мест по всей стране. Важной частью адвокаси в 

Республике Беларусь является распространение информации о состоянии 

бизнес климата, отношении властей к предложениям бизнес ассоциаций, 

положительном опыте других стран.  
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На межі ХХ-ХХІ століть людство вступило в інноваційну добу, яка 

відзначається лавиноподібним наростанням змін у всіх сферах соціального 

буття. Інноваційна діяльність в сучасних умовах є важливим фактором 

забезпечення економічного розвитку держави, підприємства, особистості. 

Актуальність досліджень інноваційних процесів обумовлена необхідністю 

вирішення завдань зміцнення конкурентних позицій вітчизняних 

підприємств на світових і внутрішніх ринках. 

Метою роботи є визначення закономірностей розвитку інноваційної 

діяльності підприємств та роль банківського кредиту в її фінансуванні. 

У вітчизняній, як і у світовій літературі існують численні погляди на 

сутність та зміст поняття «інновація». Систематизація та узагальнення цих 

понять дають змогу стверджувати, що процес створення інновації включає 

три етапи: новація; нововведення; інновація. Отже, інновація – це процес 

реалізації нової ідеї в будь-якій сфері життя і діяльності людини, який 

сприяє задоволенню існуючої на ринку потреби і приносить економічний 

ефект. Особливістю інновацій як товару є високий ступінь невизначеності 

при отриманні науково-технічного результату, особливий характер 

фінансування, тобто ризик розриву в часі вкладення витрат і отримання 

результату. 

Розвиток інноваційного підприємництва потребує створення якісно 

організованої та обґрунтованої системи фінансового забезпечення, 

активізації інвестиційних процесів, детального аналізу можливостей 

мобілізації капіталу для здійснення інноваційних вкладень. Аналіз стану 

розвитку інноваційної діяльності в Україні дає змогу відзначити, що 

кількість промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю 

зменшилась з 18,0 % у 2000 р. до 13 % у 2008 р. [1], що є доволі низьким 

показником. 
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У 2008 році обсяги витрат на інноваційну діяльність склали 11,9 млрд. 

грн., що на 11% більше, ніж у 2007 році. Основним джерелом фінансування 

інновацій на промислових підприємствах є власні кошти (60,56%). Кошти 

державного бюджету хоч і зросли, однак їх частка все ще є дуже мізерною 

(2,81%). Також незначною залишається частка фінансування за рахунок 

коштів іноземних інвесторів (0,96%). Тому, в умовах нестачі власного 

капіталу, як свідчать дані таблиці 1, значну частину коштів, необхідних для 

упровадження інновацій, було надано у вигляді банківських кредитів (у 

2008 році – 35,67 %). 

Таблиця 1 
Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств 

України* 
2005 2006 2007 2008 Джерела 

фінансування млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн.грн % 
власні кошти 5045,4 87,72 5211,4 84,60 7999,6 73,72 7264,0 60,56 
державний бюджет 28,1 0,49 114,4 1,86 144,8 1,33 336,9 2,81 
іноземні інвестори 157,9 2,75 176,2 2,86 321,8 2,97 115,4 0,96 
кредити банків та 
ін. 520,2 9,04 658,0 10,68 2384,7 21,98 4277,9 35,67 
Всього: 5751,6 100 6160,0 100 10850,9 100 11994,2 100 

 Складено за даними: [1] 

Проте банки сьогодні не спроможні задовольнити потреби 

підприємств в інвестиційних ресурсах. Головними проблемами 

довгострокового кредитування вітчизняної інноваційної діяльності є: 

обмежені обсяги ресурсної бази; високі процентні ставки за кредит, які не 

спроможні платити промислові підприємства; дефіцит необхідних 

технологій та досвіду ефективного проектного фінансування; високі ризики, 

які не готові взяти банки; недосконалість механізмів трансформації 

заощаджень громадян в інвестиції. 

Отже, для пожвавлення інноваційної активності вітчизняних 

підприємств та залучення довгострокового кредитування необхідна 

виважена державна політика щодо здешевлення кредитних ресурсів та 

розподілу ризиків від вкладень у довгострокові інноваційні проекти. 
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Для поддержки экономики в период мирового глобального кризиса 

особенно важной является проблема оказания финансовой помощи 

государства предприятиям реального сектора. Целью является изучение 

наиболее эффективных мер и обоснование их внедрения в национальную 

экономику. 

Наиболее действенными признаются меры: снижение учетной ставки 

центральных банков (к примеру, в США  –  до 0,25 %, в Японии - 0,1 %, в 

ЕС - 1 %, в Канаде - 1,5 %), государственные денежные интервенции, 

государственная поддержка крупных финансовых институтов и банков.   

Серьезная проблема для  государства - развитие кризисных процессов 

в реальном секторе экономики, где самые уязвимые – государственные 

крупные системообразующие, бюджетообразующие и градообразующие 

предприятия, обладающие низкой мобильностью по сравнению со средними 

и мелкими субъектами бизнеса.  

С целью поддержки спроса в Китае разработана программа развития 

инфраструктуры до 2010 года  в объеме около 586 млрд. долларов 

(возведение социального жилья, вложения в транспорт, строительство и 

реконструкцию школ и больниц, инвестиции в разработку новых 

технологий, строительство очистных сооружений и  улучшение экологии). 

Для поддержания деловой активности и избежания увольнения рабочих 

французским правительством выделено 7,8 млрд. евро концернам «Пежо-

Ситроэн» и «Рено». На поддержку финансовой системы и предприятий 

США выделено 700 млрд. долларов, конгрессом одобрен проект по 
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созданию рабочих мест и поддержки индустрии общей стоимостью в 819 

млрд. долларов. 

В Украине с 1 января 2009 года вступил в силу Закон № 694, 

направленный на минимизацию влияния финансового кризиса на развитие 

отечественной промышленности. Государством предусмотрены: 

освобождение от уплаты ввозной пошлины оборудования и комплектующих 

к нему отдельных товарных групп, которые не производятся в Украине, 

установлен приоритет украинским предприятиям при осуществлении 

закупок за государственные средства. 

В Российской Федерации принята правительственная программа 

антикризисных мер на 2009 год, которая содержит направления 

государственной поддержки производителей, повысивших в последние годы 

свою эффективность, инвестировавших в развитие производства и создание 

новой продукции, но попавших в сложную ситуацию из-за отсутствия 

доступа к кредитам и временного снижения спроса на их продукцию. В 

рамках антикризисных мер принята преференциальная поправка 15 % при 

проведении тендеров по госзакупкам для российских производителей.  

Белорусское  правительство приняло ряд антикризисных мер, 

включающих поддержку ликвидности банковского сектора, обеспечение 

сохранности денежных вкладов населения, льготирование процентных 

ставок кредитов, предоставление налоговых кредитов, либерализацию 

экономической деятельности, эффективное проведение банкротства 

организаций, сохранение которых нецелесообразно.  
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Стабілізація та подальший розвиток банківської системи перебуває у 

тісному взаємозв’язку з процесом нарощення  банківського капіталу. Пошук 

фінансових інстументів, які  стануть ефективним джерелом капіталізації є 

актуальним завданням  банківського сьогодення.  

Основні проблеми капіталізації банківської системи висвітлено в 

працях вітчизняних науковців –  Алексеєнка М.Д., Вовчак О.Д., 

Гальчинського А.С., Криклій А.С., Марцина В.С., Мороза А.М., 

Матвієнка П., Савлука М.І., Панової Г.С. та інших. Проте  залишаються 

недостатньо розроблені окремі аспекти і механізми нарощення капіталу в 

умовах євроінтеграції.  

Метою статті є обгрунтування ефективності застосування 

привілейованих акції, як  фінансового інструмента  нарощення капіталу 

банку. 

В умовах фінансової нестабільності спостерігається зменшення 

розміру власного капіталу банків, що може стати загрозою дотримання 

банками нормативу адекватності капіталу. Ця негативна тенденція 

зумовлена в значній мірі збитковою діяльністю банків впродовж 2009 року 

(табл.1). 

Негативний фінансовий результат (збиток) перекреслює можливість 

використання внутрішніх джерел капіталізації банків. Тому, значна увага 

зосереджується на обгрунтуванні оптимальних зовнішніх інструментів 

збільшення капіталу.  

Треба зауважити, що одним із перспективних джерел поповнення 

статутного капіталу та підвищення рівня капіталізації є додаткова емісія 

акцій. 
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Таблиця 1 
Динаміка основних показників банків України за 2005–2009 рр.*      

млн.грн 
№ 
з/п 

Показники 
01.01. 
2006р. 

01.01. 
2007р. 

01.01. 
2008р. 

01.01. 
2009р. 

01.01. 
2010р. 

1 Власний капітал 25 451 42 566 69 578 119 263 115 175 

2 
Регулятивний 

капітал 
26 373 41 148 72 265 123 066 135 802 

3 
Адекватність 
регулятивного 
капіталу ( Н2) 

14,95 14,19 13,92 14,01 18,08 

4 
Результат 
діяльності 

2 170 4 144 6 620 7 304 – 38 450 

 

* Джерело: Вісник НБУ.–2010. – № 3. – 35с. 

Емісія простих акцій сьогодні використовується досить обмежено, і 

пов’язано це з тим, що більшість власників акцій стурбовані можливістю 

втрати контролю над управлінням банківською установою. Альтернативним 

джерелом, який б зацікавив потенційних інвесторів та  власників, може бути 

додаткова емісія привілейованих акцій з фіксованою дохідністю. 

Використання такого джерела призводить до поповнення статутного 

капіталу і при цьому не дає права на управління банком, а отже, відсутня 

загроза втрати контролю над ним [2,с.28]. 

Згідно, Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок ” частка 

привілейованих акцій у загальній структурі статутного капіталу не повинна 

перевищувати 25 % [1]. Банки, які досі не використовували дане джерело 

поповнення капіталу, тобто не здійснювали додаткової емісії акцій, можуть 

одноразово збільшити розмір статутного капіталу приблизно на 33%, що 

дозволить  збільшити обсяг активних операцій не порушуючи нормативу 

адекватності капіталу. 

Вагому роль, у використанні такого джерела капіталізації, можуть 

відіграти кошти населення. Так, офіційна статистика свідчить, що на 

01.01.2010 року поза банками перебувають 157 млрд грн. готівкових коштів. 

Крім цього,   протягом 2009 року спостерігається значний відплив коштів 

фізичних осіб з депозитних рахунків. 

Збільшення капіталу  також можливе шляхом розповсюдженням 

додатково емітованих акцій серед працівників банку [4,с.115]. Більшість 
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українських банків є системними та багатофілійними з великою кількістю 

працівників, що дозволить скористатись даним фінансовим інструментом. 

Зокрема, запровадження  системи участі у капіталі призведе до ряду 

позитивних результатів, серед яких слід вважати: узгодження інтересів  

акціонерів і працівників банку, підвищення продуктивності роботи 

менеджменту, підтримка позитивного курсу акцій на фондовому ринку. 

Отже, для ефективної трансформації даного потенціалу в капітал 

банківської системи необхідно забезпечити привілейовану акцію високим 

рівнем дохідності, який був би альтернативний дохідності інших фінансових 

інструментів. Тоді тимчасово вільні кошти населення, у тому числі, кошти 

вилучені  з депозитних рахунків, можуть повернутися до банку, але вже у 

вигляді збільшення власного капіталу. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Основна функція підприємств житлово-комунального господарства 

полягає у забезпеченні якісної життєдіяльності домогосподарств. В умовах 

недостатності фінансових ресурсів необхідно найоптимальніше розподіляти 

ресурсне забезпечення, ефективно використовувати кошти та шукати шляхи 

зменшення витрат. Враховуючи специфічні ознаки підприємств галузі 
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основний спосіб вирішення цього питання – раціоналізація потоків 

фінансових ресурсів операційної діяльності у житлово-комунальній сфері. 

Мета роботи полягає у визначенні основних напрямків та пошуку 

шляхів здійснення раціоналізації потоків фінансових ресурсів операційної 

діяльності підприємств житлово-комунального господарства. 

Потоки фінансових ресурсів (грошові потоки) визначають, як 

сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових коштів 

та їхніх еквівалентів, згенерованих господарською діяльністю, рух яких 

пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику і ліквідності 

[1, с. 17]. 

Результати дослідження засвідчило, що ЖКГ має значні збитки від 

операційної діяльності, усунення яких є головною метою оптимізації 

грошових потоків в цій галузі. Для ліквідації цих збитків необхідно 

скорочувати собівартість виробленої продукції за рахунок залучення 

стратегічного інвестора і оновлення матеріальної бази виробництва. 

Важливе значення має також оптимізації потоків фінансових ресурсів 

операційної діяльності у часі. Це пояснюється тим, що основний позитивний 

грошовий потік надходить до підприємств житлово-комунального 

господарства в періоди, коли переважна частина споживачів сплачує за 

надані послуги. У той же час негативні потоки є безсистемними, що 

призводить до касових розривів. Звідси підприємствам ЖКГ необхідно 

розробити ефективну систему покриття касових розривів, що дозволить 

збалансувати потоки фінансових ресурсів. 

Необхідно зазначити, про зменшення чистого грошового потоку 

операційної діяльності, що може негативно вплинути на діяльність 

підприємств житлово-комунального господарства і призвести до дефіциту 

грошових коштів при розрахунку. Негативним є і явище зменшення якості 

потоків фінансових ресурсів. Для поліпшення ситуації необхідно 

збільшувати вхідні грошові потоки, а також прискорювати швидкість 

обороту наявних грошових ресурсів. 

Також доцільно створити централізований механізм регулювання 

грошових потоків в житловому і комунальному господарстві, з метою 

недопущення нераціонального використання коштів, злочинних зловживань 
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в цій галузі. Це може бути досягнуто за рахунок розробки відповідних 

методологічних засад для органів державної влади або призначення 

відповідної посадової особи для виконання цих функцій. 

Висновки. Раціоналізація потоків фінансових ресурсів операційної 

діяльності житлово-комунальної галузі міського господарства є ефективним 

способом удосконалення роботи відповідних служб міста. При цьому 

необхідно використовувати методи математичного моделювання 

надходжень та витрат фінансових ресурсів ЖКГ, які дозволяють зменшити 

збитки від операційної діяльності, скоротити дебіторську заборгованість, 

збалансувати грошові потоки у часі, стабілізувати чистий грошовий, 

покращити якість грошових потоків та унеможливити зловживання.  
 

Список літератури 
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Научно-производственное предприятие – это наиболее интересная и 

сложная форма организации бизнеса, так как деятельность такого 

предприятия отражает полный жизненный цикл товара, от разработки до 

сервиса и послепродажного обслуживания. Каждое изделие, 

разрабатываемое и реализуемое научно-производственным предприятием, 

представляет собой проект – уникальную деятельность, имеющую начало и 

конец во времени, направленную на достижение заранее определённого 

результата (продукта или услуги), при заданных ресурсах, сроках и 

стандартизированном уровне качества.  Как правило, научно-
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производственное предприятие на практике реализует несколько проектов 

(портфель), а управление портфелем проектов является процедурой уже 

более высокого уровня и имеет иные цели и средства достижения. 

Вышеперечисленные особенности определяют требования к выбору метода 

управления финансами такого предприятия, который должен, во-первых, 

сделать возможным окупаемость каждого проекта в индивидуально 

определенные для данного проекта сроки, а во-вторых, обеспечивать 

рентабельность предприятия в целом. На наш взгляд, балансовый метод 

наиболее полно отвечает поставленным требованиям и способен 

реализовать финансовый механизм управления портфелем проектов научно-

производственного предприятия. 

В экономике советского периода балансовый метод активно 

применялся на макро- и микро- уровнях экономики страны, а также при 

планировании, прогнозирование, экономическом анализе и статистике. В 

настоящее время приоритеты применения балансового метода могут быть 

смещены на внутрихозяйственный уровень, где создаются большие 

возможности для его использования во внутрифирменном управлении:  в 

финансовом и инвестиционном менеджменте, маркетинге и PR-

менеджменте, управлении затратами и логистике, информационном и 

стратегическом менеджменте. Пока применение балансового метода 

недооценено, однако, интерес к нему уже проявили исследователи в области 

управления корпоративными финансами, ведь с его помощью можно 

решить проблемы диспропорций в финансовом состоянии предприятий в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Научно-производственное предприятие также достаточно успешно 

может реализовать балансовый метод в управлении финансами портфеля 

проектов. Проекты научно-производственных предприятий по разработки 

инноваций имеют длительность несколько лет, на протяжении которых 

предприятие несет затраты по оплате труда, аренде, амортизации и т.д.,  

компенсировать которые при отсутствии кредитования можно только за 

счет доходов от реализации окупившихся ранее проектов. Балансовый метод 

будет представлен в виде «доход-расход-сальдо». Положительный 

денежный поток будет обеспечен поступления от проектов, находящихся на 
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стадиях жизненного цикла «производство-реализация-сервис», которые 

перешли рубеж безубыточности. Отрицательный денежный поток будет 

формироваться от проектов, находящихся на стадиях «научных 

исследования и опытно-конструкторские работы». Положительный 

денежный поток должен обеспечить погашение затратной части, а также 

целевую сумму прибыли собственникам предприятия. Таким образом, с 

помощью балансового метода управления финансами научно-

производственного предприятия будет достигнута сбалансированность 

долгосрочных и краткосрочных целей компании: в стратегическом развитии 

фирмы и в обеспечение прибыльности операционной деятельности. 

  

УДК 330.14 
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Расновська А. Б., магістрант 
Лимар К.С., науковий керівник 

Східноєвропейський університет економіки та менеджменту 
 
Формування ринкових основ української економіки вченими 

уособлюється в процесі її капіталізації. Водночас стан капіталізації 

економіки безпосередньо залежить від тенденцій вартісних та структурних 

характеристик капіталу підприємств. Однак в Україні спостерігаються 

серйозні структурні зміни в сукупному капіталі підприємств, що 

проявляється в збільшенні частки позичкового капіталу та зменшенні 

власного. Метою роботи є визначення методів та форм управління 

нагромадженням капіталу суб’єктів господарювання з метою збільшення їх 

капіталізації та вартості. 

Управління капіталізацією є процесом вибору та реалізації механізмів 

нагромадження різних форм капіталу як вартості, що здатна забезпечити 

безперебійне фінансування господарської діяльності та отримання доходу з 

врахуванням соціально-економічних, методичних та психологічних 

чинників. А організація управління капіталізацією полягає у формулюванні 
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соціально-економічних засад та передумов, моделей розвитку та реалізації 

цього процесу.  

Можливо виділити три групи джерел формування капіталу 

підприємства: власні джерела, тобто джерела, які можуть бути реалізовані 

підприємством безпосередньо; залучені джерела, тобто джерела, які 

реалізовуються за участю фінансових та торгових партнерів і партнерів-

виробників на засадах взаємної вигоди, та джерела реструктуризації 

(організаційно-економічні) через зміну структури управління підприємством  

Однією з найбільш доцільних форм нагромадження капіталу є випуск 

акцій. Однак, більшість акціонерних товариств на сьогодні мають досить ни-

зьку сумарну вартість власних акцій, яка в багато разів менша за реальну 

вартість підприємств. акції українських акціонерних товариств є 

недооцінені, що призводить до заниження оцінок капіталізації ринку. Тому 

збільшення капіталізації підприємств за рахунок їх внутрішніх резервів є 

головним завданням економічної політики. Тому основним джерелом 

нагромадження капіталу підприємства стає прибуток, тенденції 

використання прибутку у формуванні капіталу є позитивними. Вважаємо, 

що в нинішніх умовах господарювання для збільшення обсягів власного 

капіталу доцільніше капіталізувати прибуток, не зважаючи на те, що у 

країнах з розвиненою економікою більшу перевагу має кредитування. 

Ефективною формою нагромадження капіталу є емісія облігацій. 

Однак, в Україні не помітно значного пожвавлення стосовно їх випуску. Це 

пов’язано з негативним досвідом операцій з державними облігаціями, а 

також незнанням потенційними емітентами переваг цієї форми 

нагромадження капіталу. Збільшення долі облігацій у фінансуванні 

діяльності підприємств, сприятиме появі конкуренції банківському кредиту 

та падінню його вартості. Випуск облігацій дозволить вирішити проблему 

кредитування одного підприємства іншим, уникаючи залучення 

банківського кредиту. На нашу думку, роботу слід проводити в напрямку 

роз’яснення можливостей облігацій, а також створення відповідних умов 

функціонування ринку облігацій. 

Важливою формою нагромадження капіталу для підприємств є 

кредитування. Вважаємо за доцільне сприяння банківському кредитуванню 
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зі сторони держави, шляхом врегулювання податкового законодавства, 

зокрема у кредитуванні підприємств сільського господарства.  

Якісні зрушення, які викликані змінами у системі продуктивних сил і 

виробничих відносин, визначають роль новітніх форм капіталу в 

капіталізації господарського комплексу. До таких форм капіталу процеси 

формування яких потребують подальшого дослідження можливо віднести 

лізинг, франчайзинг; зміни обсягу капіталу шляхом злиття, поглинання, 

поділу, оренди, кооперації тощо. 
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Науковий керівник: Домрачев В.М. 

Національний банк України 
 

За останні роки інтенсивного розвитку набуває інвестування у 

перспективні галузі економіки України (як і з боку українських, так і 

іноземних інвесторів).  Однією з галузей які потребують інвестиційного 

впливу є сільське господарство. 

Інвестування в сільське виробництво описується в роботах багатьох 

вчених-економістів, зокрема, в роботах І.Т.Балабанова, В.П.Горьового 

Андрійчука В.Г. Стельмащука А.М. тощо.  Проте, в зв’язку із змінами в 

економіці, дана проблема потребує постійного вивчення. 

У світовій економіці сьогодні гостро стоїть питання про забезпечення 

населення сільськогосподарськими продуктами. Україна є однією із 

небагатьох країн, яка може забезпечити повністю внутрішній ринок, та 

збільшити експорт для забезпечення дефіциту інших регіонів. Тому сільське 

виробництво є привабливою галуззю для вітчизняних та іноземних 

інвесторів.  

За даними міністерства аграрної політики, за період січень-червень 

2009 року приріст іноземних інвестиційних вкладень зменшився на 3,4 % 

порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані зміни 
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спричинені як кризовими явищами в економіці,так і рядом інших факторів, 

які негативно впливають на розвиток інвестиційних процесів, зокрема: 

нестабільна політики держави та недосконала законодавча база, яка регулює 

інвестиційні процеси; неналежна координація дій між гілками влади які 

стосуються даної сфери; недосконалість національного менеджменту; 

неготовність структури сільськогосподарських підприємств до іноземних 

інвестицій; мала кількість кваліфікованого персоналу для роботи з 

інноваційними технологіями. 

Економіка держави повинна бути спрямованою для створення 

найбільш привабливого інвестиційного клімату, зокрема в агропромисловій 

сфері, оскільки сільське господарство є також значущою частиною 

економіки країни (за 2008р. сільськогосподарський комплекс є основним 

джерелом бюджету).  

Для вирішення проблеми, необхідно вдосконалити законодавчу базу. 

Головним чином вирішити питання з приватизацією земельних ділянок. 

Вдосконалити систему оподаткування. В основному, податкова політика має 

брати до уваги виробничі можливості розвинутих великих підприємств  та 

забезпечити підтримкою держави с\г підприємства що розвиваються. 

В контексті кредитної підтримки с\г виробників, необхідно розробити 

систему кредитування комерційними банками, яка б включала сезонність 

виробництва, та можливість кредитування під заставу майбутнього доходу. 

 Зі сторони держави має бути забезпечений розвиток наукових 

досліджень та розробок в с\г галузі. Необхідним є зміцнення ринку 

сільськогосподарських матеріально-технічних ресурсів.  

За розрахунками спеціалістів, за рахунок збільшення обсягів 

приватного та державного інвестування, в Україні можна тільки 

виробництво зерна збільшити вдвічі. Що значно посилить експортний 

потенціал країни. 

Інвестиційні процеси в сільськогосподарській галузі мають 

безпосередній вплив на економіку країни. І за вірного підходу, вони дадуть 

поштовх її розвитку. 
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РИНКАХ 

Харченко А. О. 
Науковий керівник: к.е.н.Третяк Н. М.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)     
 

Проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її 

вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій 

більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання 

національної економіки і забезпечити конкурентноздатність вітчизняних 

виробників на світовому ринку в умовах глобалізаційних процесів, які 

відбуваються в світі. 

Метою даної роботи є дослідження рівня інноваційної діяльності 

підприємств та встановлення причин, які гальмують її розвиток. 

Із запровадженням інноваційних технологій стає можливим вирішити 

ряд важливих питань: знизити ресурсомісткість та трудомісткість 

виробництва; підвищити якість продукції та одночасно зменшити її 

собівартість; зменшити навантаження на довкілля; підвищити інвестиційну 

привабливість вітчизняних підприємств та інші.  

Досвід використання інноваційних технологій на промислових 

підприємствах показує істотні переваги порівняно з традиційними 

технологіями: питома вага оплати праці зменшується на 25-30%, накладні 

витрати — більш як на 80%, виробнича площа — на 60%, а тривалість 

виробничого циклу скорочується у 5-6 разів [1].  

За даними Державного Комітету Статистики України найбільшу 

частку інноваційно активних підприємств у 2008 році складають 

підприємства м. Києва та Івано-Франківської області, а найменшу – 

підприємства Хмельницької області та м. Севастополь. У порівнянні з 
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даними за 2007 рік, можна констатувати, що у 2008 році значно зменшилась 

кількість інноваційно активних підприємств [2].  

