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РИЗИК ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ 
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ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ 
Баберя О. В. 

Науковий керівник: Костогриз В. Г. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Банківська діяльність є невід’ємною умовою реалізації більшості 

існуючих сьогодні схем легалізації доходів, адже у процесі відмивання коштів 

банки відіграють значну роль. У світовій практиці прийнято виділяти три 

складові ризику використання банків для легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом: ризик країни, ризик клієнта та ризик продукту/послуги. В 

умовах інтенсивного впровадження інноваційних технологій у різні сфери 

роботи комерційних банків виникає ймовірність використання окремих 

банківських технологій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Цей ризик є структурним елементом ризику продукту/послуги.  

Для запобігання використанню банківської системи для відмивання 

коштів ДКФМУ банкам рекомендується забезпечувати процес управління 

ризиками легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування 

тероризму [1]. Проте єдиної методики ідентифікації та оцінки цих ризиків не 

існує – з огляду на специфіку банківської діяльності FATF визначено, що кожна 

установа самостійно розробляє критерії оцінки ризику тих видів банківських 

технологій, що використовуються нею в обслуговуванні клієнтів і можуть бути 

залучені до легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом [3]. 

Метою роботи є з’ясування критеріїв оцінки ризику використання 

банківських технологій з метою легалізації доходів, а також формулювання 

можливих шляхів його зниження. 
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Фахівці стверджують, що одним із найпоширеніших способів відмивання 

коштів є використання інноваційних банківських технологій дистанційного 

обслуговування клієнтів – мобільного та Інтернет-банкінгу. Тому 

досліджуваний ризик розглянуто на їх прикладі. У ході роботи було виділено 

загальні критерії його оцінки, до яких слід віднести: можливість ідентифікації 

користувача технології; граничні обсяги трансакції; спосіб здійснення платежу; 

географічні кордони розрахунків; обмеження у доступі до технології. 

На основі їх аналізу банківській технології пропонується присвоювати 

чотири ступеня ризику аналогічно до того, як класифікується ступінь ризику 

продукту/послуги відповідно до рекомендацій ДКФМУ: дуже високий (дуже 

висока вірогідність, що цей тип банківських технологій може бути 

використаний для відмивання коштів), високий, середній та низький [2]. Щодо 

критичних меж показників за вищезазначеними критеріями, то очевидно, що 

конкретний банк на основі статистичної вибірки з власних баз даних та звітів за 

результатами роботи аналітичних служб повинен визначати їх одноосібно.  

У формі загальних рекомендацій вважається за доцільне запропонувати 

такі можливі шляхи зниження ризику використання банківських технологій з 

метою легалізації доходів: додаткова ідентифікація власників рахунку; 

встановлення географічних обмежень на певні платежі; встановлення лімітів на 

інтенсивність здійснення та обсяги подібних розрахунків; забезпечення 

постійного моніторингу трансакцій для виявлення підозрілої активності. В 

контексті останнього варто зазначити, що в умовах розгалуженої філійної 

мережі адекватну оцінку ризиків та контроль за всіма операціями відділень без 

створення автоматизованої системи фінансового моніторингу здійснити 

неможливо. Тому кожному банку рекомендується вживати усіх належних 

заходів для обмеження ризику зловживань, пов’язаних з банківськими 

продуктами/послугами, що реалізуються з використанням новітніх технологій.  
Список використаних джерел 
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ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ БАНКІВ УКРАЇНИ  
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Науковий керівник: Білокінь Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення стабільного 

економічного зростання, структурних зрушень у національній економіці 

висуває на перший план проблему генерування ресурсів та їх спрямування у 

реальний сектор. У цих умовах приділяється особливе значення інвестиційній 

діяльності банку для підвищення інвестиційної привабливості національної 

економіки, що призведе до зміцнення ролі банківських установ як головних 

інвесторів реального сектору економіки. 

Метою дослідження виступає аналіз інвестиційної активності банків 

України та розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення банківського 

інвестиційного кредитування, як чинника розширення інвестиційної сфери і 

підвищення ефективності економіки України за умов становлення та розвитку 

ринкових відносин. 

Різні аспекти зазначеної проблематики висвітлені в працях українських 

учених: І. О. Бланка, В. В. Корнєєва, Б. Л. Луціва, О. В. Дзюблюка, 

М. Л. Лапішко, А. А. Пересади, Т. В. Майорової, А. П. Вожжова, М. І. Савлука 

та інших. 

Обґрунтування отриманих результатів. Важливо відзначити, що саме 

банківські інвестиційні кредити, як джерело інвестиційних ресурсів, спроможні 
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належним чином вплинути на стимулювання господарської активності і 

прискорення економічного зростання [1, c.6-8]. 