Причиною низької інноваційної активності є те, що інноваційна 

діяльність є високим економічним бар’єром для підприємства. Необхідно 

розробити спеціальну державну програму, яка б послаблювала економічний 

тягар для підприємства. Іншою проблемою є низький розвиток новітніх 

науково-виробничих технологій в країні. Це питання може бути вирішеним 

за рахунок втручання держави в наукову сферу: фінансування наукових 

досліджень та розробки інноваційних технологій, сприяння у введенні 

новітніх технологій у виробництво. Також існує проблема нестачі 

економічних стимулів для підприємств, які б змушували підприємства вести 

інноваційну діяльність. Необхідно розробити ряд заходів для вирішення цієї 

проблеми. Наприклад, розробити податкові пільги для підприємств, які 

використовують інноваційні технології у виробництві.  

Таким чином для України в умовах глобалізації необхідно зосередити 

увагу на своїй економічній безпеці і подбати про вітчизняних виробників. 

Держава є основним стимулятором до розвитку та впровадження новітніх 

розробок у діяльність для досягнення економічного і соціального ефекту, а 

також основним стабілізатором економічної і політичної ситуації.  

Список літератури: 
1. Головний портал Національної Академії Наук: [Електронний ресурс]. – Режим 
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Инвестиции играют важную роль как на макро, так и на микро уровне. 

По сути они определяют будущее и перспективы национальной экономики в 

целом, а также отдельного субъекта хозяйствования и являются 

необходимым условием развития экономики. Однако на сегодняшний день, 

в кризисных условиях, объемы инвестиций предприятий значительно 

сократились, что негативно отразилось на ускорении НТП и развитии всего 

народно-хозяйственного комплекса. Этими обстоятельствами обусловлено 

возрастание актуальности исследования процесса управления инвестициями 

в новых условиях хозяйствования и значимости разработки предложений по 

повышению эффективности управления инвестициями. 

На уровне предприятия политика управления инвестиционной 

деятельностью представляет собой обеспечение реализации наиболее 

эффективных форм вложения капитала. Исходя из этого управление 

инвестициями включает в себя ряд этапов, представленных ниже[1]: Первый 

этап управления инвестициями на уровне предприятия — это анализ 

инвестиционного климата страны; Второй этап — выбор конкретных 

направлений инвестиционной деятельности предприятия с учетом стратегии 

его развития; Третий этап — выбор конкретных объектов инвестирования; 

Четвертый этап – определение ликвидности инвестиций; Пятый этап 

управления инвестициями – определение необходимого объема 

инвестиционных ресурсов и поиск источников их формирования; 

Заключительный этап — это управление инвестиционными рисками. 

В настоящее время существует множество моделей, предназначенных 

оптимизировать управление инвестиционным портфелем предприятия. 
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Большинство из них базируются на исследованиях оптимизации портфеля 

финансовых инвестиций, проведенных американскими экономистами 

Г.Марковицом и У.Шарпом, однако в последнее время очень интенсивно 

развивается новое направление, основанное на использовании 

математических моделей, сформированных с помощью «Теории игр». 

Согласно одной из таких моделей, называемой «Анализ жизнеспособности 

проектов» , функция эффективности инвестиций может быть представлена в 

следующем виде:  

                                                F(inv)=f(Pj;Мj;L j)[2]                             (1.1) 

Pj -вероятность сохранения жизнеспособности проекта; 

Мj- математическое ожидание дохода; 

L j- доходность проекта. 

Данная модель является наиболее оптимальной на сегодняшний день, 

т.к. она учитывает все инвестиционные активы портфеля, а не отдельные его 

составляющие, однако и она не лишена недостатков. Поскольку расчет 

вероятности сохранения жизнеспособности проекта является оценочным, он 

может не отражать реальную ситуацию по проекту. В связи с этим, особо 

актуализируется необходимость продолжения исследования данной 

проблемы и поиска наиболее приемлимых путей решения, т.к. при 

использовании  эффективной модели управления инвестиционным 

портфелем у предприятия появляется реальная возможность получать доход 

тогда, когда ранее известные источники стремительно сокращаются. 

 
Список литературы: 
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Оценочная деятельность в Республике Беларусь за последние годы 

достигла  вполне конкретных и значимых результатов. Анализ текущего 

состояния и перспектив отечественной практики показывает, что 

ближайшие годы должны характеризоваться углублением качественной 

стороны оценочной деятельности [1]. В частности, в целях обеспечения 

соответствия международным требованиям и потребностям отечественного 

рынка, идущего по пути интеграции в мировую экономику, первоочередной 

задачей является стандартизация всех аспектов оценочной деятельности. 

Стандартизация занимает лидирующую позицию в содействии устойчивому 

развитию национальной экономики. В мировом масштабе в настоящее 

время выявляется отчетливая тенденция превращения стандартизации в 

ключевое звено современной политики в сфере торговых отношений. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что разработать и согласовать стандарт 

оценки –  это достаточно сложный и трудоемкий процесс, он затрагивает 

множество смежных областей деятельности – налогообложение, 

бухгалтерский учет, страхование, кредитование и т.д. 

Главной особенностью современного состояния оценки является 

«понимание методологических основ оценки стоимости как наилучшей 

общепринятой практики» [2, с. 39], а также его мировое признание. Здесь 

нужно упомянуть о международных, европейских и национальных 

стандартах оценки и международных стандартах финансовой отчетности. 

События последнего времени поставили вопрос о тесной взаимосвязанности 

корпоративного управления с оценкой рыночной стоимости компаний. 

Понимание современной экономики как полноправно входящей в мировое 
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экономическое сообщество позволяет относиться к ней с общепринятых 

международных позиций. И поэтому, тем более, о национальных 

особенностях можно говорить лишь в тех случаях, когда обнаруживаются 

неустранимые отличия национальных условий от международных 

стандартов.  

Международный комитет по стандартам оценки (International 

Valuation Standards Committee, IVSC) проанализировал первую финансовую 

отчетность по МСФО от 59 крупнейших инвестиционных компаний 13 

европейских стран. Международные стандарты оценки (IVS) приобретают 

все большую популярность. Из всех компаний, которые систематически 

придерживаются каких-либо стандартов оценки, 36% назвали IVS в качестве 

ориентира, 38% назвали так называемую “Красную книгу” (“Red Book”) 

Королевского общества оценщиков Великобритании (Royal Institution of 

Chartered Surveyors, RICS). Исключая из выборки британские компании, 

получаем 40% компаний используют IVS, 24% ориентируются на “Красную 

книгу” [3]. Из других особенностей современного состояния оценки можно 

выделить вхождение мировой экономики в новую эпоху – экономику 

знаний, а также в связи с не устоявшимся понятийным аппаратом, 

происходит не только международная, но и междисциплинарная гармонизация 

всех экономических измерений.  

Таким образом, сформировавшись как самостоятельная профес-

сиональная практическая деятельность, оценка стоимости имущества, с 

одной стороны, связана с теоретическими положениями фундаментальной 

экономической науки со своими особенностями, а с другой стороны, с 

конкретной повседневной практикой осуществления сделок, их правового 

оформления и отражения в бухгалтерском учете. 
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В умовах загострення фінансової кризи, важливою особливістю 

ринкових відносин у сфері грошово-кредитного регулювання є формування 

ринку векселів з функціональною задачею - перерозподілом зобов’язань. 

Вексель за своєю сутністю представляє собою унікальний фінансовий 

інструмент: він виконує функції універсального платіжного засобу, а також 

виступає інструментом залучення капіталу. Перспективність та доцільність 

застосування даного цінного паперу у кризовий період підтверджується і 

результатами Петербурзького міжнародного економічного форуму, який 

визначив вексель як інструмент надання позик, субсидій [2].  

Аналіз обсягів виконаних договорів торговцями цінних паперів в 

Україні за 2004-2008 рр. вказує на збільшення кількості операцій, які 

здійснюються за допомогою векселя. Разом з тим, варто відмітити, що 

вексельний ринок останніми роками не встигає за темпами розвитку за 

розширенням інших ринків цінних паперів. Так, питома вага операцій з 

векселями у 2004 році склала майже 40%, 2006р. – 30%, то в 2008 р. – трохи 

більше 20% [3]. На сьогодні, компанії України емітують векселя для 

розрахунків за відвантажену продукцію. Таким чином, вексель має, більшою 

мірою, товарну природу. Частина дебіторської та кредиторської 

заборгованості, які оформлюються векселями складає 4,2 та 7,7% 

відповідно, при чому простроченої складає 0,6 та 1,9%. Одночасно питома 

вага дебіторської та кредиторської заборгованості, яка не оформлюється 

векселем, складає 55,3 та 56,4% [1]. 

Разом з цим, відкритим залишається питання оцінки векселя для цілей 

бухгалтерського обліку та відображення в звітності. У випадку, якщо 

вексель отриманий з метою реструктуризації заборгованості, тобто не 
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володіє властивостями цінного паперу, порядок визначення балансової 

вартості регулюється П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». У цьому 

стандарті відображається необхідність формування резерву сумнівних 

боргів з метою визначення чистої вартості реалізації заборгованості. 

В залежності від того являється вексель предметом купівлі-продажу, 

його пропонували оцінювати за собівартістю чи за номінальною вартістю. 

Іншим варіантом оціни стала оцінка, яка залежала від вартості переданих 

активів на емітований вексель плюс сума відсотків, нарахованих до моменту 

платежу. Сьогодні це питання являється недостатньо вивченим та 

суперечливим. 

Під час вивчення даної проблеми було визначено, що найбільш точно 

відображати операції за векселями з урахуванням справедливої вартості. 

Даний вид оцінки не суперечить МСБО та створює умови для об’єктивного 

оцінювання майбутніх грошових потоків, а також дозволяє порівнювати 

активи, отримані в різний час. 

Таким чином, рішення питання пов’язаних з оцінкою, обліком та 

відображенням, вексель в бухгалтерському обліку дозволить активізувати 

вексельний ринок в Україні. Це, в свою чергу, буде сприяти залученню з 

внутрішнього ринку короткострокової заборгованості для фінансування і, як 

наслідок, буде сприяти розвитку економіки в цілому. 
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С 1 января 2010 года вступил в силу целый ряд изменений налогового 

законодательства, связанных с введением в действие Особенной части 

Налогового кодекса Республики Беларусь. Так с 01.01.2010 отменены: налог 

с продаж, сбор в республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, 

экологический налог по передвижным источникам. Изменения также 

коснулись налога на добавленную стоимость, так с 1 января 2010 года она 

увеличилась с 18% до 20%.  

Рассмотрим последствия реформирования налоговой системы и 

поступлений в бюджет на уровне Кобринского района Брестской области, 

таблица 1. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что поступления в 

бюджет за январь-февраль 2010 года сократились по сравнению с 

аналогичным периодом  2009 года на 2805445 тыс. руб. или 22%. Снизились 

поступления от: подоходного налога – на 161037 тыс. руб., налога на 

добавленную стоимость – на 1283876 тыс. руб., налога на недвижимость – 

на 239070 тыс. руб. Поступления от налога на прибыль за анализируемый 

период возросли на 283703 тыс. руб. Это свидетельствует о снижении 

налоговой нагрузки на плательщиков. 

Анализ изменения структуры налоговых поступлений показал, что 

наибольший удельный вес за январь-февраль 2009-2010 годов по 

Кобринскому району занимают такие налоги как: подоходный налог, налог 

на добавленную стоимость, налог на недвижимость, налог на прибыль.  
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Таблица 1. Динамика налогов, выплачиваемых в бюджет Кобринским 
районом Брестской области в январе-феврале 2009-2010 годов 

Сумма, за 
январь-февраль 

2009г. 

Сумма, за 
январь-февраль 

2010г. 
Отклонения 

Наименование 
платежей 

тыс.  руб. % тыс. руб. % тыс. руб.
темп 
роста, 

% 
% 

подоходный налог 4214634 33,7 4053596 41,8 -161037 96 8,1 
налог на прибыль 1173146 9,4 1456849 15,0 283703 124 5,6 
налог на доходы 12772,4 0,1 8753,2 0,1 -4019,2 69 -0,0 
целевые сборы 118057,2 0,9      
налог на 
недвижимость за 
незавершенное 
строительство 

12476,4 0,1 14276,8 0,2 1800,4 114 0,1 

земельный налог 291093 2,3 356188 3,7 65095 122 1,3 
налог на 
недвижимость 

1654393 13,2 1415323 14,6 -239070 86 1,4 

налог на добавленную 
стоимость 

2254376 18,0 970500 10,0 -1283876 43 -8,0 

налог с продаж 834280,7 6,7 -     
налог на игорный 
бизнес 

14689 0,1 39415,6 0,4 24726,6 268 0,3 

налог на услуги 87437,3 0,7 76097,6 0,8 -11339,7 87 0,1 
сбор с заготовителей 2095 0,0 900 0,0 -1195 43 -0,0 
налог за 
использование 
природных ресурсов 

393419,4 3,1 414905 4,3 21485,6 105 1,1 

другие налоги, сборы 
(пошлины) и иные 
обязательные платежи 

1444802 11,6 895423 9,2 
-

549378,7
62 -2,3 

Итого 12507672 100 9702227 100 -2805445 78  

Примечание: источник – собственная разработка. 

Обобщая выше изложенное можно сделать вывод о том, что современное 

развитие налоговой системы направлено на стимулирование развития 

субъектов хозяйствования и, исходя из уменьшения поступлений от налогов, 

предоставляет бизнесу более выгодные условия для развития, чем ранее.  
 

Список литературы: 
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УДК  657  

П(С)БО 27 – АНАЛОГ МСФЗ 5. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
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Науковий керівник: Рогова Н.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)     
 

В умовах активної інтеграції України у світове співтовариство, без 

уваги не залишається і бухгалтерський облік. Так з метою приведення 

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

у відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), 

було внесено низку змін до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку (П(С)БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку та інших 

нормативних документів. 

Такі нововведення, зокрема, призвели до виникнення проблемних 

питань, що зумовлені несумісністю вимог застосування певних 

бухгалтерських рахунків при відображенні операцій вибуття необоротних 

активів і порядку формування інформації для її розкриття у фінансовій 

звітності. Зважаючи на це, дослідження проблеми відображення в 

бухгалтерському обліку вибуття основних засобів шляхом продажу, та 

необоротних активів утримуваних для продажу, можна вважати актуальним 

і перспективним. 

П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, і припинена 

діяльність» будувалося відповідно МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані 

для продажу, та припинена діяльність». Проте не зважаючи на це, між ними 

є певні відмінності, подекуди досить вагомі. 

У п. 5 розділу 2 (Сфера застосування) МСФЗ 5 та п. 3 розділу 1 

П(С)БО; п. 2 розділу 2 П(С)БО 27 і п.10 МСФЗ 5, суперечать один одному; у 

п. 17, 26-29, 42 МСФЗ 5 подається інформація про порушення вимог 

визнання необоротного активу, як такого, що утримується для продажу, 

зокрема періоду завершення продажу, П(С)БО 27 не передбачає розкриття 

інформації щодо змін планів продажу об’єкта що утримується для продажу 
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(ліквідаційної групи). У п. 3 розділу 2 П(С)БО 27 зазначається, що первісне 

визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для 

продажу проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття 

задовольняються умови, наведені в пункті 1 розділу 2 П(С)БО 27.  Згідно 

П(С)БО 27, об’єкт основних засобів, що планується реалізувати, потрібно 

перевести в розряд оборотних активів, для цього було введено новий 

субрахунок – 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для 

продажу». 

На практиці існують випадки, коли об’єкт основних засобів не 

задовольняє всі вимоги п.1 розділу 2 П(С)БО 27, але існує потреба в його 

реалізації. В такому разі, переведення такого об’єкту в розряд оборотних 

активів (286 субрахунок) неможливе. 

Аналізуючи все вище сказане, можна підвести підсумок, що після 

приведення українських стандартів бухгалтерського обліку у відповідність 

до міжнародних, виникла низка неврегульованих питань, які потребують 

нагального вирішення. Для оптимізації та покращення процесу обліку 

необоротних активів утримуваних для продажу, та груп вибуття, потрібно 

якнайшвидше усунути невідповідності у вітчизняному законодавстві з 

облікової політики. 
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Державний вищий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку України» 

 
Постановка проблеми. В умовах високої конкуренції та впливу на 

підприємство мінливих зовнішніх і внутрішніх факторів важливо 

здійснювати управління витратами, системно і об’єктивно оцінювати їх 

доцільність, ефективність і величину. Розрахунки такого типу проводяться в 

системі управлінського обліку, проте багатогранність бізнес-інтересів 

вимагає комплексних аналітичних досліджень структурами внутрішнього і 

зовнішнього аудиту. Таким чином, використання аналітичних процедур у 

ході аудиту витрат підприємства може бути суттєвим при прийнятті 

управлінських рішень щодо обсягу та структури витрат в розрізі видів 

діяльності та асортименту продукції. 

Водночас, у науковій літературі з приводу аудиту витрат робиться 

акцент на підтвердженні аудитором достовірності даних про витрати та 

мало приділяється уваги питанням реалізації аналітичних процедур аудиту 

витрат, що звужує функціональність аудиторських послуг. 

Метою роботи є розробка пропозицій щодо застосування аналітичних 

процедур на різних стадіях аудиту витрат.  

Виклад основного матеріалу. У світовій практиці аудиту 

аналітичним процедурам приділяється значна увага. Так, відповідно до 

Міжнародних стандартів аудиту (МСА 520) аналітичні процедури 

передбачають аналіз основних відносних показників і порівнянь, включно з 

подальшим дослідженням змін і відхилень, взаємозв’язків і 

взаємозалежностей, котрі суперечать іншій інформації про предмет 

дослідження або не відповідають очікуваним параметрам. Вагомий доробок 

в питаннях практичного застосування аналітичних процедур в аудиті витрат 
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зробили такі вітчизняні вчені, як С. В. Івахненко, О. Ю. Попель, 

Ф. Ф. Бутинець, Н. М. Пелешко. Але, на нашу думку, методологічні аспекти 

використання аналітичних процедур в  аудиті витрат потребують 

подальшого дослідження та уточнення.   

Особливість аналітичних процедур під час здійснення аудиту витрат 

передбачає диференціацію дії об’єктивних і суб’єктивних факторів 

формування витрат, а також їх раціоналізацію і повноту використання 

сприятливого середовища. Варто зазначити, що методичний інструментарій 

аналітичних процедур суттєво відрізняється на різних етапах аудиту.  

Так, на етапі планування пропонуємо застосовувати зустрічну 

перевірку і порівняльний аналіз, що забезпечить розуміння специфіки 

функціонування підприємства, правильну оцінку обсягів аудиту, його 

основних напрямків та є передумовою впровадження дедуктивного методу 

оцінювання показників Головної книги і фінансової звітності, виявлення 

факторів ризику тощо. На етапі підтвердження інформації пропонуємо 

використовувати факторний аналіз, аналіз показників та тести на 

прийнятність, що забезпечить отримання аудиторських доказів. На 

завершальній стадії аудиту, на нашу думку, пріоритетними є процедури 

порівняльного аналізу, рейтингових оцінок, які надають оцінку отриманим 

доказам для надання впевненості. 

Під час проведення аудиту витрат джерелами інформації виступають 

різні матеріали, що використовуються при здійсненні аналітичних процедур, 

отже отримуються докази різного ступеня достовірності. Тому ефективними 

аналітичні процедури будуть лише у тому випадку, якщо підтверджена 

достовірність необхідної і достатньої інформації.  

Висновки. Вважаємо, що аналітичні процедури доцільно 

застосовувати на всіх стадіях аудиту витрат. Такий підхід забезпечить 

аудитору можливість своєчасно виявити незвичні тенденції чи викривлення, 

що дозволить зменшити аудиторський ризик та сформувати висновок про 

те, чи узгоджуються фінансові звіти в цілому з аудиторським розумінням 

бізнесу клієнта. 
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Научный руководитель: Лира В.В. 
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Интернационализация экономик вызывает необходимость в 

сопоставимости учетных данных, получаемых в различных странах, и 

соответственно возникает потребность введения международной 

стандартизации национальных систем бухгалтерского учета. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)– это 

правила, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию 

финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов 

фирм и компаний во всем мире. [3,с.15] 

Существует два основных метода формирования отчетности по 

международным стандартам: трансформация существующей отчетности; 

параллельное ведение бухгалтерского учета. 

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы. Преимущества 

трансформации – минимальные изменения во внутренних технологиях и 

участие в процессе узкого круга специалистов. Недостатком этого метода 

является менее точное представление отчетности, более длительные сроки 

ее подготовки. К плюсам второго метода относятся максимальная точность 

и высокая оперативность. Он не требует значительных затрат времени на 

подготовку отчетности по МСФО после предоставления отчетности, 

составляемой в соответствии с белорусским законодательством  [1, с. 27]. 

Особенностью внедрения МСФО является то, что основные принципы 

международной системы учета нашли свое отражение в разработанных на 

их основе национальных принципах. Для белорусской системы характерна 

информационная нагрузка на формы бухгалтерской отчетности, а для 

МСФО – на примечания к отчетности, т. е. дополнительные отчеты, 

сопровождающие основные отчетные формы[2, с. 92-93] . 
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Отличительной чертой внедрения МСФО в нашей стране является 

также то, что в белорусской учетной системе только определилось 

разделение учета на бухгалтерский, управленческий и налоговый, а в 

мировой практике это является общепринятым. 

В целях обеспечения эффективного перехода на МСФО необходимо 

детально разработать методику трансформации отчетности в 

международный формат и установить перечень тех предприятий, где она 

необходима и должна применяться для международных инвестиционных 

программ, выхода на внешние рынки. Для адаптации текущего белорусского 

бухгалтерского учета к МСФО также потребуется серьезная перестройка 

действующей системы формирования бухгалтерской отчетности. 

 

Список литературы: 
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Питання обліку в будівельній діяльності актуальні завжди. На 

сьогодні, незважаючи на труднощі, будівництво залишається однією з 

найбільш перспективних галузей економіки, проте це галузь, у якій суб’єкти 

господарювання найчастіше стикаються із проблемами, викликаними 

недостатнім нормативним регулюванням облікових питань.  

Методологічні засади формування, оцінки і визнання в 
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бухгалтерському обліку інформації про доходи пов'язані з виконанням 

будівельних контрактів, визначаються П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 3 «Звіт 

про фінансові результати» та П(С)БО 18 «Будівельні контракти», відповідно 

до якого будівельний контракт — договір про будівництво, тобто 

спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, 

реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт.      

Основним елементом доходу від контракту є ціна, передбачена 

будівельним контрактом (фіксована ціна або ціна «витрати плюс»). Також 

дохід включає: суму відхилення від ціни за будівельним контрактом, 

претензії та заохочувальні виплати за будівельним контрактом. Дохід 

визнається за методом оцінки ступеня завершеності операції та методом 

рівномірного нарахування. Доходи i витрати протягом періоду виконання 

будівельного контракту визнаються на дату балансу, за ступенем 

завершеності будівельно-монтажних робіт за різними методами: 

співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного 

контракту до дати балансу та очікуваної суми витрат за контрактом,  

співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу в 

натуральному вимірі, вимірювання та оцінку виконаної роботи. 

Специфічними рахунками для обліку в будівництві є  рахунки: 703 

"Дохід від реалізації робіт і послуг"; 903 "Собівартість реалізованих робіт і 

послуг"; 13 "Тимчасові (не титульні) споруди"; 238 "Незавершені будівельні 

контракти";239 "Проміжні рахунки". Сума визнаного доходу підрядчика 

відображається  за Дт 36  Кт 70. Одночасно визнаний дохід за будівельним 

контрактом без суми непрямих податків відображається: Дт 238  Кт 239.  

Відповідно до класифікації доходів їх облік ведеться на рахунках 7 класу. 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку 

інформації про витрати підприємства визначає П(С)БО 16 "Витрати". 

Виділяють такі елементи операційних витрат: матеріальні витрати, витрати 

на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші 

операційні витрати. Витрати за будівельним контрактом включають: 

витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту  та 
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загальновиробничі витрати. Методи обліку витрат у будівництві: 

нормативний метод, метод за замовленнями, попередільний метод і 

калькулювання собівартості. Згідно з п. 16 П(С)БО 18 переддоговірні 

витрати підрядчика обліковуються на рахунку 23. Якщо контракт не уклали 

витрати відображаються за Дт 90,92, 93, 94. У кінці звітного періоду в Дт 

903 Кт 23 списуються тільки ті витрати, які визнані витратами звітного 

періоду, згідно з П(С)БО 18. Невизнані витрати залишаються  на дебеті 

рахунку 23.Після завершення будівництва робиться проведення Дт239 

Кт238. Доходи і видатки протягом періоду виконання будівельного 

контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату 

балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту достовірно 

оцінений.  

Отже, облік у будівництві є специфічним. На показник незавершеного 

будівельного виробництва впливає момент визнання доходу, тип укладеного 

контракту. Для правильного визначення фінансових результатів упродовж 

виконання будівельних контрактів важливе значення має очікувана сума 

доходу за контрактом. Структура такого показника регламентована МСБО 

11 та П(С)БО 18, проте вона потребує докладного дослідження щодо 

відповідності умовам укладених підрядними організаціями будівельних 

контрактів.  

 
Список літератури: 
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В умовах європейської інтеграції фінансових ринків особливої 

актуальності набуває проблема прискореної адаптації вітчизняного 

законодавства до вимог міжнародних фінансових ринків, яке могло б 

забезпечити уніфіковану систему звітності у страхових компаніях, розробка 

простої та доступної схеми бухгалтерського обліку у страхових компаніях. 

Відповідно метою даної роботи є теоретико-методичне обґрунтування 

удосконалення обліку та звітності страхових компаній, адаптація їх до 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів 

фінансової звітності.  

Основою нормативної бази страхової діяльності є Закон України «Про 

страхування» № 86/96-ВР від 7.03.1996 р. зі змінами то доповненнями. У 

міжнародній практиці вимоги щодо формування фінансової інформації 

страховими компаніями описані у МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

Незважаючи на широкий спектр нормативної бази, окремого 

спеціалізованого національного стандарту бухгалтерського обліку в 

страхових компаніях на сьогоднішній день немає, в зв’язку з чим відсутні 

також єдині методологічні підходи, що характеризували б формування та 

зміст специфічних показників звітності страховиків. Нормативно-правовий 

акт  з регулювання обліку в страхових компаніях обов’язково повинен бути 

побудований виходячи зі специфічних об’єктів обліку страхових компаній, 

що зумовлені особливостями їх діяльності (табл. 1).   

У ході проведеного аналізу виявлено дублювання змісту показників 

фінансової звітності та звітних даних страховиків. Для усунення 

дублювання  інформації доцільним є перегляд кількості статей та розділів у 

звітних даних та їх якісного наповнення. Необхідність у адаптації 

української нормативної бази в галузі страхування до вимог світової 

спільноти повністю обґрунтована тим, що неврегульованість методики 
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бухгалтерського обліку у галузі страхування викликає складнощі та 

помилки при формуванні звітності.  

Таблиця 1. Структура та змістове наповнення національного 
стандарту обліку у страхових компаніях (проект) 

Назва розділу Зміст розділу 
1 2 

1.Визначення 
термінів і 
понять 

Уточнення необхідних термінів і понять, серед яких «Застрахована особа 
(власник страхових інтересів)», «Обов’язкове страхування», 
«Загальнообов’язкове державне страхування», «Добровільне 
страхування», «Компонент депозиту», «Страхова сума», «Страхове 
відшкодування» тощо. 

2.Приклад 
робочого плану 
рахунків  

Рекомендовані спеціалізовані рахунки та субрахунки до них, виходячи зі 
специфічних об’єктів обліку. На нашу думку доцільним було б введення 
до нього ряду специфічних рахунків обліку. 

3.Типові та 
специфічні 
бухгалтерські 
проведення та 
їх алгоритми за 
специфічними 
об’єктами 
обліку 

На нашу думку тут необхідно навести проведення, що стосуються: 
3.1.Надходження страхових премій та  їх повернення  
3.2.Формування усіх видів резервів страхової компанії, виділення 
компоненту депозиту при страхуванні життя 
3.3.Визнання та виплата страхового відшкодування 
3.4.Визнання та формування витрат страхової компанії, визнання та 
формування доходів страхової компанії від основної діяльності 
3.5.Проведення операцій перестрахування (з точки зору 
перестрахувальника та перестраховика) 

4.Алгоритми 
розрахунків 
величини 
резервів  

Методика та зміст формування усіх видів резервів та розміру 
відрахувань до них за кожним договором окремо з чітким формулами, 
алгоритмами та прикладами 

5.Алгоритм 
формування 
звітних даних  

Методика заповнення звітних даних страховика, що передавала б зміст 
кожного розділу усіх форм звітних даних страховика, містила алгоритм 
їх складання виходячи із залишків та аналітики за рахунками 
бухгалтерського обліку  
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В рыночной экономике огромную роль играет достоверная информация о 

деятельности организации, необходимая для самой организации при определении 

стратегии развития и способов повышения её эффективности. Основными 

формами организации и проведения контрольных процедур и действий 

являются ревизия (проверка) и аудит [1]. 

Развитие аудита в Республике Беларусь связано с укреплением рыночных 

отношений, стремлением нашей страны интегрироваться в мировую 

экономическую систему и активным привлечением иностранного капитала [2]. 

В Республике Беларусь постоянно растет потребность в аудиторских 

услугах. С 2005 по 2009гг. наблюдается увеличение числа предоставляемых 

аудиторских услуг. В период с 2005 по 2009гг. количество услуг, 

оказываемых аудиторскими организациями в общем портфеле 

предоставляемых услуг постоянно увеличивается. В 2005 году данный 

показатель составлял  17985млн.руб., а в 2008-2009гг. он стал равен 26786 и 

34746 млн. руб [3]. В течении 2007-2009гг. наблюдается значительное 

снижение количества недоплат и неналоговых платежей в бюджет 

организациями. В 2008 году их число снизилось на 129%, в 2009г. – на 101% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4].   По состоянию 

на 01.01.2009 года на территории Республики Беларусь было 

зарегистрировано 519 индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

аудиторской деятельностью. Самое большое их число сконцентрировано в 

столице нашей страны - городе Минске - 65%. В г. Пинске зарегистрировано 

лишь 3 индивидуальным предпринимателя, занимающихся аудиторской 

деятельностью, что составляет 0,6% от общего числа [5].  
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За период с 2008 по 2009гг. в г. Пинске наблюдалось увеличение 

числа лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность. В общем 

количестве преобладают физические лица, в 2009 году их число 

увеличилось на 112,4%. За десять месяцев 2009г. в г.Пинске проведена 101 

комплексная проверка плательщиков, по их результатам доначислено в 

бюджет 74,5 млн. бел. руб. В данный период в г. Пинске были выявлены 

также нарушения проверяемых лиц. В 2009 году их количество в отношении 

физических лиц увеличилось на 50%, юридических лиц – 73,1% и 

индивидуальных предпринимателей – 85,7% [5].  

В настоящее время для совершенствования своей деятельности 

предприятия используют различные инструменты, направленные на 

улучшение отдельных аспектов деятельности. Это системы менеджмента 

качества, системы управления охраной труда, системы экологического 

менеджмента.  

В перспективе на первое место в Республике Беларусь должна 

выдвинуться консалтинговая деятельность. В данном случае аудит будет 

выполнять функции консалтинговых фирм, оказывая своим клиентам 

консультационную помощь в части правильной организации бухгалтерского 

учета, соответствия его международным стандартам, условиям рыночной 

экономики.  
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Кредитование является одной из самых востребованных как 

физическими, так и юридическими лицами банковских услуг. На 

протяжении с 2006 по 2009 год включительно в Республике Беларусь 

сохраняется устойчивая тенденция роста объёмов кредитной 

задолженности. Объем кредитной задолженности физических лиц в 2009 г. 

увеличился на 3 364,8 млрд. рублей или на 26,7% и по состоянию на 1 

января 2010 г. составил 15 955,4 млрд. рублей [1]. 

Проанализировав данные, можно отметить, что востребованность 

кредитных услуг со стороны населения возрастает с каждым годом. Так в 

2008 году объем кредитов на потребительские цели по сравнению с 2006 

годом увеличился на 2854,6 млрд.руб. и составил 5282,1 млрд. руб., или 46,3 

% от общего объема кредитной задолженности, в то время, как объем 

кредитов на строительство и приобретение жилья увеличился на 3081,8 

млрд.руб. и составил 6119,6 млрд. руб. соответственно. Однако, в 2009 г. 

значительно сократились объемы кредитования населения на 

потребительские цели. Так, за 2009 год объем кредитной задолженности на 

потребительские цели сократился на 194.9 млрд. рублей или на 3,4% и на 1 

января 2010г. составил 5 560,4 млрд. рублей, что обусловлено снижением 

платежеспособности населения и ростом просроченной задолженности по 

этим кредитам. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем 

объеме кредитной задолженности населения на 1 января 2010г. составил 

34,8% против 45,7% на 1 января 2009 г [2].  

Снижение тенденции кредитования физических лиц в первую очередь 

обусловлено сложившейся экономической ситуацией во всем мире. В связи 

с мировым финансовым кризисом Национальный банк Республики Беларусь 

с целью снижения минимизации кредитных рисков приостановил выдачу 
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кредитов в иностранной валюте физическим и юридическим лицам до 

01.01.2011г.  

Во-вторых, около 17% ресурсов банковской системы Республики 

Беларусь формировалось за счет ресурсов, привлеченных на внешнем 

кредитном рынке. Большинство этих ресурсов были краткосрочными, то 

есть, белорусские банки брали в долг деньги и кредитовали экономику. 

Вначале 2009 года на внешнем кредитном рынке произошел рост ставок по 

кредитам, что в свою очередь привело к снижению спроса физических лиц 

на такую банковскую услугу как кредитование населения. Поэтому, банки 

на некоторое время были вынуждены приостановить выдачу кредитов 

физическим лицам и отдать большее предпочтение кредитованию 

юридических лиц [3].  

В-третьих, на данную ситуацию существенное влияние оказал также 

уровень реальных доходов населения, основную часть которых составляет 

оплата труда, и структура потребления домашних хозяйств. В 2009 г. 

расходы населения значительно превышали его доходы, что сказалось на 

склонности населения к сбережению.  

Однако если проанализировать состояние кредитного рынка 

Республики Беларусь на 01.01.2010, то многие банки снизили процентные 

ставки по некоторым видам кредитов, что обусловлено процентной 

политикой Национального банка Республики Беларусь.   
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Розвиток сучасного суспільства тісно пов’язаний з глобалізацією 

економіки та відповідним їй процесом розширення міждержавних 

економічних відносин в усіх сферах діяльності. У зв’язку з цим, виникає 

об’єктивна потреба у формуванні єдиних підходів до однієї з основних 

функцій управління – обліку через адаптацію національного обліку і 

звітності до міжнародних стандартів.  

У банківській і виробничій сфері облік здійснюється за міжнародними 

стандартами або за національними стандартами, які відповідають 

міжнародним, а в бюджетній сфері дана проблема є актуальною до 

сьогоднішніх днів [1]. Відповідно це вимагає дослідження проблемних 

питань обліку в бюджетних установах і визначення напрямків їх вирішення. 

Отримані результати під час дослідження свідчать про значні 

розбіжності відображення в обліку та звітності операцій господарської 

діяльності бюджетних установ відповідно до чинної облікової системи 

України порівнянo з міжнародними стандартами. 

Зокрема, розбіжності із міжнародною обліковою практикою має 

система визнання доходів,а саме: відповідно до національного облікового 

законодавства фінансування з бюджету визнається доходом в періоді 

отримання, за кордоном бюджетне фінансування визнають як валове 

надходження економічних вигід або потенціалу корисності протягом 

звітного періоду, якщо чисті активи (власний капітал) зростають у 

результаті цього надходження, а не в результаті внесків власників; щодо 

визнання доходу від операцій госпрозрахункового характеру, то в 

вітчизняному бюджетному обліку дохід визнається як валове надходження 
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економічних вигід або потенціалу корисності протягом звітного періоду, 

якщо чисті активи (власний капітал) зростають у результаті цього 

надходження, а не в результаті внесків власників (тобто, аналогічно до 

визнання закордоном доходу від бюджетного фінансування), відповідно до 

міжнародної практики дохід від госпрозрахункових операцій, не є 

економічною вигодою, або потенціалом корисності, що надходять до 

суб’єкта господарювання, і не ведуть до збільшення активів чи зменшення 

зобов’язань, тому їх виключають із доходу[2]. 

Також існують відмінності відображення в обліку таких операцій як: 

виправлення суттєвої помилки, яка пов’язана з попередніми періодами, 

переоцінка запасів, калькуляція собівартості придбаних запасів, визнання 

собівартості списаних запасів, коригування сум, визнаних у фінансових 

звітах, для відображення подій, які відбуваються у проміжок часу між датою 

звітності та датою подання звітності, утримання інвестиційної нерухомості, 

нарахування амортизації основних засобів та інші. 

Відсутність єдиного плану рахунків для бюджетних установ через те, 

що методи ведення обліку завжди були різні: по виконанню бюджетів – 

касовий метод, а по виконанню кошторисів бюджетних установ та фондів – 

метод нарахувань, також є перешкодою на шляху гармонізації національної 

системи обліку до міжнародних стандартів [1]. 

Таким чином, облік в бюджетних установах потребує негайного 

реформування, а саме: запровадження єдиних стандартів обліку, єдиного 

плану рахунків бухгалтерського обліку, запровадження методу нарахувань, 

визначення способів оцінки активів, правил нарахування амортизації  у 

секторі державного управління. 
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Анализ платежного баланса Беларуси позволяет сделать вывод о том, 

что наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является 

отрицательное сальдо баланса торговли товарами, что составляет основу де-

фицита счета текущих операций. За 2009 г. этот показатель составил 6 971,3 

млн. долларов. По сравнению с прошлым годом дефицит внешней торговли 

Беларуси товарами вырос на 11,8%. [1].  

В условиях кризиса существенно переломить дефицит баланса 

торговли товарами очень сложно. На данный момент путей снижения 

внешнеторгового дефицита два − рост экспорта и снижение импорта. Роста 

экспорта добиться сложно, пока не стабилизируется спрос на внешних 

рынках. Также одним из возможных путей минимизации отрицательного 

сальдо является ограничение импорта товаров. Однако принятие 

административных мер в этом направлении может вызвать ряд негативных 

последствий. Дело в том, что доля так называемого критического импорта 

(энергоресурсы, медикаменты и некоторые виды товаров, не производимые 

в Беларуси) приближается к половине от всех импортных поставок, другая 

существенная величина трат — импорт оборудования и комплектующих. 

Однако существенно сократить потребление энергоресурсов Беларусь 

не в состоянии. Еще есть два варианта развития ситуации − это сокращение 

бюджетных расходов, что должно привести к падению доходов населения, 

которые могли бы быть направлены на покупку импорта. Второй вариант − 

это девальвация национальной валюты, которая в данном случае 

эквивалентна сокращению доходов. Оба эти варианты ведут 
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к определенному снижению издержек предприятий, и первую очередь 

по снижению зарплаты.  

По нашему мнению, наступило время принятия неординарных мер по 

стабилизации торгового баланса, иначе экономика может превратиться в 

должника, который работает только на обслуживание внешнего долга. 

Поэтому, наряду с традиционными формами, на наш взгляд, целесообразно 

использовать метод формирования антикризисного баланса внешней 

торговли, который целесообразно осуществлять по следующим 

направлениям. Во-первых, необходимо ускоренными темпами наладить 

производство импортозамещающей продукции, как на действующих 

предприятиях, так и путем организации новых производств [2, с. 20]. Во-

вторых, создание и развитие товаропроводящей сети, а также освоение 

новых рынков сбыта белорусских товаров. В-третьих, нужно пересмотреть 

механизм и уровень экспортных, импортных, транзитных пошлин и 

тарифов, а также НДС и акцизов, до минимума сократить экспортные 

пошлины, оставив только те, которые, без всяких сомнений, положительно 

скажутся на внешнеторговом балансе.  В-четвертых, необходимо шире 

использовать нетарифные методы внешнеторгового регулирования, которые 

широко применялись в годы большой депрессии − количественные 

ограничения, контингентирование, меры скрытого или косвенного 

протекционизма и т.д. [2, c. 21]. 

По нашему мнению, данные направления наряду с другими 

мероприятиями позволят в значительной мере смягчить удары мирового 

финансового кризиса на национальные воспроизводственные процессы, что 

и обеспечит постепенный переход к стабилизации и подъему отечественной 

экономики. 
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В економічно розвинених країнах внутрішньому аудиту приділяється 

велика увага, проте в Україні як на законодавчому, так і в професійному 

сенсі він знаходиться на стадії становлення. Набуття чинності Закону 

України «Про акціонерні товариства» з квітня 2009р. сприяло активізації 

роботи в цьому напрямку [2]. Як і в більшості країнах, вищезазначений 

закон передбачає створення у складі наглядової ради аудиторського 

комітету. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту 

наглядова рада може ініціювати посаду внутрішнього аудитора або 

створення служби внутрішнього аудиту, які будуть безпосередньо 

підконтрольні і підзвітні одному з членів ради, – голові комітету з питань 

аудиту.  

Аудиторський комітет наглядової ради є тим органом, який 

співпрацює з ревізійною комісією, зовнішнім аудитором у здійсненні 

контролю над фінансово-господарською діяльністю, управлінні ризиками, 

визначає сфери зовнішнього аудиту і надає рекомендації відносно 

призначення зовнішнього аудитора. Серед українських акціонерних 

компаній лише одиниці мають створений при наглядовій раді аудиторський 

комітет. На практиці, найчастіше, внутрішні перевірки товариств 

проводяться ревізійними комісіями, які обираються з числа акціонерів. Це 

обумовлено тим, що Закон «Про акціонерні товариства» не передбачає 

обов'язкового створення відділів внутрішнього аудиту. На нашу думку, 

склад членів ревізійної комісії в більшості акціонерних товариств України 

не може забезпечити якісного контролю над поточною діяльністю. 

Відповідно необхідним є створення в системі внутрішнього контролю 
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відділу внутрішнього аудиту, який би здійснював постійну експертизу 

фінансової та операційної діяльності товариства.  

Крім того, ревізійні комісії фокусують свою увагу на виявленні 

помилок і зловживань відносно фактів, які вже відбулися, тоді як 

внутрішній аудит орієнтований на перспективу, тобто на аналіз майбутньої 

діяльності і оцінює можливості суспільства і пропонує шляхи зниження 

ризиків [1]. 

Підпорядкованість служби внутрішнього аудиту в виконавчому 

органу (правлінню, дирекції) є повністю логічним з огляду на те, що 

внутрішній аудит повинен забезпечити ефективне функціонування 

товариства шляхом постійного контролю над фінансово-господарською 

діяльністю, виявлення зловживань, помилок і зон ризиків, формувати 

інформаційну основу для ухвалення управлінських рішень і здійснювати 

оцінку їх виконання. 

Таким чином, враховуючи економічну ситуацію, що склалася в країні, 

можна сказати, що для внутрішнього аудиту на сьогоднішній день склалися 

сприятливі умови, аби продемонструвати можливості і довести свою 

необхідність, як для керівництва, так і для управлінського персоналу. 

Завдяки внутрішньому аудиту у власників і менеджерів може з'явитися 

вагомий інструмент підвищення ефективності управління товариствами, 

хоча структурна побудова такого важеля ще потребує подальшого 

дослідження. Наявність внутрішнього аудиту значно підвищує ефективність 

діяльності товариства в цілому і викликає довіру, як з боку зовнішніх 

аудиторів, так і з боку інвесторів. 
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ БЮРО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Научный руководитель: Хрусь Е.А 

Полесский государственный университет 
 

Проблема снижения уровня банковских рисков всегда была 
сопутствующей составляющей в работе банков и в настоящее время 
приобретает все большую актуальность на фоне мирового финансового 
кризиса. Объем проблемных кредитов белорусских банков на 1 марта 2010 
года  вырос на 47,67% до эквивалента Br618,0 млрд. по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года. Начальник главного управления 
банковского надзора Национального банка (НБ РБ) Сергей Дубков заявил, 
что ряд белорусских банков не в полной мере использует возможности бюро 
кредитных историй, что повышает их кредитные риски.  

Таблица 1 ― Сравнительная характеристика бюро кредитных историй 
Форма собственности 

Основные 
критерии Государственное бюро кредитных 

историй 
Частные бюро кредитных 

историй 

Учредители 

На базе центрального (национального) 
банка либо органа банковского надзора 

Банковские ассоциации, торговые 
палаты, компании по выпуску 
кредитных карт, крупные 
торговые сети либо независимые 
коммерческие компании и др. 

Источник 
формирования 
кредитной 
истории 

Банк, являющийся стороной по 
кредитной сделке и представляющий в 
национальный банк сведения, 
входящие в состав кредитной истории, 
а также национальный банк – по 
кредитным сделкам, заключенным со 
своими работниками 

Розничные торговые палаты, 
организации, представляющие 
коммерческие кредиты, 
поставщики коммунальных 
услуг, финансовые учреждения и 
др. 

Доступ к 
сведениям 

Только банки либо органы банковского 
надзора 

На основании заявок все 
заинтересованные лица  

Характер 
структуры 

Кредитные регистры некоммерческого 
характера 

Исключительно коммерческие 
организации 

Принцип работы 

Принцип обязательности (сведения 
представляются в силу требования 
законодательства) 

Принцип добровольности 
(юридические и физические лица 
предварительно дают согласие на 
включение сведений о них в базы 
данных) 

Зарубежная 
практика 

Польша (1 БКИ – учредители Польская 
ассоциация банков и 17 крупнейших 
банков) 
Республика Беларусь на современном этапе 

США (до 400 БКИ), Германия (1 
БКИ),  Россия (сеть БКИ), 
Великобритания (3 крупных БКИ), 
Украина (сеть БКИ) 

Примечание — Источник: собственная разработка на основании [1, с. 44-46; 2] 
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В международной практике существуют различные подходы к 
организации кредитных бюро, при этом спорными являются вопросы о 
форме собственности, объеме накапливаемой информации, членстве и др.  

Белорусский кредитный регистр начал свою работу в середине 2007 
года, и уже на 1.06.2009 г. было собрано более 1,9 млн. кредитных историй, 
что составляло почти 60% от общего количества заключенных в банковской 
системе кредитных договоров [1, с. 47]. 

В исследовании Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорации «Doing Business 2009» индекс охвата кредитной информации в 
РБ был высоко оценен по шкале 5 из 6 возможных. Выполнение 6-го 
критерия (предоставление информации, полученной от розничных торговых 
организаций, поставщиков коммунальных услуг и т.д.) необходимо 
связывать с созданием частных бюро кредитных историй (ЧБКИ).  

НБ РБ готовит концепцию законопроекта, регулирующего 
деятельность ЧБКИ на территории Беларуси. Создание ЧБКИ с одной 
стороны позволит рассмотреть рекомендации международных финансовых 
организаций, активизировать развитие институциональной структуры 
финансового рынка, это было бы эффективно, например, коллекторским 
компаниям, в приходе которых на белорусский рынок заинтересован НБ РБ. 
С другой стороны, ряд участников рынка, в том числе и  Ассоциация 
белорусских банков, полагают, что рассредоточение информации о 
заемщиках внесет сумятицу и создаст почву для разглашения банковской 
тайны.  

Изучение положительного опыта работы ЧБКИ во многих странах 
Европы, а также в США, Канаде, и анализ ошибок России и Украины, где 
информация о заемщиках разбросана и часто недостоверна, не дает 
однозначного ответа каким образом сложится ситуация в нашей стране. 
Сейчас же сомнения по поводу необходимости создания ЧБКИ связаны в 
большей степени с функциями нового учреждения по аккумулированию и 
предоставлению касающейся их информации. 
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Державний вищий навчальний заклад «Українська академія 
банківської справи Національного банку України»  

 
Актуальність теми. Фінансові інструменти є доволі новим поняттям у 

вітчизняному обліку. Більшість положень національного стандарту (ПСБО 

13) є складними і незрозумілими при їх застосуванні. Проте будь-які 

операції з фінансовими інструментами впливають на показники фінансової 

звітності.  

Мета: розглянути теоретичні засади відображення в фінансовій 

звітності контрактів за фінансовими інструментами.  

Вітчизняне законодавство та  МСФО (IAS) 39  визначають два методи  

відображення фінансового активу або фінансового зобов’язання відносно 

контракту за фінансовими інструментами: визнання «за датою виконання 

контракту» та «за датою укладання контракту» [2,3]. 

Розглянемо особливості визнання фінансових інструментів при 

застосовуванні цих методів (табл. 1) 

Таблиця 1  

  Характеристика методів визнання «за датою укладання 
контракту» та «за датою виконання контракту» 

№ 
п/п 

Категорії 
Метод визнання «за датою 
укладання контракту» 

Метод визнання «за датою 
виконання контракту» 

1. 

Визначення 

дата, коли суб’єкт 
господарювання бере на себе 
зобов’язання купити або 
продати актив 

дата реальної поставки активу 

2. 

Дата визнання 
активу, що підлягає отриманню, 
і  зобов’язання за його сплатою 
в день укладання угоди 

активу, що підлягає 
отриманню, і  зобов’язання за 
його сплатою в день реалізації  
угоди 

3. Дата 
припинення 
визнання 

проданого активу і визнання 
дебіторської заборгованості 
покупця в день укладання угоди

проданого активу і визнання 
дебіторської заборгованості 
покупця в день реалізації угоди 
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Різниця у датах визнання та припинення визнання фінансового активу 

чи зобов’язання призводить до зміни порядку обліку. Суб’єкт 

господарювання самостійно обирає метод обліку фінансових інструментів. 

При цьому головним критерієм є показники фінансової звітності, які б 

найбільш вигідно відображали його стан та перспективи діяльності. 

Особливості відображення контрактів за різними методами наведено у табл. 

2 [1].  

Таблиця 2  

Відображення інформації у фінансовій звітності відповідно до 
методу обліку «за датою укладання контракту» та «за датою виконання 

контракту» 
Дати 

відображення 
подій обліку 

Метод визнання «за датою 
укладання контракту» 

Метод визнання «за датою 
виконання контракту» 

Дата укладання 
договору 

балансі визнається актив, 
який підлягає отриманню, і 
зобов’язання за його 
сплатою; 

на дату укладання угоди в балансі не 
складається  ніяких записів; 

Звітна дата (дата 
балансу) 

оцінюється зміна ринкової 
вартості активу, яка 
відображається на рахунках 
капіталу чи фінансових 
результатів; 

оцінюється зміна ринкової вартості 
активу, яка відображається на 
рахунках капіталу чи фінансових 
результатів. При цьому сума 
зобов’язання залишається 
невизначеною в балансі; 

Дата поставки 
товару 

відбувається взаємозалік між 
рахунком фінансового 
активу та базового активу. 