Отже, дослідивши динаміку інвестиційної активності банків України 

потрібно зазначити, що в станом на 01.03.2011р., в порівнянні з 01.01.2007 р., 

розмір довгострокових інвестиційних кредитів суб’єктам господарювання зріс 

на 66,06% (рис.1), щодо портфельних інвестицій, то тут також спостерігається 

позитивна динаміка – збільшення розміру інвестицій в цінні папери становить 

83,94%, що разом з тим свідчить про ефективний розвиток функціонування 

фондового ринку України [3]. 

 
 

Рис. 1. Динаміка інвестиційної активності банків України 
 

Варто погодитися з думкою А. Сомика, С. Жукова, що для підвищення 

інвестиційної активності українських банків необхідно: зменшити відсоткову 

ставку за інвестиційними кредитами; НБУ необхідно розробити систему заходів 

щодо зміцнення кредитного потенціалу банківської системи та зниження 

вартості довгострокових позик через систему рефінансування; також необхідно 

вирішити проблему участі держави у механізмі розподілу ризиків від вкладень 

у довгострокові інвестиційні проекти. [2, c.29-34].  

Висновки. Державна підтримка інвестиційного процесу має базуватися 

на Державній стратегії розвитку інвестиційної діяльності та Концепції 

створення національної системи інвестиційного кредитування в Україні. 

Розроблення зазначених документів дасть змогу створити правове підґрунтя 

для об’єднання зусиль усіх державних органів з метою стимулювання 

інвестиційної активності, що забезпечать комплексний підхід до розв’язання 
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проблеми розвитку інвестиційного кредитування економіки та інвестиційної 

діяльності в цілому. 
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УДК 336.714(477) 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ  
У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

Боброва В. В. 
Науковий керівник: Білокінь Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день український реальний 

сектор економіки потребує залучення вільних коштів для відкриття нових 

проектів або освоєння нових сфер діяльності в рамках вже існуючих проектів. 

Проектне фінансування для вітчизняної економіки в посткризовий період 

вимагає активізації, що мала не особливо великі розмахи і до кризи. Це 

пов’язано з існуванням ряду проблем у цій сфері. 

Метою є розкрити особливості та проблеми розвитку проектного 

фінансування в Україні у посткризовий період. 

Обгрунтування отриманих результатів. Проектне фінансування – це 

форма організації фінансування інвестиційних проектів, які з точки зору 

звичайного кредитування мають підвищені ризики, пов’язані зі створенням 

нових виробничих потужностей і нових видів бізнесу. У цьому випадку 

джерелом повернення авансованих коштів є генеровані проектом грошові 

потоки. Основним забезпеченням слугують одержувані в процесі реалізації 

проекту активи [1]  
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До кризи успішно надавали послуги проектного фінансування в Україні: 

Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Банк Надра, 

ТАС-Iнвестбанк, Альфа-Банк, Банк Кредит-Дніпро, VAB, Укрпромбанк, 

UniCredit Bank. Сьогодні відомо лише декілька банків, що можуть собі 

дозволити таку діяльність: Укрексімбанк, Ощадбанк та Промінвестбанк. 

Проектне фінансування банками України не розвивається із-за існування 

ряду проблем у цій сфері, а саме: 

- відсутній законодавчий захист прав кредитора; 

- не створені умови своєчасного і повного повернення кредитів і відсотків, 

в тому числі державними підприємствами і тими, що знаходяться в процесі 

приватизації; 

- існують недоліки податкового законодавства, коли податки стягуються, 

навіть якщо нараховані відсотки фактично не сплачені позичальником;  

- у банків немає необхідних для економіки обсягів довгострокових 

ресурсів, щоб надавати кредити на значний строк (фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів може тривати декілька років, а ресурси для такого 

кредитування обмежені); 

- ризик проектного фінансування полягає в тому, що можна витратити до 

півроку на розгляд банком документів і отримати відмову (бізнес-план є 

головним документом при розгляді проектного фінансування); 

- вартість проекту повинна становити не менше 10 млн. доларів США [2, 3, 4]. 

Висновки. Отже, задля ефективного проведення проектного фінансування 

слід: підвищити якісний рівень розробки проектів, складати чіткий з повною 

інформацією про проект бізнес-план, зменшити податкове навантаження, 

створити сприятливі умови для вкладників, зробити більш жорсткіші умови 

своєчасного повернення кредитів та відсотків, які дисциплінували б 

позичальника. 
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УДК 336.74 

КЛИЕТОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА БАНКА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» г. СЛОНИМ 
Бондарева В. Ю. 