визнання на балансі по ринковій 
вартості, що склалась на момент 
поставки. 

Таким чином, методи визнання «за датою укладання контракту» та «за 

датою виконання контракту» суттєво відрізняються за порядком обліку та 

відображенням у фінансовій звітності. Головною умовою застосування 

даних методів є дотримання принципу послідовності. 
 

Список літератури: 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах жорсткої ринкової 

конкуренції маркетингова діяльність відіграє значну роль у кожному виді 

бізнесу, тому набуває актуальності питання контролю виконання 

маркетингових програм, важливою складовою якого є маркетинговий аудит. 

У розвинених країнах маркетинговий аудит використовується як один із 

важливих видів стратегічного контролю. Втім, хоча ідея маркетингового 

аудиту виникла у 50-х рр. минулого століття, дане поняття є відносно новим 

для вітчизняної теорії та практики управління. Тому багато питань стосовно 

маркетингового аудиту залишаються маловивченими і дискусійними, що 

заважає його впровадженню на українських підприємствах. 

Метою роботи є висвітлення основних проблем впровадження 

маркетингового аудиту в Україні. 

Дослідженню маркетингового аудиту присвячені праці наступних 

вчених: О. Чередниченко, С. Пономарьова, Т. Плаксій, Г. Пухальська, 

К. Файзулаєва, П. Хадріан, К. Вольський, В. Гаспаров, Я. Дадьо, 

Н. Слободян тощо.  

Маркетинговий аудит – це незалежне, періодичне, всебічне 

дослідження маркетингового середовища, цілей, стратегій і результатів 

діяльності компанії (або її підрозділів) для виявлення проблем і прихованого 

потенціалу, а також розробки плану дій щодо поліпшення стану маркетингу. 

Існують наступні проблеми, пов’язані з впровадженням 

маркетингового аудиту в Україні. 
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По-перше, низький рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання, які досі не розуміють його значення та не бажають 

витрачати на це кошти. У результаті відсутності попиту немає і пропозиції. 

По-друге, існує значний зарубіжний досвід застосування 

маркетингового аудиту на практиці, проте його не можна перейняти без 

адаптації до ринкових умов України, а цього ще не зроблено. Зокрема, 

відсутній єдиний погляд на цілі та завдання маркетингового аудиту, та, як 

наслідок цього, об’єкти та напрямки проведення.  

По-третє, не розроблена методологія проведення маркетингового 

аудиту, відсутня відповідна нормативна база. 

По-четверте, не визначений орган, який би займався розробкою 

теоретичних основ маркетингового аудиту та його впровадженням на 

практиці. 

Крім того, українському маркетинговому ринку (хоча він продовжує 

інтенсивно розвиватись) ще далеко до масштабів маркетингової діяльності 

розвинених країн, і це також гальмує ефективність процесу впровадження 

маркетингового аудиту. 

З впровадженням маркетингового аудиту актуальними також стають 

наступні проблеми маркетингового аудиту: підсилення позиції 

маркетингового аудитора у фірмах; врахування і оцінка екологічних 

аспектів програм маркетингових дій фірм. 

Висновки. Маркетинговий аудит є новою та незамінною сферою 

діяльності для керівників тих підприємств, які серйозно ставляться до 

питань своєї конкурентоздатності. На нашу думку, ініціативу з приводу 

вирішення зазначених проблем має виявити Аудиторська палата України. 

Можна створити відповідний підрозділ з контролю за впровадженням 

даного аудиту в Аудиторській палаті України із залученням фахівців з 

маркетингу для роз’яснення особливостей цього виду діяльності, або 

створити окрему організацію фахівців з маркетингової діяльності та 

аудиторів для розроблення та введення в дію нормативних документів 

стосовно маркетингового аудиту.  
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В умовах сучасних ринкових відносин, коли виникають та 

поглиблюються нові проблеми функціонування фінансових систем, перед 

суб’єктами підприємницької діяльності постають завдання щодо 

забезпечення економічної безпеки їх фінансово-господарської діяльності. 

Економічна безпека – це здатність підприємства до ефективного 

функціонування і успішного розвитку в майбутньому. Такий стан 

досягається при оптимальному використанні ресурсів, що перебувають у 

розпорядженні підприємства, а також відповідності напряму розвитку 

суб'єкта господарювання основним тенденціям зовнішнього середовища. 

Економічна безпека може забезпечуватися ефективним 

функціонуванням систем самого підприємства. Ці системи можуть мати як 

зовнішнє, так і внутрішнє спрямування.  

Системи внутрішнього спрямування відіграють роль ядра економічної 

безпеки, адже від злагодженої діяльності кожної складової залежить 

успішність всього підприємства як цілісної одиниці господарювання. 

Одним з внутрішніх факторів забезпечення економічної безпеки 

суб’єкта господарювання є ефективне функціонування системи 

внутрішньогосподарського контролю, який може мати такі форми: ревізія, 

тематична первірка, службове розслідування, експертиза, консалтинг, аудит. 

Найбільш зацікавленими в збереженні власної економічної безпеки 

виступають великі підприємства, такі як акціонерні товариства, холдинги та 

інші. Зважаючи на зміни в законодавстві України стосовно акціонерних 

товариств, на перше місце виходять проблеми, пов’язані з організацією 

внутрішніх служб аудиту. 
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Внутрішній аудит організовується на підприємствах здебільшого для 

забезпечення інтересів власників. Він покликаний проводити незалежну 

оцінку господарських операцій і діючих систем контролю, виконуючи 

наступні важливі функції: координаційну, аналітичну, контрольну, 

інформаційну, захисну, консультаційну. Аналіз усіх перелічених функції 

такого виду контролю доводить, що саме внутрішній аудит може 

забезпечити ефективне виконання всіх завдань щодо забезпечення 

економічної безпеки. 

Внутрішній аудит є надзвичайно важливим для підприємства, так як 

не лише виявляє недоліки функціонування підприємства як цілісної 

системи, а й передбачає розробку рекомендацій стосовно виправлення 

недоліків, пошуку резервів підвищення ефективності виробництва і 

збільшення прибутку. Також до важливих завдань такого аудиту належить 

надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, 

господарського законодавства, а також консультування з окремих 

організаційних, технічних і екологічних питань. 

Важливим фактором досягнення високих результатів діяльності служб 

внутрішнього аудиту є висококваліфікований склад працівників такої 

служби. Виконання на високому професійному рівні процедур контролю і 

аналізу у сферах бухгалтерського обліку і фінансової звітності, якісна 

консультаційна і експертна діяльність є важливою запорукою ефективного 

функціонування суб’єкта господарювання і його економічної безпеки в 

умовах жорсткої конкуренції та економічної кризи. 
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Актуальність. Сучасне українське суспільство переживає ряд  

трансформаційних процесів, які  торкнулись й  одного з  найважливіших 

соціальних  інститутів –  інституту  сім’ї. Сім’я є  надзвичайно  важливою  

як  для становлення  окремого  індивіда,  так  і життєдіяльності  суспільства  

в  цілому. Тому актуальним є дослідження  змін, труднощів  та  ускладнень, 

викликаних суспільними перетвореннями в державі,  у  діяльності  такого  

інституту соціалізації, як сім’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідниками  цієї 

проблематики  у  США  є У.Гуд, І.Най, Дж.Хілл, в Росії – А.І.  Антонов,  

В.В. Солодовніков,  А.Г Харчев.  В  Україні  дану  проблематику 

розроблювали  Н.В.  Лавриненко,  С.М Оксамитна, В.М. Піча, 

О.Д. Цимбалюк,  Г.О. Ковтун.   

Основний матеріал. По мірі розвитку та ускладнення соціального 

життя у сучасному  суспільстві  спостерігається тенденція нового 

сприйняття шлюбу та сім'ї і формування  нових  сімейно-шлюбних 

орієнтацій  молоді.  

На сьогоднішній день в Україні надається перевага простим 

(нуклеарним)  сім’ям,  які складаються зі шлюбної пари та дітей. Таких  

сімей – 65,3%  від  загальної кількості.  Складних  сімей,  які  утворюються  

з  двох  та більше  подружніх  пар,  порівняно  мало  –  5,4%.  12% 

становлять  неповні  сім’ї,  які  складаються  найчастіше  з матері  та  

дитини,  значно  рідше  –  батька  та  дитини. При цьому коефіцієнт  

розлучень досить високий – у середньому 3,7%  (4,6% – у містах,  1,90%  –  у  



 

  390

селах). Такі показники  зумовлюють деяких  вчених говорити  про  ознаки  

кризи  сім’ї. Криза виражається в тому, що сім’я все гірше реалізує свої 

основні функції: організацію сімейного життя, виховання (соціалізації) 

дітей, відтворення населення та ін.[2] 

На соціалізуючих  функціях сім’ї несприятливо  позначаються такі  

негаразди,  як  зубожіння  населення,  житлові проблеми,  деградація  

системи  традиційних  виховних цінностей,  безробіття,  правова  та  

матеріальна незахищеність  подружніх  пар  та  їхніх  дітей  тощо.  

Проблемою, що виникає в наслідок цих негараздів є високий рівень  

розлучуваності  шлюбних  пар. В країнах Європи, які зіткнулась з такими ж 

проявами кризи в інституті сім’ї, дані проблеми були вирішені за рахунок 

вдалої сімейної політики, яку слід врахувати і в формуванні сімейної 

політики України. [1] Наприклад,  здійснювалось  поєднання універсальних 

та адресних видів соціальних виплат сім’ям, що сприяло усуненню 

матеріальної нерівності між різними категоріями сімей та розширювались 

можливості чоловіків для виконання сімейних передусім батьківських 

обов’язків, що стало б для України не лише передумовою гендерної  

рівності в суспільстві, а й сприяло підвищенню громадянського престижу 

батьківства. 

Ще однією особливістю  трансформаційних процесів сучасності є 

проблема легалізування одностатевих шлюбів. Такі шлюби вже дозволені у 

багатьох країнах світу, таких як Бельгія, Канада, Іспанія, Нідерланди, 

Норвегія та деяких штатів США, а одностатеві, так звані, громадянські 

союзи - узаконено в багатьох країнах Європи, зокрема у Великій Британії, 

Чехії, Португалії, Франції. Відповідно висувається питання щодо 

легалізування даних шлюбів і в Україні. Це викликане бажанням України 

наблизитись до стандартів європейських країн. І, звичайно, з одного боку це 

допоможе Україні приблизитись до європейського рівня, але з іншого такі 

шлюби заперечують основну функцію сім’ї, функцію відтворення населення 

і може призвести до подальшого пропагування даного стилю життя в країні. 

Висновки. Отже, трансформаційні процеси в Україні спричиняють 

зміни у реалізації кожної з функцій сім’ї. Так, наприклад, під загрозою 

опиняється виконання репродуктивної функції через орієнтацію молоді на 
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малодітну сім’ю та через бажання легалізувати одностатеві шлюби. Так 

само погіршується виконання господарсько-побутової функції через 

матеріальні проблеми населення викликані погіршення економічного стану 

в країні. Для зменшення ж впливу негативних трансформаційних  процесів,  

притаманних для  інституту  сім’ї  в  Україні,  потрібно, щоб одним  із 

найважливіших завдань стало  зниження рівня  розлучуваності. Для 

досягнення таких результатів необхідно використовувати досвід 

європейських країн. 
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“Криза не на вулицях, а в головах” М.А. Булгаков 

“Сучасна людина фактично обожила саму себе. Та вона - фальшиве 

божество. Створене нею на Землі - не рай, а страхіття, до якого вона сама 

адаптується дедалі меншою мірою і який уже не може задовольнити її 

соціальних, психологічних, духовних естетичних запитів”, – так говорив 

відомий американський публіцист Е. Голдсміт [3].  

Актуальність проблеми визначається тим, що у ситуації, коли в 

Україні відбувається становлення найважливіших підсистем - соціально-

економічної, політичної, соціокультурної, - етичні норми і розуміння 

особливостей бізнесу як діяльності буде неповним без обговорення питань 

його етики.  

Нинішня економічна, політична, екологічна кризова ситуація в світі 

довела, що сучасні неконтрольовані, економічні процеси неминуче ведуть 

людство до загибелі. Тож знову постає проблема моралі. 
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За даними соціологічних досліджень песимізм, розчарування та 

безвихідь все більше й більше поглинає українське суспільство. 

Катастрофічний спад економіки опустив рівень життя більшості населення 

на межу бідності, і як наслідок – катастрофічно падає довіра українців до 

влади, адже саме вона повинна стояти на сторожі захисту прав громадян [2]. 

Багато науковців у сфері етики вважають, що причиною нашої 

системної кризи є криза духовно-світоглядна, моральна. Простіше – значна 

частка людей готова заради вигоди знехтувати мораллю. 

До проявів духовної кризи суспільства, на думку науковців, належать: 

сплеск антисуспільних настроїв, егоїзму, нігілізму; планетарна епідемія 

аморальності, злочинності, наркоманії, тотальної легковажності, 

бездумності й жадоби швидкої наживи; деградація особистості в різних її 

проявах; зниження духовного і культурного рівня; зростання корупції, 

проявів некомпетентності й непрофесіоналізму у вирішенні національних і 

міжнаціональних питань [3].  

Для подолання кризи необхідно: подолати морально-політичний 

розкол суспільства, об’єднати його навколо суспільно очікуваних ідей та 

лідерів, які зможуть втілити ці ідеї у життя; перетворити “правосуддя” із 

обслуги “грошових мішків”, корумпованих владних структур та 

криміналітету у знаряддя додержання інтересів суспільства – знаряддя його 

розвитку; побудувати і впровадити систему виховання підростаючих 

поколінь у працелюбності, моральності і національної духовності – 

патріотизмі. 

Економіка, політика і мораль – це найважливіші складники життя 

всього людського суспільства. Економіка виступає фундаментальним 

чинником виробництва та відтворення суспільного життя, володіє певною 

формотворчою силою для всіх інших елементів суспільного буття та 

суспільної свідомості. У той же час ринкова економіка не може існувати без 

економічної етики, високої економічної культури. 

Глобальна фінансово-економічна криза, яку переживає увесь світ і яка 

збіглася з соціально-політичною кризою в Україні, - це не просто криза 

економічних інституцій, вона є свідченням кризи людини і суспільства 

загалом, їхніх ціннісних орієнтацій і моральних норм. 
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Про страшний занепад моралі, людського духу попереджали видатні 

релігійні діячі сучасності - Папа Римський Іоан Павло II і Далай-лама [4]. 

Економічна криза інформаційного суспільства є насамперед етичною 

кризою, тому й розв’язання її слід шукати саме в етичній площині. 

Ще задовго до цієї кризи англійський економіст Амартья Сен у праці 

“Етика і економіка” зазначив, що сучасна економіка суттєво збіднюється 

внаслідок утворення дедалі більшої дистанції між економікою і етикою. 

Особливу увагу слід звернути на золоте правило етики: “Ставтесь до 

інших так, як ви хотіли б, щоб ставились до вас”. У негативній формі, у 

формулюванні Конфуція, воно звучить: “Чого не побажаєш собі, того не 

роби іншим” [4]. 

Всюди процвітає неповага до особистості, брутальність, примітивне 

себелюбство. Тому саме етика як наука про мораль може сформувати в 

Україні нове світосприйняття, яке підійме мораль над економічними, 

політичними і соціальними процесами як цілевизначальна інстанція, 

оскільки будь-які соціальні перетворення тільки тоді мають прогресивний 

сенс, коли сприяють духовно-моральному відродженню, вдосконаленню 

особистості та суспільства. 

Отже, для подолання економічної та політичної криз в Україні 

необхідно сформувати у студентів стійку економічну, високу моральну 

культуру, оволодіти основами культури ділового спілкування і поведінки 

[1]. Майбутні покоління не мають права на аморальні дії стосовно 

економіки та інших сфер суспільства. Тому найкращі представники науки і 

культури всіх країн світу сьогодні закликають звернутися до тих життєвих 

цінностей, які людство виробило протягом тисячоліть. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що ефективність бізнесу, 

виробництва значною мірою залежить від людських ресурсів - навичок, 

умінь, знань персоналу, поряд із чим визнанні пріоритету особистості перед 

виробництвом, перед прибутком, інтересами підприємства, фірми, установи. 

Саме така постановка питання нині складає культуру управління.. 

Розуміючи це, сьогодні багато керівників підприємств у різних секторах 

ринку інвестують чималі засоби в людські ресурси: добір, оцінку, навчання, 

дослідження психологічного стану, стимулювання праці і мотивації 

співробітників.  

У роботі широко освітлена теоретична частина мотиваційного 

процесу, як одного із найефективніших засобів соціально економічного 

управління та забезпечення ефективності впливу на об’єкти управління, 

розкрите поняття мотивації і його сутність.  

Практична значимість роботи визначається можливістю використання 

отриманих у дослідженні даних у практичній діяльності керівників, які є 

суб’єктами процесу управління.  

Особистість - це саме головне в людині, найважливіша її соціальна 

ознака. Особистість невід’ємна частина процесу управління, так як 

виступає, як об’єктом так і суб’єктом цього процесу. 

 Мотиви особистості відіграють важливу роль в процесі соціально – 

економічного управління. Виділяють внутрішні мотиви та зовнішні мотиви. 

Внутрішні мотиви - це те, що породжується у свідомості особистості самою 

трудовою діяльністю: розуміння її суспільної корисності, задоволення, що 

приносить робота.  

Зовнішня мотивація містить ті мотиви, що перебувають за межами 

самого працівника і праці як такого: заробіток, острах осуду, прагнення до 

престижу і т.д..  
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Дослідженням впливу мотиваторів та інших внутрішніх факторів на 

особистість в процесі управління займалося багато соціологів, було 

розроблено багато різних методик, зокрема "Методика діагностики 

особистості на мотивацію до успіху" і "Методика діагностики особистості 

на мотивацію до униканню невдач" призначені для діагностики, 

мотиваційної спрямованості особистості на досягнення успіху і уникання 

невдач. "Методика діагностики ступеня готовності до ризику" Шуберта 

призначена для виявлення схильності особистості до ризику. 

Важливо відзначити значимість знань про психологічні особливості 

спілкування в управлінській діяльності керівництва організації, якиє є 

суб’єктом управління, зацікавленої в підвищенні продуктивності праці своїх 

співробітників, їхній повній віддачі на підприємстві. Розуміння і 

застосування на практиці системи правил ділового спілкування зі своїми 

працівниками приведе не тільки до загального підвищення ефективності 

організації, але і до задоволеності роботою самих співробітників, 

поліпшенню психологічного клімату, загального настрою працівників. І як 

наслідок, знову ж, збільшення продуктивності самої організації. 

Висновки. Вивчення професійно важливих якостей особистості, як 

об’єкту та суб’єкту в процесі соціально-економічного управління 

відноситься до числа активно розроблювальних у теоретичному і 

практичному напрямках, адже відіграє не аби яке значення в процесі 

управління всім підприємством, та відбивається на результатах його 

діяльності.  
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Необхідною умовою побудови правової соціально орієнтованої 

держави, інтеграції України в світове співтовариство та утвердження 

цивілізованих норм життя є гармонізація суспільних відносин на засадах 

гендерної соціалізації. Це пов’язано із тим, що в умовах економічної кризи, 
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зусилля кожного індивіда спрямовані на максимілізацію свого власного 

доходу, на перешкоді якого часто постає гендерна нерівність. Зважаючи на 

це, дослідження гендерних аспектів економіки можна вважати актуальним і 

перспективним. 

Метою дослідження є аналіз існуючих проблем гендерної нерівності, 

та шляхів їх подолання. 

Досить важливими є гендерні відмінності у складі економічно 

активного населення країни, оскільки саме воно є основою економічного 

зростання та економіки в цілому. Так дослідження рівня економічно 

активного населення України показало, що у 2009 році, даний показник у 

чоловіків склав 60,9% по відношенню до загальної кількості зайнятих, у 

жінок же цей показник склав відповідно39,1%. 

Розглядаючи рівень економічної активності у світовому масштабі, 

можна прослідкувати тенденцію до фемінізації робочої сили. У масштабах 

всього світу станом на 1990р. 67% жінок у віці 20-54 років були економічно 

активними. Передбачається, що  у 2010 році цей показник сягне 70%.  

На сучасному етапі розвитку світової економіки, в тому числі і 

економіки України, значне місце відіграє розвиток малого підприємництва. 

Гендерні відмінності у показниках діяльності, в орієнтації на зростання та 

успішність в досягненні цілей українських підприємців можуть бути 

пояснені більш високим відсотком чоловіків, які розпочали бізнес тому, що 

мали ресурси; нижчим рівнем інвестування жінок у бізнес, нижчим рівнем 

використання власних заощаджень жінками, що до того ж погіршується 

обмеженим доступом до привабливих банківських кредитів; небажанням 

жінок ризикувати і залучати більше зовнішніх фінансових ресурсів. 

Однією з найважливіших характеристик гендерної рівності є гендерна 

диференціація доходів, доступу до ресурсів і заробітної плати. Українська 

гендерна дискримінація за доходами пов’язана не із законодавством,  а з 

психологією, з тим,  що громадська думка, хоча й припускає рівність 

чоловіка й жінки, все-таки вбачає основні жіночі чесноти в сім’ї. Провівши 

аналіз, можна з упевненістю стверджувати, що статева дискримінація в 

Україні існує не у доступі до освіти (загальної чи професійної), а в доступі 

до престижної , передовсім високооплачуваної , зайнятості. Водночас в 
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Україні існує прямий зв’язок між середнім рівнем оплати праці в галузі  та 

ступенем гендерної нерівності (коефіцієнт кореляції становить 0,602). 

Найбільшою є нерівність в оплаті праці фінансистів (середня заробітна 

плата жінок становить 65,7% зарплати чоловіків), а найнижчою  - в 

сільському господарстві (90,5%). 

Найбільшою є гендерна різниця за доходами в працездатному віці 

(пенсії, мінімальний розмір яких не може бути нижчим за прожитковий 

мінімум для осіб, які втратили працездатність, нині є менш гендерно 

чутливими). У цілому гендерна нерівність за доходами є вищою, ніж за 

заробітною платою, головними чинниками є нерівність у доходах від 

підприємництва та від самостійної трудової діяльності. 

Таким чином, за своїм потенціалом, за рівнем професійно-освітньої 

підготовки та економічної активності українські жінки не поступаються 

чоловікам. Натомість традиції українського суспільства й досі вбачають 

жінку передовсім у  внутрішньо родинній сфері. Законодавство в цілому 

відповідає громадській думці й весь соціальний захист побудований саме 

таким чином, щоб жінка і тільки жінка доглядала і виховувала дітей, вела 

домашнє господарство. Але не зважаючи на це, протягом останніх років, 

гендерна диференціація в економічній сфері поступово зменшується, що в 

недалекому майбутньому може призвести до значного підвищення 

економічного рівня населення, і економіки в цілому. 
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Актуальність. Термін „молодіжна субкультура”, що так часто 

вживається зараз в ЗМІ, є наскільки нечітким, що суть і проблеми, повязані 

з феноменом молодіжної судкультури, відходять від уваги і тонуть в 
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гучних звуках музики, незвичниму одязі молодих людей, їх неоринарній 

поведінці [1] .  

Молодіжна субкультура - це система норм та цінностей, що відрізняє 

групу від більшості суспільства, своєрідна „культура в культурі”, частина 

нашого суспільства, тому обов`язком всіх  освічених громадян є мати „правильні” 

знання щодо даного феномену. Молодіжні субкультури в сучасному суспільстві є 

об’єктом активних наукових досліджень американських та російських вчених - X. 

Момджяна, А. П. Назаретяна, Л. Т. Ретюнских, Н. І. Яблокової. 

Мета. Розглянути феномен молодіжної субкультури як цілісного 

елементу сучасних індустріально розвинутих соціокультурних систем, що 

почали перехід до постіндустріалізму, а також вивчити фактори, що 

спричиняють появу субкультур.  

Виклад основного матеріалу. Молодіжна субкультура відображає 

зміни, що сталися в суспільстві у другій половині XX століття. Її поява і 

оформлення як соціального феномена було підготовлено розвитком 

індустріальних суспільств і сталося на початку переходу індустріально 

розвинених суспільств до постіндустріалізму [4]. Розгортання НТР поклало 

кінець природно-природній сфері. Почалася ера штучно-технологічна, що 

замінює людині її природне місце існування артефактами. В цілому ж 

субкультура виникла як протистояння масовій культурі. Існує досить багато 

класифікацій субкультур, які не є вичерпними і доповнюють одна одну. 

Базовими причинами появи субкультур є намагання соціалізуватися і 

самореалізуватися в суспільстві, так як субкультура допомагає молодим 

людям адаптуватися до життя в макросоціальному зрізі; бере на себе 

частину функцій соціалізації молодих людей, з якими не справляються 

традиційні інстанції соціалізації (сім'я, школа, формальні молодіжні 

організації); вирішує проблеми статусу молодої людини. Крім того, 

молодіжна субкультура підпорядковується спільними законами 

соціокультурного розвитку [2]. Вплетена в структурну тканину конкретного 

типу культури, вона володіє властивостями і особливостями останнього. 

У молодіжній субкультурі, націленій на відпрацювання її 

прихильниками соціальних ролей, немає і не повинно бути чіткої ієрархії і 

фіксованого центру, оскільки відпрацювання ролей припускає можливість 
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випробувати як головні, так і другорядні ролі. Носії молодіжної субкультури 

займаються її свідомим самоконструюванням. Крім того, вони більшою чи 

меншою мірою стурбовані тим, як їх сприймають оточуючі, який образ вони 

створюють в очах іншого [3].  

Висновок. Отже, молодіжна субкультура є постіндустріальним, 

постмодерністським феноменом; культура, створювана молодими для себе, 

«для внутрішнього користування», тобто для власної групи, і не розрахована 

на її масове споживання. Тому молодіжні субкультури «закриті» для і від 

зовнішнього світу, езотеричні. При цьому молодіжну субкультуру не слід 

плутати ані з «культурою для молодих», ні з культурною діяльністю людей 

молодіжного віку, розрахованої на споживання суспільством в цілому.  

 

Список літератури: 
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“КИЇВСЬКА РУСЬ” - БАНК ЯКОМУ Я ДОВІРЯЮ 

Мірошник О.О. 
Науковий керівник: к.і.н. доц. Анісімов В.В. 

Черкаський інститут банківської справ УБС НБУ (м. Київ)     
 

Актуальність. Стабільно функціонуюча банківська система є 

запорукою фінансової стійкості держави. Вона здатна акумулювати значні 

фінансові ресурси і забезпечити перелив капіталів між різними секторами 

народного господарства, сприяючи цим активізації інвестиційної діяльності 

в країні, економічному зростанню суспільства і підвищення добробуту 

народу. Тому сучасне становище та діяльність банків України, як 

комерційних, так і НБУ,  в зв’язку з економічною кризою, інфляцією та 
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проблемами в бюджетній сфері  країни, підштовхнуло до дослідження та 

аналізу роботи комерційних банків, зокрема АБ „Київська Русь”. 

Мета. Дослідити структуру та діяльності акціонерного банку 

„Київська Русь”, починаючи від його заснування. 

Основний зміст. 16 травня 1996 р. зборами засновників було 

ухвалено створення Акціонерного банку „Київська Русь”, головою 

Правління якого обрано Віктора Івановича Братка. АБ „Київська Русь” 

зареєстровано 30 травня 1996 року за номером 258. Банківська Ліцензія № 

19 від 14.01.2002. На протязі останніх років, банк активно розвивається та 

укріплює свою структуру, зокрема станом на 1 лютого 2010 року  до банку 

входило 6 філій та 138 відділень.[3] 

Джерелом формування капіталу АБ „Київська Русь” є статутний 

капітал банку, який формується з акціонерного або приватного капіталу. 

Статутний фонд комерційного банку формується лише за рахунок власних 

коштів акціонерів. Забороняється формування статутного капіталу за 

рахунок бюджетних коштів, коштів, отриманих у кредит і під заставу.  

Управлiння ризиками АБ „Київська Русь” здiйснюється вiдповiдно до 

розроблених на пiдставi Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

нормативних документiв Нацiонального банку України.[1]  

Одним з головних завдань Банку в роботі з клієнтами є надійне 

збереження їхніх коштів, оперативне проведення розрахунково-касових 

операцій та надання інших якісних послуг. 

В даний час Банк веде свою дiяльнiсть в умовах свiтової фiнансової та 

економiчної кризи, яка поширилася, в тому числi, i на Україну. На кінець 

2008 року, в зв’язку з виникненням світової фінансової кризи, банком було 

перекласифіковано ризики за ступенем впливу. Найбільшими ризиками на 

даний час банк визнає ризик ліквідності, кредитний ризик, валютний ризик 

та відсотковий ризик. На випадок кризових обставин у банку впроваджено 

Положення Про заходи АБ "Київська Русь" на випадок надзвичайних 

ситуацiй, яке мiстить процедури антикризового управлiння у разi 

виникнення системної або близької до системної кризи лiквiдностi 

процентним ризиком, валютним ризиком, ризиком репутацiї та 

iнформацiйних технологiй. 
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АБ „Київська Русь” є асоційованим членом міжнародних платіжних 

систем Mastercard International, Western Union, «Софт», MoneyGram, 

AVERS, «Анелік» та багато інших, і пропонує своїм клієнтам широкий 

спектр карткових програм. 

Висновки. Отже, акціонерний банк „Київська Русь” – це сучасний 

банк, який динамічно розвивається. Він входить до групи середніх банків 

України, є універсальним банком і має для цього всі необхідні ліцензії і 

дозволи. Банк володіє великим спектром банківських продуктів для 

населення: соціальна програма для пенсіонерів, унікальна депозитна 

програма, програма кредитування. І хоча банківська система зазнала 

нищівного кризового впливу, АБ „Київська Русь” вкотре підтвердив мвою 

репутацію надійної фінансової організації, що володіє достатнім ресурсним 

потенціалом, має стабільну клієнтуру, виражений набір банківських 

продуктів та послуг.[3] 
 
Список літератури; 
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2. Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України/        М. 
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Актуальність. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 

не тільки глобалізацією та інформатизацією, а також формуванням нового 

загальнопланетарного мислення та єдиних загальнолюдських цінностей. 

При цьому засоби масової інформації поряд з культурою, релігією, 
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літературою, мистецтвом відіграють все більш визначальну роль у системі 

формування соціальних цінностей особистості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню основних 

функцій ЗМІ, ціннісній орієнтації молоді, загрози підміни справжніх 

соціальних і духовних цінностей синтетичними тощо присвячені наукові 

праці відомих філософів і соціологів, зокрема Х. Лассуэла, Ж.Паже, 

Дж.Міда, Б.Грушина, В.Оссовського, А. Моля, П. Меркера, П.Сакулина та 

ін. Визначаючи маштабність і значимість впливу ЗМІ, враховуючи 

особливості трансформації їх основних функцій з урахуванням розвитку 

суспільства, процеси формування цінностей особистості залишаються 

недостатньо вивченними, що й визначило актуальність дослідження. 

Метою роботи є визначення ЗМІ як одного з основних соціалізуючих 

інститутів і найбільш доступного та впливового механізму формування 

цінностей особистості та суспільства. 

Основний матеріал. Поняття розвитку особистості визначається 

процесом становлення та формування під впливом зовнішніх і внутрішніх 

керованих і некерованих чинників. Найчастіше зазначають, що розвиток 

особистості залежить від спадковості, середовища та виховання. 

Середовище як один із факторів розвитку особистості можна 

охарактеризувати як зовнішній некерований чинник. Одним із 

найважливіших соціальних інститутів зовнішнього середовища, що 

здійснює свій вплив на становлення особистості, є ЗМІ, які забезпечують 

процес трансляції інформації трьома методами: матеріального втілення 

(преса), вербального (радіо) і аудіовізуального (телебачення), а також 

тиражування технічними засобами. Можна стверджувати, що особистість у 

своєму розвитку постійно перебуває під впливом інформації, що 

поширюється в просторі цілеспрямовано або довільно.  

Вплив інформаційного простору може носити конструктивний 

(безпечний) та деструктивний (небезпечний) характер. Дані впливи 

зумовлюються щонайменше двома функціональними завданнями ЗМІ: 

відображення, фіксація, моделювання дійсності, тобто подій, фактів, 

соціальних відносин, а остаточним продуктом є інформація про цю 

дійсність; зміна соціальної реальності й управління нею, утвердження, 
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підтримання і трансляція ціннісних, нормативних орієнтирів суспільства, 

контроль за реалізацією управлінських рішень, регулювання соціальних 

відносин. 

Виділяють певні соціальні ефекти ЗМІ на особистість, серед яких 

найголовнішими є: утилітарний (задоволення потреби в інформації, 

необхідної для вирішення життєвих, практичних завдань), престижу 

(підтвердження цінності групи до якої належить індивід), посилення 

позицій, задоволення пізнавального інтересу, емоційний, естетичний, 

комфорту та інші. 

Таким чином, ЗМІ відіграють суттєве значення в системі формування 

та забезпечення багатьох напрямків життєдіяльності сучасного суспільства. 

Будь-яка функція інформаційних засобів і комунікацій має поряд з 

позитивною також й деструктивну складову, які реалізуються в єдиному 

соціально-інформаційному просторі та сприяють як прогресивному 

розвитку суспільства, так й його дезорганізації. Соціалізація особистості 

відбувається під впливом інформаційних процесів, що потребує більш 

глибокого розуміння соціально-психологічних механізмів її розвитку. 
 
Список літератури: 
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С 1 января 2010 года началось функционирование Таможенного 

союза, участниками которого являются Беларусь, Казахстан и Россия. 

Создание Таможенного союза предвещало снятие внутренних таможенных 

границ и установление единых таможенных тарифов, устранение 
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таможенных процедур во взаимной торговле товарами национального 

производства и создание общей системы преференций. Подписание пакета 

документов о создании Таможенного союза вывело Россию, Белоруссию и 

Казахстан на новый этап сотрудничества. Если к Таможенному союзу 

присоединятся другие государства ЕврАзЭС, то можно получить огромный 

рынок.  

Экономический эффект от создания Таможенного союза для России 

оценивается в 400 миллиардов долларов США, для Белоруссии и Казахстана 

– более чем в 16 миллиардов долларов. Дополнительный прирост ВВП 

стран-участниц к 2015 составит 10-15%. Машиностроительные предприятия 

Беларуси могут участвовать в комплектации автомобилей, производимых в 

режиме промышленной сборки в любом государстве Таможенного союза. В 

результате Беларусь может получить по оценке экспертов  $1,5 млрд. 

долларов США дополнительной прибыли 

С момента существования Таможенного союза прошло 4 месяца, но 

форсированное создание данной структуры уже привело к созданию первых 

проблем для Беларуси: автомобильный рынок подвергается удару из-за 

возросших пошлин; не решён до конца важнейший энергетический вопрос; 

несогласованность в режиме введения запретов на обращение отдельных 

товаров на территории стран Таможенного союза; огромные географические 

просторы для незаконной деятельности.  

Участвуя в Таможенном союзе, Беларусь пытается решить локальную 

задачу: снять экспортную пошлину на российскую нефть и природный газ. 

Договорённость же была достигнута 27 января и явно не в духе 

Таможенного союза: Москва будет продолжать поставлять 6,3 млн. тонн 

сырой нефти в Беларусь для внутреннего потребления по беспошлинной 

цене, но Беларуси придётся платить 100-процентную пошлину на 

оставшуюся (импортируемую) сырую нефть, объём которой в 2009 году 

составил 21,5 млн. тонн. Беларусь зависит от России на 60% импорта и 32% 

экспорта плюс абсолютное доминирование в Комиссии Таможенного союза 

России дают ей главенствующее положение в решении энергетического 

вопроса. Отметим, что одной из конечных целей для России является 



 

  405

приватизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов, что является 

прямой угрозой для экономической независимости Беларуси. 

Только перенос Таможенного союза «из кабинетов на границы» и 

положительное урегулирование энергетических конфликтов с Москвой 

могут стать для Беларуси залогом экономически и политически выгодного 

вступления её в Единый Таможенный союз. Иначе мы можем вернуться на 

уровень соглашений Беларуси и России 1995г., где потерпела крах первая 

попытка создания регионального союза. 
 
Список литературы: 
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банківської справи Національного банку України" 

 
Глобальна економіка сьогодні переживає масштабну кризу. Україна 

чи не найсильніше відчула на собі наслідки кризових явищ. За таких умов 

перед державними органами постають завдання найоптимальнішого 

формування та раціонального використання бюджетних ресурсів. Але, на 

жаль, відповідних висновків та конкретних дій щодо структурних змін 

бюджетної політики до даного часу так і не прийнято, про що й свідчать 

основних економічних показників минулого року. 

Різке зниження бази оподаткування (падіння реального ВВП в 2009 

році становило 15%)  спричинило значні труднощі з наповненням  доходної 

частини бюджету. У 2009 р. доходи  Зведеного бюджету України становили              

288.6  млрд. грн. і зменшились порівняно з попереднім  роком на 9.3 млрд. 

грн., або на 3,1% (в  реальному вимірі – на 16,4%). Понад чверть  доходів 

була забезпечена неподатковими  надходженнями. Без їх врахування  
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зменшення доходів сягнуло б 25 млрд. грн., або  8,4%. Отже, можливості 

Уряду щодо  фіскальних стимулів для реального сектору  були досить 

обмеженими. Як і в усі попередні  роки, бюджетна політика протягом 2009 

р. залишалася орієнтованою на поточне  споживання. За результатами року 

частка  поточних видатків у загальній структурі  видатків Зведеного 

бюджету України становила  93,5% (включаючи обслуговування боргу) і  

зросла порівняно з 2008 р. на       6.8 в.п. Серед  поточних видатків у першу 

чергу  фінансувались захищені статті бюджету.  Уповільнення зростання 

поточних видатків  протягом 2009 р. обумовило зниження  купівельної 

спроможності населення, що, у свою  чергу сприяло, зменшенню 

інфляційного тиску. З іншого боку, звуження споживчого попиту 

спричинило падіння обсягів галузі сфери послуг  темпами вищими за сферу 

виробництва,  особливо в IV кварталі. Вимушена рестрикційна  фіскальна 

політика мала негативний вплив на  галузі сфери послуг і в 2010 р.  Так в 

економіці зберігаються негативні тенденції  минулих періодів, які 

впливають на рівень  внутрішнього споживчого та інвестиційного  попиту, а 

саме: висока заборгованість, зростання збитків та  дефіцит оборотних 

коштів підприємств; суттєве скорочення державного  фінансування;  низька 

кредитна активність [2]. 

Поряд з тим, Україна має всі необхідні передумови не тільки для 

економічного росту, а й для економічного та соціального процвітання. Перш 

за все, це значні людські, технологічні, виробничі та природні ресурси, 

науково-технічний потенціал, який послужить базою переходу до зростання, 

що створить конкурентну основу економіки [1]. За таких умов держава 

повинна відстоювати національні економічні інтереси, реалізовувати та 

посилювати конкурентні переваги й, нарешті, – забезпечувати сталий і 

динамічний розвиток економіки, зростання добробуту громадян, що є 

головною метою сучасної бюджетної політики. 

Таким чином, для забезпечення стабільних темпів розвитку економіки 

України потрібно проводити структурні бюджетні зміни, які б дали змогу 

вирішити фундаментальні проблеми: створення сприятливих умов для 

внутрішніх і прямих закордонних інвестицій;  проведення жорсткої 

бюджетної політики шляхом підвищення бюджетної дисципліни, 
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підвищення контролю за видатками, оптимізація пільгової податкової 

системи при зниженні податкового тягаря для виробників; використання 

ефективних інструментів грошово-кредитної політики відносно 

забезпечення необхідної збалансованості монетарних та макроекономічних 

показників. 
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Актуальність. В умовах ринкових перетворень в Україні важливого 

значення набуває питання ставлення громадян України до таких 

перетворень. 

Мета. Метою даної роботи є з’ясувати місце підприємців і 

підприємництва в українському суспільстві, а також проаналізувати 

ставлення громадян до цієї соціально-професійної групи.  

Виклад основного матеріалу. Конституція незалежної України 

проголосила широкий спектр особистих, соціально-економічних і 

політичних прав і свобод людини і громадянина. У статті 41 Конституції 

України, зокрема, зазначається: «Кожен має право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, 

визначеному законом . Право приватної власності є непорушним». 

Конституційне проголошення і законодавче закріплення права приватної 

власності заклало правові основи економічних засад громадянського 
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суспільства, оскільки приватна і в цілому — недержавна власність є 

економічною підвалиною цього суспільства і розвитку підприємництва. 

Саме приватна власність є економічною основою свободи індивіда, його 

незалежності від держави. Становлення в Україні різних форм недержавної 

власності, розвиток підприємництва обумовлюють істотні зміни в 

соціальній структурі суспільства, яку складають соціально-класові, етнічні, 

демографічні, професійні і територіальні спільноти людей. Зміни у формах 

власності обумовлюють відповідні зрушення у соціально-класовій і 

соціально-професійній структурах суспільства.  

Згідно опитування Інституту соціології НАН України Більшість 

населення схвалювала у 2009 р. розвиток приватного підприємництва 

(53,8 %). Водночас висловлювали бажання відкрити власну справу лише 

45,9 %, а працювати найманим працівником у підприємця – 41 % (не бажали 

б працювати 44,5 %). Ставлення населення до приватизації різноманітних 

об’єктів є таким: найбільшою підтримкою респондентів останніми роками 

користувалася передача у приватну власність малих підприємств (43,3 % у 

2006 р.), а найменшою підтримкою користувалась приватизація крупних 

підприємств – 10,6 % . Найбільш негативну динаміку протягом років 

незалежності демонструє підтримка громадянами приватизації землі, яка 

зменшилась із 63,5 % у 1992 р. до 23,8 % у 2006 р. Зауважимо, що 

відповідаючи у 2008 р. на питання чи можна дозволити купівлю-продаж 

землі, 53,8 % респондентів висловилися проти такої пропозиції, а 29,2 % – 

за. Загалом зауважимо, що протягом 2005-2006 рр. спостерігалося значне 

зниження підтримки громадянами приватизації крупних підприємств, землі, 

а також повільне зниження підтримки приватизації малих підприємств. В 

останні роки ця тенденція збереглася, хоча темпи зниження підтримки дещо 

знизилися (зокрема, негативне ставлення до приватизації великих 

підприємств знизилося з 67,2% до 64,1%). 

Висновки. Неоднозначне ставлення українців до приватної власності, 

а отже до підприємництва, викликано передусім непрозорістю 

приватизаційних процесів, нестабільною економікою, розривом між такими 

соціальними групами населення як „бідні” і „багаті”, нерівністю в доступі 

до благ, застарілими поглядами, що пропагувалися в Радянському Союзі та 

рядом інших причин. 
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Актуальність. Вирішення завдань формування національної економіки 

в умовах системної трансформації суспільства визначає необхідність 

вивчення  методів та історичного досвіду проведення грошових реформ. 

Особливого значення набуває дослідження проблеми  грошових реформ в 

Україні у зв’язку з розвитком ринкових відносин,  та глобалізацією світової 

економіки. Це важливо щоб не допустити подібних помилок у майбутньому, 

і показати етапи формування грошової одиниці, як ознаки самостійності  

нашого народу.   

Метою даної статті є визначення факторів які впливали безпосередньо 

на проведення грошових реформ в Україні зокрема, з’ясування головних 

закономірностей, особливостей і напрямків еволюції грошових реформ. 

Грошова реформа – проведення деномінації грошей, вилучення з обігу 

знецінених  грошей, випуск нових, зміна їх золотого вмісту з метою 

зміцнення грошової системи. Вони являють собою повну або часткову 

перебудову грошової системи, з метою оздоровлення, поліпшення 

механізму регулювання грошового обігу, відповідно до нових соціально-

економічних умов. Найважливішою метою грошової реформи є надання 

національній валюті характеру справді єдиного законного платіжного засобу 

та суттєвого підвищення її купівельної спроможності й конвертованості.  

Утворення Української Народної Республіки (УНР), започаткувало 

відродження державності та викликало необхідність  запровадити власну 

грошову одиницю. Українські гроші – гривні були віддруковані в Німеччині 

та введені в обіг протягом 1918 р. [3, 122, 123]. Гривня у вартісному 

відношенні прив’язувалася до  довоєнного рубля царської Росії вартістю 

0,7742 г чистого золота. У складі гривні було 8,712 частки щирого золота, 

поділялась вона на 100 шагів. Курс до німецької марки становив 1: 0,46, до 

австро-угорської крони – 1:1[2]. Гривня виконувала і функції платежу в 

міжнародних розрахунках. 
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Українська валюта проіснувала за трьох урядів (Центральної Ради, 

гетьмана П.Скоропадського та Директорії), виконуючи основні функції 

грошей і символізуючи українську державність. Про стабільність курсу 

українських паперових грошей свідчить і те, що після падіння Директорії, 

вони використовувались певний час в Україні денікінцями та більшовиками 

[3, 126]. 

Після входження України до складу СРСР всі попередні досягнення 

були анульовані й запроваджена загальна грошова система. Лише після 

проголошення незалежності України  було відновлено власну грошову 

систему. Основою цього процесу стало проведення грошової реформи 1992 

– 1996 рр. 

Грошова реформа в Україні,  1992 – 1996 p., за своїм характером 

належить до повних, або структурних, реформ. Вона тривала близько п'яти 

років (січень 1992 – вересень 1996р.) і забезпечила створення національної 

грошової системи, формування нового механізму підтримання сталості 

грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової 

економіки [1, с.106].  

Пропорція обміну грошей відповідала рівню інфляції за 1991 – 1996 р. 

Все це дало підстави говорити багатьом аналітикам реформи про її 

неконфіскаційний, прозорий, соціально-справедливий характер. Проте в 

таких оцінках не враховують ті тяготи, яких зазнало населення на першому 

та другому етапах реформи. Насамперед це втрата вкладів, зокрема 

розміщених в Ощадному банку і не індексованих на рівень інфляції. При 

проведенні деномінації у вересні 1996 р. більшість з них стали мізерними 

величинами.  

Окрім того, тривалі затримки з виплатами пенсій та заробітної плати в 

роки реформи призвели до “вимивання” коштів у населення і різкого 

скорочення споживання. Реформа не була соціально справедливою, від умов 

її проведення не виграла основна маса населення [4, с. 64].    

Проте є й позитивні сторони: завдяки реформі вдалося утримати 

стабільність на грошовому споживчому та валютному ринках, утримати 

інфляцію у прогнозованих параметрах, стабільний курс гривні щодо інших 

валют. Населення почало вкладати свої кошти в банки, що свідчить про 
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довіру до національної валюти.  Відбулося зростання обсягів банківського 

кредиту в економіку. Введення в обіг повноцінної валюти та підтримка її 

стабільності стимулювали залучення в Україну іноземного капіталу. 

Висновки. Загалом проведення реформ підвищило міжнародний 

авторитет України, привернуло увагу міжнародної спільноти до 

новоутвореної держави, дало можливість Україні з перших років свого 

існування стати повноцінним членом міжнародних фінансових організацій. 

В процесі державотворення і пов’язаних з ним реформ  громадяни втратили 

частину коштів але отримали незалежну державу, з досить стабільною 

грошовою системою. Це показала і криза яка зараз існує в світі, основні 

галузі економіки функціонують.  

Якщо порівняти  реформи доби УНР та реформу 1992-1996 рр., то у 

грошовій системі  після проведення реформи почалася стабілізація, і банки 

дістали можливість відповідно обслуговувати як державні, так і 

господарські потреби. Тобто було створено умови для відновлення й 

формування українських банківських установ комерційного характеру і 

насамперед для розвитку приватного підприємництва. 

Політичні чинники внесли свої корективи, але грошова система, 

сформована як у часи УНР так і зараз є  життєздатною. Реформи мали 

позитивний характер і сприяли зміцненню економіки  України.  
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Діденко [та ін.]. – К.: УБС НБУ, 2009. – 399 с. 
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Дослідження грошей як феномена культури актуальне у зв’язку з 

формуванням у сучасну добу стану суспільного життя, означеного поняттям 

“фінансова цивілізація”, під яким мають на увазі проникнення 

“економічного” на всі рівні соціокультурного буття людини. Різке зростання 

маси грошей, яка пронизує каналами свого обігу всі сфери соціального 

організму, перетворення на товари все нових явищ соціальної  і культурної 

дійсності, які дотепер не мали грошового еквівалента, кількісне і якісне 

підвищення грошових стандартів добробуту обертаються для людини все 

більшою залежністю, уніфікацією, витонченістю соціального контролю над 

усіма її життєвими проявами. У ХІХ – ХХ століттях саме під впливом 

монетарних механізмів відбулися глибокі зміни у традиційних соціальних та 

духовних структурах суспільства. Людина опинилася у світі, в якому 

поставлені під сумнів фундаментальні моральні цінності, дискредитоване 

науково обґрунтоване освоєння світу, раціональні моделі поведінки 

загрожують утратою “всього святого”, а її власне життя зведене до 

нескінченної гонитви за грошима.  

Дослідження соціальної функції грошей набуває особливої значущості 

для України на тлі процесу докорінної трансформації, метою якої 

проголошено розбудову соціально орієнтованої ринкової економіки. 

Сучасна філософська думка в Україні не сформулювала чітких позицій з 

приводу проблем, породжених агресивним вторгненням грошово-ринкових 

відносин у життєвий світ української людини. Соціальна функція грошей, їх 

природа як феномена культури здебільшого залишаються своєрідною 

“нічийною територією” між філософським та економічним знанням. 

Формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки вимагає 

наявності в її громадян ціннісних орієнтацій, адекватних таким реаліям 

сучасного життєвого світу, як ринкові відносини та ринкові механізми 

економічної сфери. Гроші стали чи не основною домінантою у ціннісних 
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орієнтаціях „нових українців”, без врахування якої не може бути повною 

наукова картина сучасного соціуму.  

Cеред вітчизняних вчених дослідженням даної теми займалися 

Стельмах В. С., Смовженко Т. С., Ільїн В. В., Скринник З. Е., Карась А. Ф.  

та інші. 

Встановлення взаємозв’язку між еволюцією та функціонуванням 

грошей і формуванням сучасного типу грошової культури в Україні, 

виявлення чинників, що протидіють деформуючому впливові монетарних 

механізмів на життєвий світ людини є метою дослідження. В сучасній 

економічній теорії існують дві основні концепції на природу  та виникнення 

грошей: еволюційна (К. Маркс, К. Менгер, С. Маслова), згідно з якою гроші 

є результатом еволюційного процесу розвитку форм вартості, який стихійно 

привів до того, що деякі предмети виділилися з товарного світу і посіли в 

ньому особливе місце; раціоналістична (Дж. Кейнс, Дж. Гелбрейт, Є. 

Жуков), яка пояснює походження грошей як результат угоди між людьми 

про проведення мінового обміну, що потребує запровадження спеціальних 

інструментів [4, 26] 

Соціальні мислителі ХІХ – початку ХХ сторіч (Ґ. Зіммель) 

стверджують, що дії грошей виходять за межі ринку як виключно 

економічного явища і постають інструментом не тільки і не стільки 

економічної, скільки соціокультурної життєдіяльності людини і суспільства 

країни. Гроші як соціальний інститут уможливлюють взаємодію з 

інститутом культури – загальнолюдською та культурою виробництва 

(господарською, економічною), оскільки гроші є матеріалізованим 

конструктом людського розуму та інтелекту. Саме тому розвиток та 

удосконалення грошей є важливою компонентою глибокої культурної зміни 

як чинника перетворення в економіці та суспільстві загалом. Грошова 

культура “встановлює” особливі критерії поділу людей у суспільстві на 

бідних та багатих і витлумачується як сукупність умов, що уможливлюють 

демонстрацію свого багатства, соціального статусу або належності до певної 

суспільної групи.  Сьогодні в нашій країні матеріальні статки та кількість 

грошей є головними чинниками, за якими визначають приналежність до 

переліку представників еліти та влади всіх рівнів.  
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Водночас цілісне вивчення грошової культури суспільства 

стримується недостатньою розробленістю самої теорії грошової культури. 

Майже не розробленою залишається структура грошової культури, її 

функції, відсутні базові принципи аналізу. Під грошовою культурою як 

регулятором монетарної поведінки індивідів і груп розуміємо сукупність 

орієнтацій та настанов стосовно грошей, способів їх здобуття та 

використання в певній системі соціально-економічних відносин [1, 127]. В 

структурі грошової культури можна виділити заощаджувальну, 

споживацьку, дохідну, нагромаджувальну, кредитну, інвестиційну, 

страхову, доброчинну та фіскальну культуру. Чинники, які впливають на 

грошову культуру українського суспільства, можна поділити на специфічні 

для українського суспільства та загальносвітові.  

Традиційний український менталітет, виражений споконвічним 

прагненням українців до справедливості, щоб усе було “за законом”, але з 

іншого, українці в боротьбі за свої інтереси нерідко прагнули різними 

шляхами обійти встановлені закони. Характеризуючи українську 

економічну ментальність, Т. Єфременко відзначає зафіксовану в народних 

прислів’ях заздрість до чужих успіхів і статків, що нерідко зустрічалася 

серед українців [2, c.112]. Важливим чинником, що впливає на сучасну 

грошову культуру в Україні, є перехідний стан соціально-економічної 

системи сучасного українського суспільства. Дефіцит ринкової грошової 

культури виражався головним чином у відсутності в основної маси 

громадян особистого досвіду ощадної, інвестиційної і кредитної діяльності, 

а також у відсутності повної і достовірної інформації про механізми 

функціонування нових фінансових інститутів. Політика української держави 

в економічній та фінансовій сфері стала вагомим чинником специфіки 

української грошової культури:  недосконалість інституційного середовища 

фінансового ринку, слабкий захист прав приватних вкладників і дрібних 

акціонерів, антисоціальний характер економічних реформ призвів до 

переважання в основної маси українського населення негативного досвіду 

фінансової діяльності над позитивним, масової недовіри населення до 

існуючих фінансових інститутів взагалі. 
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Загальносвітовим чинником, що впливає на грошову культуру в 

Україні є глобалізація: розповсюдження в різних країнах світу рис грошової 

культури, властивих західним суспільствам, а саме: раціональність, вимога 

професіоналізму, що полягає в систематичному і раціональному прагненні 

до отримання законного прибутку від своєї професії [3, 250]; тісний зв’язок 

з клановою структурою – в країнах Заходу і особливо США.  Не менш 

важливим загальносвітовим фактором, що впливає на грошову культуру 

сучасного українського суспільства, є процес інформатизації та 

технологізації, що полягає у все більшій стандартизації та ритуалізації в 

різних видах фінансової діяльності. Вона має як позитивні наслідки 

(полегшення можливості для різноманітних фінансових операцій), так і  

негативні (стандартизуються і внаслідок цього розповсюджуються ті 

технології фінансової поведінки, що не відповідають моральним або 

правовим нормам – наприклад, різноманітні “фінансові піраміди”). 

Глобальним фактором, що впливає на українську грошову культуру, є зміни 

в глобальній фінансовій системі. Зміна золотовалютного на 

золотодоларовий стандарт сприяла зростанню популярності найшвидших та 

найпростіших способів заробляння грошей. Ця орієнтація на максимальний 

прибуток за мінімальних затрат сприяє прийняттю різноманітних 

деструктивних та девіантних практик, що негативно впливає на формування 

грошової культури. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку: сучасні гроші являють 

собою у певному сенсі завершення процесу самореалізації соціально-

духовної природи господарської діяльності людини, проте інтелект 

превалює над емоціями, змінює культуру – загальну та економічну, 

фінансову та грошову.  
 
Список літератури 
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Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – №3. – С. 123 – 141. 
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Актуальність дослідження. Розвиток суспільства показав, що 

тимчасові гроші не можуть бути національною грошовою одиницею, 

оскільки це стримує економічне зростання, знижує ефективність 

антиінфляційної політики, зміцнення державних фінансів. У зв'язку з цим 

особливо важливим є питання про запровадження в оборот постійної 

грошової одиниці, для закріплення макроекономічної стабільності України 

періоду незалежності. 

Постановка проблеми. Робота присвячена розгляду становлення та 

розвитку банкното-монетної справи в Україні. 

Метою  дослідження є встановити важливість запровадження 

національної грошової валюти для стабільного економічного розвитку 

України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературі дослідженням 

розвитку банкнотно-монетної справи в Україні займалися: Лисицький В., 

Руднєв О., Лисицький І., Тимофіїв М., Мартос М. Зозуля Я., Арешков Р. 

Виклад основного матеріалу. З проголошенням незалежності 

України відкрився шлях до запровадження повноцінної національної 

валюти. Але у зв'язку з браком власної матеріально-технічної бази 

виробництва банкнот і монет було вирішено замовити їх виготовлення за 

кордоном. У жовтні 1991 року перше замовлення на виготовлення банкнот 

номіналами 1, 2, 5, 10 і 20 гривень було розміщено на канадській фірмі 

«Canadian Bank Note Company Limited», а пізніше на фірмі «Thomas De La 

Rue Company Limited» (Великобританія) були замовлені банкноти 

номінальною вартістю 50, 100 та 200 гривень. І вже в 1992 року перші 

зразки української національної валюти були виготовлені за ескізами 

В.І.Лопати. в Канаді. [1, c. 141] 
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У березні 1994 р. був введений в дію один із найсучасніших у світі 

банкнотно-монетний двір. Вiдтодi карбування пам’ятних i ювiлейних монет 

в Українi iз золота, срiбла та iнших металiв здiйснюється лише на власнiй 

виробничiй базі. Банкнотно-монетний двір оснащений комплексом 

найсучаснішого обладнання, технологіями світового рівня, автоматизованим 

контролем якості та обробки продукції, системи комп’ютерної графіки, 

виготовлення оригінальних і друкарських форм та захищених фарб. Завдяки 

майстерності високококваліфіковиних фахівців, що пройшли навчання та 

стажування на провідних спеціалізованих підприємствах Європи,  продукція 

відповідає світовим стандартам. Тому Банкнотно-монетний двір, виконує 

замовлення не лише українських державних і приватних організацій, а й 

іноземних. 

В квітні 1997 року в місті Малині Житомирської області була відкрита 

фабрика банкнотного паперу. На відкритті були присутні Президент 

України Леонід Данилович Кучма та Голова Правління Національного 

банку України Віктор Андрійович Ющенко. Фабрика здатна забезпечити 

виготовлення високоякісного банкнотного та всіх видів захищеного паперу 

із застосуванням бавовняної сировини, з круглосітковими багатотоновими 

фіксованими водяними знаками та іншими елементами захисту. [2, c.32] 

Висновок. Таким чином розвиток банкнотно-монетної справи в 

Україні тривав досить довгий період і мав важливе значення для 

запровадження національної грошової одиниці. Адже стабільність нашої 

країни напряму залежить від стабільності вітчизняної валюти. Грошова 

політика України має будуватись на засадах цивілізованості, доцільності, 

обґрунтованості, ефективності. А оскільки перехід нашої економіки на 

ринкові відносини різко підвищив значення грошей, то проблема грошового 

господарства стає основною для вирішення. Тому що гроші забезпечують 

обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, сприяють ефективному використанню 

ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. 
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Розділ 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КІЛЬКІСНІ 
МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ 
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ДІАГРАМИ ТА ГРАФІКИ MICROSOFT EXCEL ЯК ПОТУЖНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ НАОЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Басанський А.В. 
Науковий керівник: Михайлюта С.Л. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м.Київ) 
 

Актуальність теми. Задача доступного, наочного представлення 

економічних даних була і залишається актуальною. Діаграми та графіки 

Microsoft Excel є потужним інструментом наочного представлення 

економічної інформації. Разом з тим, різноманіття діаграм та графіків 

Microsoft Excel вимагає відповіді на запитання що до доцільності 

застосування того чи іншого виду діаграм та графіків для представлення 

інформації по конкретній вирішуваній задачі. 

Метою даної роботи є здійснення прив’язки частини діаграм та 

графіків Microsoft Excel до типових економічних задач з урахуванням 

максимальної наочності та зрозумілості представлення даних. 

В доповіді розглянуті стовпчасті діаграми. Підкреслено, що стовпчасті 

діаграми корисні для показу змін у даних із плином часу або для наочного 

порівняння елементів. На стовпчастих діаграмах категорії зазвичай 

відкладаються по горизонтальній осі, а значення — по вертикальній. 

Стовпчасту діаграму можна використовувати для категорій, які 

відповідають: діапазонам значень (наприклад, кількості товару); градації 

особливих шкал; іменам, які не мають певного порядку (наприклад, назвам 

товарів, географічним назвам або іменам осіб). 

Розглянуті графіки. Графіки можуть відображати зміни даних у часі, 

зображених у спільному масштабі, тому вони ідеальні для демонстрації змін 

даних за рівні проміжки часу. У графіку дані категорій розподіляються 

рівномірно вздовж горизонтальної осі, а дані значень — рівномірно вздовж 
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вертикальної осі. Графік слід створювати тоді, коли підписи категорій є 

текстом і представляють значення з рівними проміжками, наприклад, 

місяцями, кварталами або фінансовими роками. Це особливо стосується 

випадків, коли є кілька послідовностей — для однієї серії краще 

скористатися категорійною діаграмою. Створювати графік слід також тоді, 

коли є кілька числових підписів із рівними проміжками, особливо роками. 

Якщо числових підписів більше ніж десять, краще скористатися точковою 

діаграмою. 

Секторні діаграми відображають розміри елементів в одному ряді 

даних, пропорційно до суми елементів. Значення в секторній діаграмі 

відображаються у вигляді відсоткової долі від цілого кругу. До секторних 

діаграм слід звертатися, коли: є лише один ряд даних, який потрібно 

відобразити; жодне із значень, які потрібно відобразити, не є від’ємним; 

практично всі дані, які потрібно відобразити, не мають нульового значення; 

ряд даних складається не більше ніж із семи категорій; категорії 

відповідають частинам цілого.  

Гістограми ілюструють порівняння між окремими елементами. До 

гістограм слід звертатися, коли: підписи осей доволі довгі; відображувані 

значення — проміжки часу. 

Діаграми з областями підкреслюють величину змін у часі, і за їх 

допомогою можна привернути увагу до значення загальної суми за змінами. 

Наприклад, на основі даних, які представляють прибуток у часі, можна 

побудувати діаграму з областями, щоб підкреслити загальну суму прибутку. 

Відображаючи суму даних, діаграма з областями також показує відношення 

частин до цілого 

Точкові діаграми відображають відношення між числовими 

значеннями в кількох рядах даних, або візуалізують дві групи чисел у 

вигляді одного ряду координат XY. Вони зазвичай застосовуються для 

відображення та порівняння числових значень, наприклад наукових, 

статистичних або інженерних даних. Варто скористатися точковою 

діаграмою, якщо:  потрібно показати цю вісь у логарифмічному масштабі; 

значення для горизонтальної осі мають нерівні проміжки; на горизонтальній 

осі є багато точок даних; потрібно показати схожість між великими 
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наборами даних, а не різницю між точками даних; потрібно порівняти 

багато точок даних незалежно від часу — що більше даних включено до 

точкової діаграми, то кращим буде таке порівняння.  

Біржові діаграми, як видно з назви, найчастіше застосовуються для 

ілюстрації коливань біржових цін. Однак ці діаграми можна 

використовувати також для наукових даних. Щоб створити біржову 

діаграму, потрібно розташувати дані у правильному порядку. Наприклад, 

щоб створити просту біржову діаграму із трьома значеннями (найвищий, 

найнижчий, кінцевий курси), потрібно впорядкувати дані у стовпці, ввівши 

для них заголовки «Найвищий», «Найнижчий» і «Кінцевий», у такому 

самому ж порядку. 

Поверхнева діаграма корисна, якщо потрібно знайти оптимальні 

комбінації між двома наборами даних. Як на топографічній карті, кольори та 

візерунки показують області, що належать до одного діапазону значень. 

Поверхневу діаграму можна створити, якщо обидві категорії та ряди даних є 

числовими значеннями. 

Кільцева діаграма, як і секторна, відображає співвідношення частин до 

цілого, але вона може містити кілька рядів даних. 

Бульбашкові діаграми. На основі даних, упорядковані у стовпці на 

аркуші таким чином, що значення x внесені в перший стовпець, а відповідні 

значення y та значення розмірів бульбашок — у суміжні стовпці, можна 

побудувати бульбашкову діаграму. 

Пелюсткові діаграми порівнюють зведені значення з певної кількості 

рядів даних. 

 

Список літератури: 
1. Уэйн Л. Винстон. Microsoft Office Excel 2007. Анализ данных и бизнес-
моделирование: БХВ-Петербург.- 2008г. - 608 с. 
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Ускладнення економічних відносин останніх десятиліть виявилося у 

зростаючій взаємозалежності національних господарств. Тому сьогодні, 

фоновий моніторинг такої складної динамічної системи як економіка країни 

вимагає відповідних методів дослідження, ставлячи дедалі нові вимоги у 

сфері їх ускладнення. Відповідно, метою роботи є вивчення змін у динаміці 

мір кількісного аналізу рекурентностей у період кризи. 

Крос-рекурентні діаграмми (КРД) є двомірним підтипом рекурентних 

діаграм, який було запропоновано для аналізу залежностей між двома 

різними системами шляхом порівняння їх станів. Міри кількісного аналізу 

КРД включають специфічні показники, засновані на співвідношенні 

діагональних (детермінізм, середня довжина діагональної лінії, ентропія) і 

вертикальних (ламінарність і час затримки) ліній діаграми.   

 
Рис. 1. Міри кількісного аналізу рекурентностей для валютних пар 

rub/usd і uah/usd для кризи 1998 року  
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Детермінізм (DET) є мірою передбачуваності системи і відображає 

рівень рекурентних точок, що формують діагональні структури, відносно 

решти. Середня довжина діагональної лінії (L) є середнім часом, протягом 

якого може спостерігатися подібність станів систем. Ентропія (ENTR) 

відображає складність системи, наприклад для некорельованого шуму 

значення показника  є достатньо малим. Ламінарність (LAM) відображає 

наявність ламінарних станів у системі, не описуючи при цьому їх 

тривалості. Середній час затримки (TT) оцінює середній час, протягом якого 

система перебуває у специфічному стані [1]. 

Розглянемо графіки динаміки вищезазначених мір у часі на прикладі 

кризи 1998 року для валютних курсів гривня/долар і російський рубль/долар 

[2]. Ряд даних було обрано довжиною 1000 значень, розмір вікна – 250, 

розмірність і затримка –1,  -окіл – 0,1 (рис.1). 

З рис. 1 видно, що графіки усіх мір чітко реагують на настання кризи, 

а деякі з них навіть дещо випереджають динаміку вихідного ряду. Така 

особливість їх поведінки може бути використана у майбутньому для 

прогнозування кризової динаміки. Отже, дослідження змін динаміки мір 

кількісного аналізу рекурентностей у період кризи продемонструвало 

наявність реакції на процеси нестабільності, притаманні курсам 

національних валют України і Росії у 1998 р. 

 

Список літератури: 
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В настоящее время предъявляются повышенные требования к 

качеству автоматизированных банковских систем (АБС). Качественные АБС 

являются основным фактором оказания конкурентоспособных банковских 

услуг на мировом рынке. Важно отметить, что доля сферы услуг в 

Республике Беларусь должна вырасти к 2010 году до 60 % [1]. 

Для оценки качества АБС предлагается методика, аналогичная 

методики экспертной оценки [2]. В соответствии с модифицированной 

методикой была произведена оценка критериев и факторов качества АБС 

двух филиалов банков, действующих в г. Пинске. Это филиал ОАО 

«Приорбанка» и филиал АСБ «Беларусбанка». В каждом филиале были 

сформированы две группы экспертов. В первую группу вошли сотрудники, 

которые занимаются сопровождением АБС (их меньшинство), а во вторую 

группу сотрудники, которые занимаются эксплуатацией АБС (их 

большинство). 

Следует отметить, что на основании обработанных экспертных 

данных наиболее существенное влияние на качество АБС оказывают 

факторы программного обеспечения (за исключением 2-ой группы 

экспертов АСБ «Беларусбанка»), а именно качество сопровождения, 

безопасность и функциональные возможности. Это говорит о том, что 

приобретенная АБС, не только должна иметь широкий спектр 

разнообразных  функций, но и фирма-поставщик должна обладать высокой 

репутацией по обслуживанию АБС на протяжении всего жизненного цикла. 

А для этого фирма-поставщик должна иметь несколько «горячих» 

телефонных линий и содержать постоянно действующий штат 

высококвалифицированных специалистов не только в области 
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информационных технологий, но и в предметных областях банковской 

деятельности. Очевидно, что в современном мире информационных 

технологий, а особенно, Интернет-технологий, банки должны 

первостепенное значение уделять информационной безопасности. 

Четвертое и пятое место, по мнению всех экспертов, распределились 

между такими важными показателями как масштабируемость и степень 

интеллектуализации. Возможность масштабируемости программного 

обеспечения позволяет сохранить ранее сделанные капитальные вложения 

при переходе на более производительный вариант аппаратной платформы, 

расширить клиентскую базу банка и спектр предоставляемых услуг. А 

высокая степень интеллектуализации обеспечивает возможность 

автоматизации процесса принятия решения. 

Остальные группы факторов, по мнению всех экспертов, выстроились 

следующим образом: качество технического обеспечения, качество 

информационного обеспечения, качество стратегических решений, 

качество разработки, социальной значимости. Среди факторов 

технического обеспечения наиболее существенными эксперты признали 

надежность  и эффективность. Хочется отметить, что эксперты 

недооценили такие факторы как лояльность персонала  и повышение 

культуры труда.  

Таким образом, модифицированная методика позволяет оценить 

качество автоматизированных банковских систем не только по отдельным 

характеристикам, но и в целом, так как оценка происходит путем 

поэтапного сворачивания отдельных показателей в один с учетом их 

значений и весомости. 

 

Список литературы: 
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2. Володько Л.П. Моделирование и методика оценки факторов, определяющих качество 
банковских информационных технологий // Вестник ассоциации белорусских банков. – 
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 Збільшення  обсягу залучення коштів стало особливо актуальним і 

необхідним в банківській сфері після фінансово економічної кризи 2008 – 

2009 років, адже нестача ресурсної бази гальмує роботу банківських 

установ. Саме подальше впровадження в обіг пластикових карток є одним із 

способів додаткового залучення вільних коштів клієнтів, забезпечує 

прозорість фінансових операцій, приносить додаткові податкові 

надходження, суттєво знижує витрати, пов’язані з обслуговуванням 

готівкового грошового обороту.  

Мета роботи полягає у визначенні перспектив розвитку ринку 

банківських карток в Україні та досліджені можливих варіантів 

вдосконалення ринку банківських пластикових карток. 

Аналіз джерел і публікацій показує, що, незважаючи на появу 

розгалуженого ринку пластикових карток в Україні, у вітчизняній науковій 

літературі поки що мало уваги приділяється теоретичним аспектам цієї 

проблеми. Окремі аспекти питання висвітлюються В.Міщенком, 

А.Морозом, В.Савлуком та іншими українськими вченими, багато з яких 

працюють в системі Національного банку. В роботах зарубіжних науковців, 

зокрема М. Вудфорда, Б.Шміта, Л.Уайда, Б.Фрідмена порушується ряд 

питань, пов’язаних із розвитком ринку пластикових карток та їх 

використанням. 

 Український ринок банківських карток демонструє останнім часом 

вражаючі темпи приросту. Лідерами з кількості платіжних карток та  

інфраструктури їх обслуговування на 01.01.2009 стали такі банки: 

ПриватБанк — 47,5%, "Райффайзен Банк Аваль" — 10,4%, Промінвестбанк 
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— 6,9%, Ощадбанк — 4,0%, АКБ "Укрсоцбанк" — 2,7%, ВАТ КБ "Надра" 

— 2,7%, ТОВ КБ "Дельта" — 2,7%. Особливо вражають показники початку 

2008 року, коли кількість емітованих платіжних карт зросла на 21,1% в 

порівнянні з 2007р., кількість операцій з їх використанням — на 16,0%. [1]. 

Незважаючи на темпи приросту, які в період кризи перестали нарощуватися, 

і це є об’єктивно виваженим кроком комерційних банків, ми вважаємо що 

головне не кількість а якість, а ще краще співставлення цих двох понять. 

Експерти відзначають декілька причин такого спаду ринку [2]. По-

перше раніше гонитва за кількістю карт для банків була своєрідним PR-

змаганням на ниві залучення клієнтів. По-друге, банки практично 

припинили видавати карткові кредити. І по-третє, криза вплинула на 

кількість користувачів активними картами.  

Основними проблемами, які гальмують розвиток безготівкових 

платежів в Україні, є недосконалість законодавства; низька купівельна 

спроможність населення; потреба в значних капіталовкладеннях; низька 

зацікавленість торгівців, оскільки банки - екваєр часто не забезпечують 

швидкого повернення коштів за товар на їхні рахунки; нерозвиненість 

кредитної схеми розрахунків. 

Як свідчить тенденція останніх років, банки не в змозі за короткий час 

самостійно змінити цю ситуацію. На нашу думку, для кардинальних змін 

необхідно вживати заходи на рівні уряду та НБУ, спрямовані на збільшення 

частки безготівкових розрахунків, вдосконалення законодавства, а також 

забезпечити виконання пункту 14.7 Закону України „Про платіжні системи 

та переказ коштів в Україні”, згідно з яким кожний торговець повинен бути 

готовий обслуговувати картки щонайменше трьох типів карткових 

платіжних систем; збільшення захищеності пластикових карток, а саме 

збільшення емісії смарт-карток; вдосконалення зарплатних проектів. 

 

Список літератури: 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 
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Науковий керівник: к.т.н. Дубницький В.Ю. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку полягають у 

додержанні безпеки банківських коштів, забезпеченні їх диверсифікації, 

доходу та ліквідності. 

Актуальність полягає у необхідності банківської установи 

здійснювати вкладення коштів у ті проекти, які є прибутковими для банку.  

Мета дослідження – моделювання процесу обрання найефективнішого 

з альтернативних інвестиційних проектів банку. 

Поставлена мета дослідження може бути досягнута за допомогою 

дискретного програмування – розділу математичного програмування, що 

вивчає екстремальні задачі, в яких на змінні покладається умова 

дискретності з логічними змінними, а область допустимих значень кінцева. 

Проект характеризується властивістю неподільності. У випадку, коли 

банк планує інвестувати певну суму коштів у m проектів, як не 

перевищують  

 тіві ,1
 

Нехай: jc  – прибутковість проекту 

ja  – вартість проекту(всього інвестовано коштів у проект). 

    













 

 

k

t

m

kt
tt

j
i

Ct

i

Ct
NPV

0 1 11
 

За таких умов модель набуває наступного вигляду: 

max
1




j

m

j
j xNPV

 

                                             
  



















1;0

1

єx

bxNPV

j

j

m

j
j

 



 

  428

Розглянемо вирішення даного завдання на конкретному прикладі. 

Припустимо, що банк має у розпорядженні 650000 грн., які планує 

інвестувати у 5 проектів. Таким чином, m=5; ів =650 000 грн. 

Визначимо на власний розсуд обсяги прибутковості  jС  і вартості  ja  

проектів, наведені у табл.1.  

Таблиця 1 

№ проекту jc
 (прибуток) ja

(вартість) 

1 100 80 

2 200 100 

3 300 350 

4 400 160 

5 800 90 

Розрахуємо jNPV  :   jNPV  = 
80

100 ; 
100

200 ; 
450

300 ; 
160

400 ; 
80

80 . 

Обираємо проекти, вартість яких відповідає встановленим обмеженням ів  

 
160

400 ; 
350

300 ; 
100

200 . 

Таким чином, робимо висновок про те, що за умови обмеженості ів  

для банку економічно вигідним є інвестування у проекти № 4, 3 та 2. 

 

Список літератури: 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства, тенденціях 

підвищення цінності робочого часу працівників складно уявити собі життя 

без сучасних інформаційних технологій. Сьогодні всі роботодавці 

використовують комп’ютерну техніку для ведення документообігу та 

фінансової звітності. Це свідчить про те, що перехід на електронну форму 

звітності є актуальним для багатьох фахівців, які постійно готують і 

друкують сформовані в електронному вигляді різноманітні звіти. Для 

впровадження електронної фінансової звітності необхідні, як мінімум, 

наявність надійного технічного оснащення й програмного забезпечення, а 

також уміння та бажання всім цим користуватися.  

Метою роботи є визначення переваг використання системи приймання 

й обробки електронної фінансової звітності як засобу підвищення 

ефективності роботи фінансової служби на підприємстві. 

Питання звітності в електронному вигляді знайшли своє відображення 

у дослідженнях багатьох вчених, а саме: Германова О., Чорна О., Савченко 

А., Івченко І. та інших [3-5]. 

Електронна фінансова звітність – це позитивний досвід багатьох 

розвинених країн світу, який використовується у США вже 24 роки, у 

Німеччині – 11 років, Росії – 6 років.  

Прикладом електронної фінансової звітності є запровадження 

податкової звітності в електронному вигляді. 

Початком електронного документообігу в Україні вважається 2003 

рік, коли було прийнято Закони України «Про електронний цифровий 

підпис» і «Про електронні документи та електронний документообіг» [1, 2]. 

Саме цими нормативно-правовими актами електронний документ був 
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прирівняний до його паперового аналогу і є легітимним. Так, у жовтні 2009 

року податкову звітність в електронному вигляді надіслали 251,3 тис. 

суб’єктів господарювання.   

Основними перевагами подання фінансової звітності в електронному 

вигляді є: економія робочого часу суб’єктів господарювання; гарантія 

автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність помилок та 

описок; можливість оперативного оновлення форматів подання документів в 

електронному вигляді; підтвердження доставки звітності; конфіденційність 

інформації; оперативність обробки отриманої інформації. 

Незважаючи на значні переваги такої системи існують й певні 

недоліки. По-перше, ще не сформовано всіх необхідних умов для широкого 

використання електронних підписів. По-друге, це недостатня на сьогодні 

технологічна і технічна база. По-третє, завжди існує вірогідність збою 

комп’ютерної системи і в цьому випадку вся відповідальність несе платник 

податків.  

Керівники та бухгалтери підприємств прагнуть отримати максимальну 

користь від інформаційних технологій. Саме тому майбутнє за 

електронними звітами, і найближчим часом кількість суб’єктів 

господарювання, які подають фінансову звітність в електронному вигляді 

збільшиться. 
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1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 
22.05.2003 р. № 851IV  
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3. Германова О. Рух від центру: система приймання й обробки електронної звітності // 
Вісник податкової служби України. – 2009. – №17. – С. 6-7. 
4. Савченко А., Івченко І. Електронна Україна: міф чи реальність? // Вісник 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах функціонування 

банківських установ одним із шляхів скорочення витрат є оптимізація 

персоналу, бізнес-процесів та ІТ-бюджету. Скорочення числа співробітників 

пов’язане зі збільшенням навантаження на кожного з них. Економія на 

процесах і їх спрощення призводять до виключення дублюючих функцій, 

додаткових точок контролю, а значить, до зниження надійності. Скорочення 

ІТ-бюджету веде до зниження рівня підтримки систем, збільшення термінів 

експлуатації устаткування, використання більш бюджетної, але й менш 

надійної техніки. 

Таким чином, економія безпосередньо впливає на надійність 

функціонування банку і, відповідно, неминуче веде до втрат при реалізації 

ризиків операційної діяльності, тобто операційних ризиків.  

В цій ситуації спроби побудувати систему управління ризиками банку 

без використання відповідних технологічних процесів і спеціалізованих ІТ-

засобів їх автоматизації, як правило, приводять до отримання інструментів із 

обмеженими можливостями і низькою ефективністю практичного 

застосування. 

Мета статті. Визначити на основі аналізу ринку рекомендації щодо 

застосування спеціалізованих програмно-інформаційних засобів управління 

операційним ризиком (ORM) в банку. 

Обгрунтування отриманих результатів. В управління операційними 

ризиками входить декілька компліментарних технологій: проведення 

самооцінки ризиків і формування набору ключових індикаторів 

операційного ризику, що відображають поточний рівень ризиків і його 

динаміку; збір даних про втрати і події, які потенційно можуть до них 
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привести; формування планів заходів, спрямованих на мінімізацію наслідків 

найбільш небезпечних, з точки зору можливих втрат, ризиків.  

Можна запропонувати наступні критерії, яким мають відповідати 

сучасні ІТ-рішення автоматизації цих технологій: адекватні ключові 

функціональні можливості системи, гнучка технологічна структура, 

гнучкість налаштувань «під клієнта», дружній інтерфейс, можливості 

управління даними, незначна залежність від зовнішніх ІТ-систем і джерел 

даних, можливість в одному місці придбати ІТ-рішення управління 

операційним, кредитним і ринковим ризиками, як частин інтегрованої 

пропозиції, невеликі терміни і вартість впровадження, відчутний і наочний 

результат для бізнесу.  

По даних агенції Chartis Research за 2009 рік лідерами ринку 

комплексних ORM-рішень, що відповідають зазначеним критеріям і можуть 

претендувати на те, щоб бути першою ланкою у впровадженні 

корпоративної системи управління ризиками в банку, є компанії SAS, 

OpenPages, RCS.  

Cильною стороною рішень SAS є технологічна структура як складова 

частина інтегрованої ERM-системи управління ризиками (Enterprise Risk 

Management).  

Другу групу складають компанії Bwise, OracleFS, CCHSword, 

Algoritmus, що пропонують як комплексні рішення, так і ORM-компоненти. 

Серед лідерів компонентних ORM-застосувань можна відзначити компании 

Cura, Methodware, Paisley, Autonomy Zantaz.  

Висновки. Очевидно, що в нинішніх умовах, коли потрібне 

оперативне рішення задачі управління ризиками, починати збирати 

статистику по ризикових подіях і розмірах втрат за три роки вже запізно. 

Але впровадження вибраної за запропонованими критеріями інформаційної 

системи управління операційними ризиками і правильна методологія її 

застосування дозволяють банку достатньо швидко структурувати ризики, 

організувати процес регулярної самооцінки і моніторингу ключових 

індикаторів ризику, почати планування заходів щодо мінімізації ризиків, 

ввести контроль їх виконання і впливу на розмір потенційних ризиків, що 

реалізувалися.  
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Актуальність. З ускладненням операційної системи Windows та 

зростанням її можливостей постає проблема стандартизації мови SQL, яка б 

дозволяла виконувати всі необхідні користувачам операції і в той же час не 

була складною в адмініструванні.  

Мета: розглянути етапи стандартизації мови SQL дослідити їх 

переваги та недоліки. 

Основний зміст. До появи SQL в СУБД доводилося підтримувати 

принаймні три мови, які зазвичай мали мало спільного, це такі мови як: мова 

визначення даних (ЯОД); мова маніпулювання даними (ЯМД), що дозволяла 

створювати прикладні програми, які взаємодіють з БД; мова 

адміністрування БД (ЯАДБ). 

Крім того, якщо потрібно було надати користувачам СУБД 

інтерактивний доступ до БД, доводилося вводити ще одну мову, оператори 

якої виконуються в діалоговому режимі [4].  

Отже, виникла об’єктивна необхідність створення мови яка б 

вирішувала  всі ці завдання. У зв'язку із цим в 1982 році Американський 

національний інститут стандартів (American National Standards Institute — 

ANSI) створив комітет X3H2, перед яким було поставлено це завдання. 

Комітет прийняв до розгляду різні реляційні мови, які були описані й 

реалізовані на той час. Однак, враховуючи широку поширеність SQL у 

промислових СКБД і той факт, що він фактично вже став стандартом на той 

час, комітет зупинився на цій мові. Після чотирьох років роботи, в 1986 році 

запропонований комітетом варіант SQL був офіційно затверджений як 

стандарт ANSI, а в 1987 році він був прийнятий у якості стандарту 

Міжнародною організацією стандартів (International Standards Organization 

— ISO). В 1989 році стандарт був незначно змінений і одержав назву SQL-

89 (або SQL1) [1]. 

Стандарт мови SQL-89 мав загальний характер і допускав широке 

трактування. Перевагами SQL-89 можна вважати стандартизацію 
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синтаксису і семантики операторів вибірок і маніпулювання даними, а 

також фіксацію засобів обмеження цілісності бази даних. Проте в цій версії 

були відсутні такі розділи, як маніпулювання схемою баз даних і 

динамічний SQL. 

При розробці стандарту SQL-89 члени комітету ХЗН2 зіштовхнулися з 

різноманіттям діалектів мови в реалізовані на той час СКБД. До складу 

комітету входили представники провідних фірм — виробників СКБД, і 

багато питань, що стосуються відмінних рис діалектів, не вдалося погодити. 

У зв'язку із цим був прийнятий компромісний розв'язок, згідно з яким 

стандартизовано було ядро мови, а існуючі відмінності віднесли до 

особливостей реалізації. Цей розв'язок задовольнив розробників СКБД, тому 

що їхні варіанти SQL виявилися сумісними зі стандартом, але це ж зробило 

стандарт SQL слабким [2]. 

Неповнота вимог SQL-89 призвела до створення в 1992 році наступної 

версії мови SQL-92 (або SQL2), яка охоплювала ширший діапазон функцій, 

таких як: маніпулювання структурою БД, управління транзакціями і 

сесіями, динамічну SQL. В стандартній версії передбачається три рівні: 

базовий, проміжний і повний. Тільки останні версії систем керування базами 

даних забезпечують сумісність з повним стандартом [1].  

Але робота над вдосконаленням мови  SQL  на цьому етапі не 

припиняється. В 1992 році комітет приступає до рішучих змін в SQL, які 

відбилися в стандарті SQL-99 (або SQL3). Перша принципова зміна полягає 

в тому, що SQL став підтримувати модель даних, що виходить за рамки 

реляційної. Відповідно до SQL3, гнізда таблиць можуть бути 

багатозначними, що дозволяє представляти ієрархічну й мережеву моделі. 

Крім того, мова розширена до можливості вистави об'єктної моделі даних і 

маніпулювання нею. По-друге, він був структурований — став складатися з 

окремих частин (parts), які доповнювалися певними незалежними модулями 

(packages) [3].  

Нарешті, в 2003 році був опублікований останній стандарт — SQL-

2003 (або SQL4). Нічого революційного, як це було в SQL-99, у ньому 

немає. Крім послідовного розширення вже існуючих можливостей, уведена 

нова частина мови -SQL/XML [2]. 
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Стандартизації SQL  проводилася в кілька етапів. Але й зараз SQL не 

припиняють вдосконалювати для забезпечення її успішної експлуатації. 

Потрібний новий стандарт мови, що забезпечуватиме використання 

ефективних методів накопичення, зберігання, аналізу даних та оптимізацію 

використання ресурсів і в той же час буде простим у користуванні. Але 

майбутній продукт, володіючи розвиненішими можливостями, повинен бути 

сумісним з попередніми випусками. Потрібний саме стандарт, а не наявність 

розвинених приватних версій мови, оскільки це вигідно і виробникам і 

користувачам СУБД. 

 

УДК 038 

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ  

ДАНИХ 

Магай Ю.Ю. 
Науковий керівник: Пантєлєєва Н.М.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Актуальність. Прогрес в галузі інформаційних технологій, зокрема, в 

сфері розробки та впровадження програмного забезпечення, активність у 

формуванні баз персональних даних надзвичайно загострили проблему 

захисту приватного життя фізичних осіб та захисту інших основних прав і 

свобод людини. Це спричиняє необхідність детального дослідження систем 

захисту персональних даних.  

Безпека інформації про особу (персональні дані) завжди була одним з 

ключових факторів безпеки самої людини. Особливо актуальним це 

зауваження є сьогодні – в час бурхливого розвитку інформаційних 

технологій, в час активної автоматизації більшості дій органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями. 

Метою даної роботи є дослідження основних проблем систем 

захисту персональних даних та значення впровадження даних систем для 

суспільства. 

Основний матеріал. Поява комп’ютерів, а потім електронних 

нагромаджувачів інформації – банків даних, поступово трансформувало 
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європейське розуміння «privacy» в бік розробки заходів захисту від 

вторгнення в приватну сферу саме за допомогою електронної техніки. Ця 

трансформація одержала й термінологічне опосередкування у вигляді 

поняття «захист персональних даних». Для регулювання проблем захисту 

персональних даних був укладений проект Закону України № 2618 від 10 

січня 2003 р. «Про захист персональних даних». В основі цього 

законопроекту лежить концепція права власності особи на персональні дані. 

В сучасних умовах країни Європи мають значний досвід при побудові 

систем захисту персональних даних. Основними напрямками їх діяльності є  

облік, реєстрація і ведення регістра масивів персональних даних: архіви, 

картотеки, електронні бази даних тощо, ведення реєстру населення, ведення 

регістра первинного обліку фізичних осіб і розпорядників персональних 

даних,  ліцензування робіт з персональними даними; сертифікація 

інформаційних технологій і інформаційних систем, призначених для 

обробки персональних даних, контроль за використанням персональних 

даних, що отримані органами державної влади і органами місцевого 

самоврядування від інших державних розпорядників персональних даних, 

розгляд скарг, заяв, пропозицій щодо захисту персональних даних. Україна 

повинна наслідувати вказані напрями діяльності для вдосконалення власної 

системи захисту особистих даних. 

До засобів захисту персональних даних відносяться засоби пасивного 

та активного захисту від пошкодження, несанкціонованого доступу, 

перегляду та зміни даних. Засоби пасивного захисту - це службові програми, 

призначені для резервного копіювання. Засоби активного захисту 

застосовують антивірусне програмне забезпечення. Для захисту даних від 

несанкціонованого доступу, їх перегляду та зміни використовують 

спеціальні системи, базовані на криптографії. Для вдосконалення систем 

захисту персональних даних насамперед необхідно вирішити такі проблеми, 

як: заборону на об’єднання баз персональних даних, що обробляються з 

різними (несумісними) цілями; заборону на введення універсального 

особистого багатоцільового ідентифікаційного коду; впровадити процедуру 

знищення персональних даних; розділення персональних даних на: загальні 

персональні дані (ім’я, прізвище по-батькові, дата і місце народження, 

адреса) та спеціальні (вразливі) персональні дані (етнічне походження, 
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політичні погляди чи партійна приналежність, релігійні або інші 

переконання, стан здоров’я, кредитна історія, статеве життя, наявність 

судимості за кримінальні злочини, тощо). Подібне розмежування дасть 

можливість створити різні режими користування і поширення персональних 

даних – більш відкритий для першої групи і більш закритий для другої. 

Безперечно, організаційно-технічні заходи відіграють важливу роль у 

забезпеченні конфіденційності і таємності персональних даних. Зрозуміло, 

однак, що вагому увагу слід звернути на людський фактор, як можливу 

загрозу конфіденційності персональних даних. Для покращення захисту 

персональних даних слід запровадити таку інституцію як Уповноважений 

(Омбудсман) з питань захисту персональних даних. У перспективі саме на 

цю інституцію покладатиметься обов’язок контролю за правомірним 

веденням інших реєстрів, які стосуються персональних даних.  

 
Список літератури: 
1.http://www.parlament.org.ua/index.php?action=magazine&id=9&ar_id=400&iar_id=521&as
=2 
2.http://www.khpg.org/index.php?id=1070548336 
3.http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/6text/6_16.htm 

 
 

УДК 004 

ЦЕНТРИ ОБРОБКИ ДАНИХ: СУТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

Мисак А. В. 
Науковий курівник: Пантєлєєва Н.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Актуальність. На підприємстві постійно зростає об’єм інформації, 

яку необхідно обробляти та аналізувати, швидко збільшується кількість 

бізнес-додатків, дані обробляються обчислювальними системами у 

віддалених один від одного підрозділах - це означає, що прийшов час 

консолідувати обробку даних в ЦОД. 

Метою роботи є виявлення переваг та недоліків функціонування ЦОД 

на основі аналізу центрів обробки даних.  
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Центр обробки даних (ЦОД) - обчислювальна інфраструктура (набір 

взаємозалежних програмних і апаратних компонентів, організаційних 

процедур, місць розміщення та персоналу), призначена для безпечної 

централізованої обробки, зберігання та надання даних, сервісів, програм та 

забезпечує високий ступінь віртуалізації своїх ресурсів.  

До основних завдань ЦОД в першу чергу відносять ефективне 

консолідоване зберігання і обробку даних, надання користувачам 

прикладних сервісів, а також підтримку функціонування корпоративних 

додатків.  

Переваги використання ЦОБ для консолідованої обробки даних: 

робота всіх основних додатків (в тому числі під керівництвом різних 

операційних систем)  на одному обладнанні; можливість модернізації 

обчислювальних систем та нарощування обчислювальних ресурсів в умовах 

впровадження нових бізнес-застосунків; можливість швидкої адаптації до 

зміни вимог бізнесу; підвищення якості обслуговування користувачів; 

централізоване управління інформаційними системами; зменшення часу 

ліквідації відмов обладнання та ПЗ; підвищення рівня надійності зберігання 

даних, включаючи захист від стихійних лих; зменшення вартості володіння 

інформаційними системами. Зокрема, сучасні ЦОД орієнтовані в першу 

чергу на вирішення бізнес-завдань шляхом надання послуг у вигляді 

інформаційних сервісів. В Україні концепція ЦОД перспективна, в першу 

чергу, для міністерств і відомств, яким притаманна наявність розподіленої 

системи підпорядкованих підприємств, організацій, установ і окремих 

підрозділів. Якщо врахувати, що центральні органи міністерства 

(відомства), як і підпорядковані підприємства, організації, установи і окремі 

підрозділи, мають необхідність підтримувати певні інформаційно-

обчислювальні потужності, то виникає традиційна проблема пошуку 

різноманітних форм збільшення їх ефективності. 
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Існують постійні проблеми, з якими стикаються організації, які 

вирішили створювати власні ЦОД. Мова йде про низку серйозних і 

складних проблем, які підлягають розв’язанню, як під час створення ЦОД, 

так і під час його експлуатації. До таких проблем належать: проблема 

створення умов для функціонування інформаційно-обчислювальних 

потужностей ЦОД; проблема управління ресурсами; проблема 

відмовостійкості (резервування); проблема безпеки; проблеми надійного 

функціонування програмного забезпечення (ПЗ); проблеми технічної 

підтримки. 

Висновок. Один з найефективніших способів автоматизації обробки 

даних — це створення ЦОД (центрів обробки даних). Основними функціями 

ЦОД є забезпечення гарантованої цілісності даних, безперервності 

функціонування прикладних систем, завдань і сервісів, постійної готовності 

і доступності інформації для користувачів. Консолідація обчислювальних 

ресурсів і засобів зберігання даних в ЦОД дозволяє скоротити сукупну 

вартість володіння ІT-інфраструктурою за рахунок можливості 

ефективнішого використання технічних засобів. 

 
Список літератури: 
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УДК 681.3 

СХОВИЩА ДАНИХ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

Невойт Г.І. 
Науковий керівник: Пантєлєєва Н.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Data Warehouse and Knowledge Management або сховища даних у 

системі управління знаннями (DWH) служать як один основний компонент 

системи управління знаннями. Дані, що містяться в ньому представляють 

собою велику частину знань компанії, наприклад, компанії клієнтів та їх 

особистих ознак. У зв‘язку з цим особливої актуальності набуває аналіз 

перспектив розвитку, оскільки являє собою підприємство широкого збору 

даних, яка є центральною і визначає загальну основу для декількох 

підрозділів підприємства доступу до неї. 

Метою даної роботи є визначення перспектив розвитку  сховищ даних 

у системі управління знаннями в умовах ринкової економіки. 

Зі збережених даних нові знання можуть бути отримані з 

використанням технологій, таких як On-Line Analytical Processing (OLAP) 

або Discovery знань в базах даних (KDD) Ці технології - KDD і OLAP - 

представляють собою основні механізми експлуатації в системах підтримки 

прийняття рішень (DSS) або управління у виконавчій інформаційній системі 

(MIS, EIS). Саме на основі цих систем грунтується на реальних даних 

управління рішеннями на підприємстві [1, c. 90].  

Аналіз даних може складатися з кількох звітів та візуалізації 

механізмів даних, представлених на різних рівнях агрегування, з різних 

точок зору (наприклад, розміри), а також з використанням різних графічних 

типів діаграм. Таким чином, аналітик збиратє інформацію по базах даних, 

які він представляє для керівництва. Дані зберігаються в DWH [3, c. 76].  

Цей аналіз інтерпретує частини даних, які представлені в шляхах 

більш адекватних для користувачів. Процес інтерпретації даних потребує 

знання і, якщо отримана інформація приводить до прийняття рішень або дій, 

які виконуються управління цієї інформації стає знанням [2, c.195].  

Також дані аналізу впливу дозволяють в управлінських рішеннях. Як 

приклад ми представляємо одяг виробника, який наймає DWH, спираючись 
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на бази даних SQL і інструменти для виконання OLAP. Виробник пропонує 

декілька магазинів на території США з одягу різних моделей, різних 

розмірів і різних кольорів. Після встановлення DWH, OLAP простий аналіз 

показав, що одяг певного кольору продається в десять разів частіше, ніж в 

Маямі та в Нью-Йорку. Аналіз використання DWH запитів такого типу 

показав, що не менше 30% обороту було втрачено. Після отримання цих 

нових знань компанії тепер можуть краще виконувати свої завдання [1, 

c.95].  

Отже, ці сховища даних засновані на знаннях підтримки та прийняття 

рішень, що стає одним з ключових елементів бізнес-стратегії підприємства. 

Традиційні сховища даних можуть розвиватися в управлінні знаннями 

середовища, які займаються не тільки оперативними трансакціями 

орієнтованих даних, але і частково структурованих, різнорідної інформації, 

що взяті з зовнішніх джерел і інтегровані в рішення знань, орієнтованих на 

підприємства, які приймають рішення. Тут пропонується процес управління 

знаннями моделі разом з набором послуг, які можуть бути використані для 

управління і заохочення знань, створення в рамках підприємства. Також це є 

ключем до успішної реалізації управління знаннями підприємства верхньої 

управлінської підтримки для створення обміну знаннями та організації. 
 

Список літератури: 

1. Страссман П. Информация в век электроники: проблемы управления / П.Страссман. - 
М. : 1987.- 247 
2. Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии / 
И.АСтрелец. - М. : Экзамен, 2003. - 256 с. 
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура : пер. с англ. 
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УДК 336.77 

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ 

ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ 

Нічик Л. О. 
Науковий керівник Дубницький В.Ю. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Актуальність теми. Сучасний ринок банківських послуг перебуває в 

негативних наслідках фінансової кризи, що підтверджується різкою зміною 

процентних ставок на банківські продукти і як наслідок різкою зміною 

попиту на них. Тому актуальним на сьогодні є розробка ефективного 

механізму кредитування суб’єктів господарювання за допомогою 

побудування економіко-математичних моделей. 

Постановка проблеми. Очевидно, що прибуток від кредитних 

операцій залежить від видів кредиту, розмірів кредиту, питомої ваги 

кожного з видів кредиту, річних процентних ставок. 

Отже, прибуток банку можна записати наступною функцією: 

),( PXFP  , 

де Х- сума кожного з видів кредита, Р- річні процентні ставки. 

Припустимо, що банк надає 5 видів кредитів з наступними 

процентними ставками: експрес-кредит-21%, мікрокредит-20%, малий 

кредит-22%, агро+-23%, мікропроектне фінансування-22%. Вільні кредитні 

ресурси банку складають 40 млн.грн. Попит на мікропроектне фінансування 

як одного з продуктів мікрокредитування не перевищує 1 млн.грн. Статут 

банку вимагає виконання таких вимог: 1) Малий кредит не може 

перевищувати 50% мікрокредита, 2) Експрес-кредит повинен бути менш або 

дорівнює кредиту за програмою «Агро+»; 3)Банк повинен інвестувати за 

програмою «Агро+» і «Мікрокредит» мінімум 50% усіх капіталовкладень; 4) 

Оскільки кредитування агропромислового комплексу на сьогодні є 

високоризикованим, для мінімізації ризику на кожну гривню, вкладену за 

програмою «Агро» хоча б 2 гривні повинні бути інвестовані в програму 
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«Мікрокредит»; 5) Мікропроектне фінансування не може перевищувати 1 

млн.грн. Потрібно визначити раціональну структуру і ефективну процентну 

ставку кредитного портфеля банку [1]. 

Викладення основного матеріалу. Для того, щоб обрати 

оптимальний план кредитної діяльності для банку, потрібно скласти умови 

задачі наступним чином: 

1. Змінні:X1, X2, X3, X4, X5;  

2. Цільова функція : 54321 22.023.022.02.021.0 xxxxx   

3. Обмеження: Місячний резерв: 4000000011111 54321  xxxxx  

Згідно статуту: 23 5.01 xx  , 2. 41 11 xx  , 

3.  xxxxxxx 111115.011 432142  ,  42 21 xx  , 5. 10000001 5 x  

Внаслідок розрахунків оптимальним для банку у сфері 

мікрокредитування буде наступний обсяг кредитів: 1)Дохід від надання 

кредиту за програмою «Експрес» буде дорівнювати нулю, оскільки в даних 

умовах банку цей вид кредиту надавати нераціонально; 2) Мікрокредит 

повинен дорівнювати 22 941.18 грн.; 3) Малий кредит- 4588.24 грн.; 4) 

Кредит за програмою «Агро+» повинен дорівнювати 11 470.59 грн.; 5) 

Мікропроектне фінансування повинно складати 1000 грн. 

Висновки. Таким чином дана модель дозволяє управляти величиною 

Fmax , тобто доходом банку від кредитних операцій та процентними 

ставками, що дає змогу  ефективно розподіляти кредитні ресурси та 

управляти кредитним портфелем банку, особливо в умовах фінансової 

нестабільності, коли спостерігаються тенденції різких змін процентних 

ставок та інших важливих показників банківського кредитування. 

 
Список літератури: 
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соціально-економічній та технічних системах: Навч. посібник / Під редакцією Е.Г. 
Петрова. – Херсон: ОЛД. – 2003. – 380 с. 
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УДК 681.5:336.14 

ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL В АНАЛІЗІ 

ТА ПРОГНОЗУВАННІ БЮДЖЕТНО-ОСВІТНІХ ВИТРАТ НА 

ПРИКЛАДІ ШКІЛ М. ЧЕРКАСИ 

Панасенко М. О. 
Науковий керівник: Михайлюта С. Л.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 
 

Актуальність дослідження. Наразі Україна перебуває в стані 

демографічної кризи. Зменшення народжуваності позначилось на притоку 

дітей до шкіл, тому виникла проблема пошуку оптимальних бюджетних 

видатків загальноосвітніх закладів та їх доцільного фінансування з 

місцевого бюджету. 

Метою даної роботи є створення, на базі доступного табличного 

процесора Excel, інструменту для аналізу та прогнозування бюджетних-

освітніх витрат на прикладі шкіл м. Черкас, в залежності від кількості учнів, 

що навчаються в них. Об’єктом дослідження є школи м. Черкас. 

Предметом дослідження є реалізація в середовищі Excel регресійної 

економіко-математичної моделі державних видатків на освіту. 

Основні завдання дослідження наступні: 

− розкриття сутності видатків місцевого самоврядування;  

− створення в середовищі Excel інструменту для аналізу та прогнозування 

бюджетних-освітніх витрат на прикладі шкіл м. Черкас; 

Виклад основного матеріалу. Для знаходження залежності 

бюджетно-освітніх витрат від кількості учнів у школах проаналізуємо 

приплив учнів в м. Черкаси за період з 2006-2007 по 2012-2013 рр.  

(таблиця 1).  

Таблиця 1. Кількості учнів в м. Черкаси, та прогноз до 2013р [1]. 
Роки 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Кількість 
учнів 

29386 27306 25389 23343 21463 19733 18144 

Для побудови моделі залежності бюджетно-освітніх витрат від 

кількості учнів скористалися моделлю парної лінійної регресії і знайшли  
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бюджетно-освітні видатки для загальноосвітніх шкіл, в залежності від 

кількості школярів. 

В таблиці 2 наведено статистичні дані про видатки на школи по 

м. Черкаси. 

Таблиця 2. Видатки на загальноосвітні школи становлять [2]: 
Роки 2006 2007 2008 2009 

Сума видатків (тис. грн.) 57179,3 65407,7 91308,33 98139,68 

На основі статистичних даних знаходимо залежність між видатками, 

та кількістю учнів. Отже, маючи прогноз населення, за допомогою парної 

регресії, можемо спрогнозувати бюджетні видатки на наступні роки.  

Для отримання прогнозу видатків використаємо дані про 

населення та народжуваність, і застосувавши  формулу регресії 

матимемо такі дані (табл. 3): 

Таблиця 3. Прогноз видатків на загальноосвітні школи до 2013 р. 

Роки 2010 2011 2012 2013 

Видатки 114188,7 126980,8 138730,2 149474 

Висновки. Використовуючи табличний процесор Excel за допомогою 

регресійного аналізу нам вдалось побудувати модель залежності видатків на 

школи по м. Черкаси від зміни кількості учнів у школах у 

короткостроковому періоді, що дозволило отримати прогнозні щорічні 

значення видатків на школи до 2013 року.  

Отримані залежності та їх реалізація в Excel дозволили отримати 

інструмент для роботи Департаментів освіти і гуманітарної політики 

обласних рад. Ефективність інструменту перевірена на даних Департаменту 

освіти і гуманітарної політики м. Черкас. 
 
Список літератури: 
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УДК 336 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ АВТОМАТНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ПОДАТКОВИХ СТАВОК НА 

ВЕЛИЧИНУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ  

 Сидоренко О. М. 
Науковий керівник: д.е.н., професор Костіна Н. І. 

Національний університет державної податкової служби України 
 

Цивілізація людства вже певний відтинок часу розвивається 

відповідно до двох основних тенденцій – глобалізації та формування 

постіндустріального (інформаційного) суспільства. Так само глобалізація та 

формування інформаційного суспільства змінюють суть внутрішньої та 

зовнішньої політики державних та наддержавних утворень. Саме тому 

дослідження  процесу податкових реформ у постіндустріальному 

суспільстві є актуальним на сьогодні. В подальшому роль податкової 

політики держави тільки посилюватиметься і тому для оптимізації її 

прогнозування має застосовуватись найсучасніший метод прогнозування і 

моделювання економічних систем діяльності – метод автомат моделювання. 

Побудуємо модель. Припустимо, що є чотири стани сплати податків 

суб’єктами господарювання. Проміжки часу між послідовними 

надходженнями податкових платежів будемо вважати реалізаціями однієї і 

тієї ж випадкової величини ξ1 з заданим законом розподілу. Нехай ξ3 – суми 

податкових надходжень до бюджету до зміни підходу до оподаткування 

суб’єктів господарювання; ξ4 – теж саме після зміни підходу до 

оподаткування; ξ5 – величина ухилення від сплати податків за попереднього 

підходу до оподаткування суб’єктів господарювання; ξ6 – теж саме після 

зміни підходу до оподаткування. Необхідно знайти, як зміниться сума 

податкових надходжень до державного бюджету України після зміни 

податкових ставок. 

Модель можна представити у вигляді системи імовірнісних автоматів 

Ak (k= 12,1 ), з яких шість останніх Ak (k= 12,7 ) утворюють індикатор. Надамо 

внутрішнім станам автоматів системи конкретну суть: а1(t) – проміжок часу 
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від моменту часу t до надходження податкових платежів після зміни підходу 

до оподаткування; а2(t) – податкові надходження які очікуються в момент 

часу t за новим підходом до оподаткування суб’єктів торгівлі, за 

виключенням тих, що надійшли до зміни підходу у звітному періоді; а3(t) – 

проміжок часу від моменту t до моменту надходження всіх платежів за 

попереднім підходом; а4(t) – теж саме для надходжень після зміни 

податкових ставок; а5(t) – теж саме для ухилення від сплати податків за 

попередніх ставок податків; а6(t) – теж саме для ухилення від сплати 

податків за нових ставок оподаткування; а7(t) – сумарна величина 

податкових надходжень до зміни методики нарахування податків (період 

часу t – 1); а8(t) – сума квадратів податкових надходжень за той же період; 

а9(t) – приблизна величина податкових надходжень, отримана усередненням, 

протягом проміжку часу від зміни податкових ставок до моменту часу t – 2; 

а10(t) – приблизне значення квадрату податкових надходжень отримане 

усередненням за проміжок [0, t – 2]; а11(t) – приблизне значення різниці 

(відхилення) податкових надходжень за новими і попередніми податковими 

ставками, за проміжок часу [0, t – 3]; а12(t) – величина проміжку часу, що 

пройшов від моменту зміни податкових ставок.  

В цілому метод автоматного моделювання є кардинально новим 

економічним методом прогнозування діяльності складних систем і в 

перспективі саме з його допомогою може бути досягнуто оптимізації 

системи оподаткування та безперебійного функціонування економічної 

системи і не допущення виникнення економічних криз у 

постіндустріальному суспільстві.  

 
Список літератури: 
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МЕТОДОМ РЕКУРЕНТНОГО  КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ 

Соловей М.І. 
Науковий керівник: проф., д. ф-м. н. Соловйов В.М. 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 
 
Суть та наслідки фінансово-економічної кризи останнім часом 

змінюються під впливом глобалізаційних процесів. Тісний економічний та 

політичний зв'язок країн світу призводить до того, що порушення 

стабільності в одній державі є причиною подібних процесів в інших. 

Вагомим прикладом цього є фінансово-економічна криза сучасності, яка 

набувала поширення досить швидкими темпами. В період її найбільшого 

«розквіту» майже всі світові фондові ринки, як невід’ємні компоненти 

сучасного фінансового ринку, сповіщали про падіння показників.  

Дана ситуація є досить актуальною для вивчення та аналізу. Більше 

того – дослідження її впливу на національні економіки є головним 

завданням всіх країн. 

Метою роботи є застосування методу рекурентного аналізу для 

дослідження кризових явищ фондових ринків, впливу фінансово-

економічної кризи на національну економіку України та порівняння ситуації 

на фондовому ринку України зі становищем фондових ринків США, 

Євросоюзу і Росії.    

Під час дослідження проблеми було проведено аналіз рекурентних 

діаграм індексів PFTS, RTS, DJI та GDAXI, а також їх кількісний аналіз, 

проаналізовано міру ламінарності для вищезазначених індексів, яка є 

найбільш чутливою до кризових явищ на  фондових ринках. 

На рис. 1 зображено результати проведеного аналізу міри 

ламінарності для індексів PFTS, RTS, DJI та GDAXI. З рисунку видно, після 

тривалого спаду фондовий ринок США (індекс DJI) знаходиться у фазі 

релаксації. Фондовий ринок Німеччини (індекс GDAXI) переживав не 

настільки сильні поштовхи кризових коливань, як американський, проте і 
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тут спостерігався спад. Фондові ринки України та Росії значно менше 

охопила фінансово-економічна криза, проте її характер виявлення набагато 

менший від ситуації на DJI. 

 

 
Рис.1. Динаміка міри LAM для індексів PFTS, RTS, DJI, GDAXI 

Отже, проведені дослідження впливу світової фінансово-економічної 

кризи на фондові ринки різних країн (України, США, Німеччини та Росії) 

методом рекурентного кількісного аналізу дозволили зробити висновки, що 

фондовий ринок України постраждав не так відчутно, як, наприклад, 

американський, проте і тут спостерігаються певні негативні тенденції. В 

порівнянні з американським, німецьким та російським фондовими ринками, 

український зазнав «поштовхів» фінансово-економічної кризи найменше. 
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Актуальність. Функціонування ефективної бюджетної системи 

України, що складається з державного бюджету та місцевих бюджетів, 

неможливе без функціонування надійної дохідної бази місцевих бюджетів. 

Місцеві податки і збори мають становити основну прибуткову статтю 

бюджетів органів місцевого самоврядування поселень усіх типів. Податки і 

збори є одним з найдосконаліших інструментів регулювання соціально-

економічних процесів. Оскільки на розмір податкових надходжень 

визначальний вплив справляють різні фактори, то важливою постає 

проблема дослідження цих факторів з метою регулювання розмірів 

сплачуваних податків та зборів до державного та місцевих бюджетів, що й 

визначає актуальність даної теми. 

Метою проведення даного дослідження є знаходження оптимальної 

форми моделі залежності суми податкових надходжень до місцевих 

бюджетів Черкаської області від певних соціально-економічних факторів. 

Завданням наукової роботи є дослідження залежності розмірів 

податкових надходжень від досліджуваних соціально-економічних факторів, 

а також визначення найоптимальнішої моделі для окреслення впливу цих 

факторів на об’єкт дослідження та прогнозування податкових надходжень 

на наступні періоди. 

Основна частина. Під податком  і збором (обов'язковим платежем) до 

бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий 

внесок  до бюджету   відповідного рівня  або  державного  цільового  фонду,  

здійснюваний платниками у порядку і  на  умовах,  що  визначаються  

законами України про оподаткування [1]. 
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Для обґрунтування рішень, які спрямовані на підвищення 

результативності роботи по податкових надходженнях, використовуються 

економетричні методи. Найчастіше подібні методи ґрунтуються на 

відповідних математичних моделях і включають в себе системний аналіз, 

прогнозування, аналіз динамічних рядів, теорію масового обслуговування, 

ігрові методи тощо [2, с.5]. 

В процесі даного дослідження розглянуто кілька видів моделей, а 

саме: 

 лінійна  mm110 Xa...XaaY  , 

 степенева m1 a.
m

a

10 X..XaY  ,  

 показникова  m1 X
m

X
10 a...aaY  . 

В кожній з цих моделей досліджується вплив на розміри податкових 

надходжень від таких факторів: Х1 – середньомісячна заробітна плата, Х2 – 

кількість промислових підприємств, Х3 – обсяг реалізованої промислової 

продукції підприємств, Х4 – чисельність постійного населення по містах та 

районах Черкаської області. 

При дослідженні моделей використовувалася стандартна програма 

«Регресія» (Excel, розділ меню «Сервіс»). 

Отже, економетрична модель податкових надходжень матиме такий 

вигляд: 

 у лінійній формі: 

4321 X0007,0X000038,0X0184,0X1265,926316,45Y 


; 

 у степеневій формі: 0474,0
4

3629,0
3

5931,0
2

377,0
1 XXXX4807,3Y 


; 

 у показниковій формі: 

  4321 XXXX 00002,00000006,00016,00614,09643,1Y 


 

Статистична значущість зв’язку, отриманого на основі 

економетричної моделі, оцінюється за допомогою критерію Фішера. Він має 

такі значення: для лінійної форми F-критерій = 97,1, для степеневої F-

критерій = 13,9, для показникової F-критерій = 4,1. Порівнюючи з 

табличним значенням Fтабл = 2,84 робимо висновок, що моделі є значущими, 

тобто моделі адекватно описують статистичні дані. 

Коефіцієнти детермінації для даних моделей відповідно дорівнюють:  
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R2 = 0,949; R2 = 0,726; R2 = 0,438, які показують, що варіація розміру 

податкових надходжень на 94,9% (у лінійній моделі); на 72,6% (у степеневій 

моделі); на 43,8% (у показниковій моделі) визначається варіацією 

досліджуваних чинників. 

Це дає  підстави зробити висновок, що лінійна та степенева моделі 

відбивають тісний зв'язок між розмірами податкових надходжень та 

чинниками, що впливають на них, чого не можна сказати про показникову 

модель. 

З наведеного вище можна стверджувати, що лінійна модель є більш 

ефективною серед представлених для прогнозування розміру податків та 

зборів, що стягуються до державного та місцевих бюджетів. 

 
Список літератури: 
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Комп'ютерне моделювання складних динамічних систем (ДС) у даний 

час є одним з найбільш ефективних інструментів прогнозування й аналізу в 

різних областях людської діяльності. З ростом обсягу і складності моделей 

систем, а також – з появою специфічних вимог до самих моделей і процесу 

моделювання, підвищуються вимоги до функціональних можливостей 

відповідних середовищ моделювання.  

Метою даної роботи є дослідження середовища Web як платформи 

додатків баз даних. 
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Стрімкий розвиток засобів комп’ютерного зв'язку в останнє 

десятиріччя, і у першу чергу - глобальної мережі Інтернет, сформував 

достатні умови для ефективного здійснення нового виду мережних послуг – 

спеціальних моделюючих сервісів.  

Глобальне середовище World Wide Web на сьогодні є 

безпрецедентним і унікальним інформаційним ресурсом, який об’єднує в 

собі величезні об’єми інформації. Розвиток цього глобального середовища є 

одним з ключових напрямків глобалізації та розвитку цивілізації. 

WWW є цілісним глобальним середовищем з глибокою внутрішньою 

структурою та взаємозв'язками між компонентами[3].  Web  — методика 

проектування систем, котрі шляхом обліку мережених взаємодій, стають 

тим краще, чим більшу існує користувачів.  Веб-служба— програмна 

система, що ідентифікується рядком URI, та публічні інтерфейси та 

прив'язки якої визначені та описані мовою XML. Опис цієї програмної 

системи може бути знайдено іншими програмними системами, які можуть 

взаємодіяти з нею відповідно до цього опису з використанням повідомлень, 

що базуються на XML та передаються за допомогою інтернет-протоколів.  

 Опис веб-служб організацією W3C відноситься до багатьох різних 

систем, але в основному термін стосується клієнтів та серверів, що 

взаємодіють за допомогою XML повідомлень по SOAP стандарту. В обох 

випадках робиться припущення, що існує також опис доступних операцій у 

форматі WSDL. Хоча наявність цього опису не є вимогою SOAP, а радше 

передумовою для автоматичного генерування коду на платформах Java та 

NET на стороні клієнта[2]. Зважаючи на вищесказане можна зробити 

висновок, про переваги веб-служб,а саме: веб-служби забезпечують 

взаємодію програмних систем незалежно від платформи; веб-служби 

базуються на відкритих стандартах та протоколах. Завдяки використанню 

XML досягається простота розробки та відладки веб-служб; використання 

інтернет-протокола HTTP забезпечує взаємодію програмних систем через 

міжмережевий екран. 
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 Проте існує і ряд недоліків, зокрема основним недоліком є більш 

низька продуктивність у порівнянні з технологіями CORBA, DCOM за 

рахунок використання текстових XML повідомлень [1]. 
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Виникнення ризик-менеджменту як новій філософії стратегічного 

управління у фінансовому бізнесі доводиться на середину 1990-х рр., що 

було викликане дією цілого ряду чинників і тенденцій, що радикально 

перетворили підходи до управління ризиками. До них, зокрема, відносяться 

глобалізація світової економіки, процес дерегулювання, розвиток ринку 

похідних інструментів, взаємозв'язок фінансових ринків і ризиків, 

інформаційно-технологічний розвиток і інші. 

Метою роботи є розглянуть місце та значення сховища даних в 

інтегрованій системі ризик-менеджменту для забезпечення оперативного 

управління ризиками. 

Задача ризик-менеджменту компанії полягає в підтримці процесу 

ухвалення рішень, а саме - в забезпеченні відповідності цих рішень 

стратегічній меті підприємства. Основна мета, яку переслідують банки при 

створенні системи управління ризиками, - це підвищення ефективності 

роботи, зниження втрат і максимізація доходу. Отже, ризик пов'язаний не 
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тільки із загрозами, але і з можливостями. Щоб побудувати ефективну 

систему ризик-менеджменту, що забезпечує збільшення доходів при 

необхідному рівні стабільності, необхідно вирішити безліч задач, у тому 

числі і питання автоматизації процесів по управлінню ризиками. І тому при 

рішенні проблеми автоматизації ризик-менеджменту в рамках інтеграції 

може бути запропоновано такий основний варіант - створення аналітичної 

бази підприємства на основі корпоративного сховища даних. 

Сховище даних - це наочно-орієнтований, прив'язаний до часу і 

незмінний збір значущих, злагоджених, перевірених і несуперечливих даних 

для підтримки процесу ухвалення управляючих рішень. Це база даних, де 

об'єднуються і структуруються дані атомарного рівня з несумісних джерел. 

Сховища даних найбільш успішно вирішують задачі за оцінкою 

ризику ліквідності, GAP-аналізу процентного ризику, підготовці звітів про 

структуру портфелів фінансових інструментів і оперативному аналізу 

реєстрів операцій в розрізі всіх (на відміну від локальних систем) 

фінансових інструментів банку, клієнтів і контрагентів: Ця інформація є 

основою для використовування ризик-механізмів, розрахунку резервів і 

установки лімітів. Також сховище даних - практично єдиний інструмент, що 

забезпечує ведення архіву реалізованих операційних ризиків відповідно до 

рекомендацій Basel II. Тому сховище даних в задачі оцінки ризику має сенс 

розглядати в першу чергу як компонент зберігання і управління даними. 

Роль сховища даних в процесі оперативного управління ризиками 

полягає в тому, що СД є єдиним центром установки і зберігання лімітів в 

історичному розрізі, джерелом даних для дистрибуції лімітів у фронтальні 

системи* забезпечує збір даних про виконані операції, накопичує 

статистику про порушення лімітів, забезпечує ефективну взаємодію 

процесів формування резервів і контролю лімітів. 

Роль сховища даних в задачі моніторингу чинників, що впливають на 

розмір ризику, полягає в акумуляції інформації про зміни усередині банку і 

на ринку, що фіксуються в оперативних системах. Також механізми 

сховища даних повинні своєчасно ініціювати злагоджені процеси по зміні 

резервів і лімітів. 
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Побудова моделі даних і заповнення сховища відбувається залежно 

від задач, поставлених керівництвом компанії, наприклад, управління 

ризиками, бюджетування, побудова CRM-системи, складання фінансової 

звітності. Багато початкових даних для цих напрямів загальні, але звіти 

можуть бути потрібно з різною періодичністю, з різною глибиною вибірки, з 

різним набором показників. 

Відповідно до рекомендацій Basel II і згідно представленню 

архітектури системи ризик-менеджменту, запропонованої аналітиками 

Gartner, важливо спочатку правильно позначити місце сховища даних в 

комплексній системі управління ризиками, поклавши на нього функції збору 

і уніфікації операцій, обчислень лімітів, резервів, підготовки початкових 

даних для оцінки ризиків. 

Таким чином, сховище даних є головною компонентою зберігання і 

управління даними, навкруги якої можна збудувати індивідуальну для 

кожного банку систему управління ризиками. Тому необхідно вибудовувати 

цю індивідуальну систему з урахуванням розміру банку, складу існуючих 

інформаційних систем, рівня технологій ризик-менеджменту і інших 

чинників. Головне в цьому питанні - дотримуватися розподіленої 

архітектури на основі сховища даних, забезпечуючи найефективнішу 

автоматизацію управління ризиками. 

Для ризик-менеджменту сховище даних - найефективніше рішення, 

враховуючи невизначеність майбутніх вимог. Тобто при виявленні якого-

небудь чинника ризику виникає необхідність його аналізу, формування 

звітів, зрізів* застосування певного математичного апарату. Крім того, 

функціональність аналітичних додатків, розроблених на основі технології 

побудови сховищ даних, дозволить організувати планування різних бізнес-

сценаріїв, розгляд декількох варіантів бюджету і проведення стрес-

тестування. 

Застосування сховища даних може змінити в кращу сторону 

технологію формування резервів, забезпечивши консолідацію необхідної 

інформації від підрозділів в певних шаблонах. 
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Останніми роками інформаційні технології стали невід’ємним 

елементом успішного розвитку і життєзабезпечення практично будь-якого 

виду підприємницької діяльності. Ефективність їх впровадження та 

використання дозволяє бізнесовим структурам стати більш 

конкурентоспроможним на ринку. 

Мета роботи полягає у дослідженні впливу сучасних автоматизованих 

систем управління на конкурентоспроможність підприємств. 

Забезпеченість підприємств України комп’ютерною технікою 

постійно і стрімко зростає, так з 2008 до 2009 рік, темпи росту складають 

111%, така тенденція свідчить про їх ефективність та постійне прагнення до 

розвитку. 

Дослідження економічної ефективності на 380 американських фірмах 

засвідчують, що комп’ютеризація забезпечує набагато більшу віддачу від 

капіталовкладень, ніж будь-які інші інвестиції, що здійснюються 

компаніями [3]. Прикладом можуть слугувати дані, отримані інститутом 

управління проектими США (РMI) в процесі аналізу рівня ефективності 
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використання інформаційних систем для управління проектами компанії. 

Дослідження включає дані, отримані більш ніж 100 американських 

компаній. За результатами опитування більшість представників компанії 

різних галузей прийшли до висновку, що приріст ефективності при 

використанні інформаційної системи управління становить близько 21% 

відносно показників копаній, які не використовують дану систему 

управління [1; с.11]. 

Розглядаючи вплив інформаційних систем на 

конкурентоспроможність при здійсненні оцінки необхідно дотримуватися 

наступних принципів: комплексна оцінка факторів; ієрархічність 

показників; неперервність. 

Кількісними параметрами, що забезпечують позитивний ефект 

використання ІТ слід вважати: питому частку витрат на автоматизацію 

кожного бізнес-процесу в загальному обсязі витрат на автоматизацію; 

відносний внесок на кожний бізнес-процес; термін окупності витрат на 

автоматизацію; витрати на організацію обміну інформацією, та інші. 

До якісних параметрів варто віднести: можливість розробки і 

коригування стратегії розвитку ІС; можливість управління інформаційними 

потоками; вдосконалення організації руху інформаційних потоків; 

представлення інформації у зручному вигляді для користувача.  

З метою підвищення економічного ефекту від використання 

інформаційних систем управління керівникам необхідно здійснювати 

мінімізацію витрат з їх підтримки та супроводу. 

Отже, використання інформаційних систем управління впливає на 

результуючі параметри, підвищує продуктивність праці, і, тим самим, 

призводить до зростання конкурентоспроможності підприємства та його 

продукції на ринку. 
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