Научный руководитель: Чернорук С. В. 
Полесский государственный университет 

 
 Тема современного состояния и перспектив развития ритейла регулярно 

обсуждается банковским сообществом. Розничный банковский бизнес сегодня 

во многих странах все еще продолжает оставаться недостаточно развитым 

сегментом массового финансового сервиса, имея в то же время колоссальный 

потенциал для дальнейшего совершенствования и роста. Такое несоответствие 

не может существовать долго. Уже сейчас в розничном секторе происходит 

своеобразный переворот, который становится предверием «нового розничного 

банковского бизнеса». Банки рассматривают обслуживание физических лиц как 

полноценный и самостоятельный бизнес, а не сопутствующий сервис, 

необходимый для имиджа или обслуживания персонала своих корпоративных 

клиентов [2, с. 10]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что ведущую роль в 

последующем восстановлении банковской системы в 2011 году по-прежнему 

будет играть розница. Ведь именно обычные граждане в эпоху перемен 

неожиданно стали главной опорой и надеждой белорусских банков [1]. 

В условиях, когда предложить потенциально новый финансовый продукт 

становится все более затруднительным, на первый план в конкурентной борьбе 

выходит клиенториентированная политика банка. И здесь важно не просто 

привлечь нового клиента, но и удержать его впоследствии, предложив 

достойный его ожиданиям уровень сервиса и качество услуг. Эта политика 
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кажется тем более важной, учитывая, что вектор развития банковской розницы 

смещается от массового привлечения и наращивания клиентской базы к 

удержанию прибыльного клиента.  

В целом, развитие современной банковской системы Беларуси привело к 

ряду ощутимых успехов. Изучив деятельность отделения 

ОАО «Белагропромбанк» г. Слоним, можно выделить ряд проблем, требующих 

своего разрешения, которые характерны и для белорусской банковской 

системы в целом. По мнению автора, наиболее важным для проведения 

эффективной клиенториентированной политики банка является разработка 

корпоративных стандартов ритейла в банке, которые заключаются в 

максимально высоком уровне качества обслуживания и организации данного 

сегмента бизнеса, заложенном в документе, а также в оптимизации 

стандартизируемых объектов.  

Безусловно, на практике перечень стандартов ритейла каждого 

конкретного банка будет индивидуальным. В период реализации документа, 

определяющего корпоративные стандарты, необходимо обеспечить его 

своевременную актуализацию, т.к. эффективность любого инструмента 

управления банком стремительно сокращается в условиях его несоответствия 

реалиям рынка. В борьбе за клиента выигрывает тот банк, который 

обслуживает быстрее и удобнее. Улучшение качества обслуживания клиентов 

относится к той категории изменений, которые требуют моментальной реакции. 

Промедлив, банк рискует потерять самых ценных клиентов, которые, не 

задумываясь, уйдут к конкурентам. Банки в 2011 году будут настроены на то, 

чтобы не только привлечь клиента, но и удержать его. И чтобы строить эти 

отношения, многим банкам придется повернуться лицом к своим клиентам и 

делать все, чтобы им было удобно и комфортно. 
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УДК 336.717 

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНИМ РИЗИКОМ БАНКУ 

Братко Т. О. 
Науковий керівник: Білокінь Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Організація діяльності банку стосовно 

забезпечення повернення інвестиційних кредитів є досить складним та 

багатогранним процесом, оскільки потребує безперервного аналізу ситуації, 

прийняття оптимальних управлінських рішень з точки зору заходів впливу на 

сам ризик та на рівень уразливості (експозиції) банку до такого ризику. За 

таких обставин банки повинні намагатися створити комплексну систему 

управління інвестиційними ризиками, яка належним чином забезпечувала б 

надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу на всіх рівнях 

організаційної структури. Ця система повинна урахувати взаємний вплив 

різних видів ризиків, а також вирішувати питання конфлікту завдань між 

необхідністю отримання доходу та мінімізації ризиків. 

Теоретичні засади планування та реалізації інвестиційних проектів, вплив 

при цьому різноманітних ризиків, методи та шляхи їх мінімізації досліджували 

як вітчизняні, так і закордонні науковці, зокрема: О. Д. Вовчак, А. П. Дука, 

О. М. Антіпов, Г. І. Дібніс, О. Є. Кузьмін, О. Я. Прядко та інші. 

Метою даної роботи є визначення шляхів оптимізації управління 

інвестиційними ризиками при банківському кредитуванні. 

Загалом управління ризиком  інвестиційних проектів можна розглядати як 

сукупність заходів, спрямованих на мінімізацію витрат з метою встановлення 

оптимального співвідношення дохідності та ризику. Дохідність має зростати 

пропорційно до ризику [2]. 

У теорії та практиці основними постулатами ефективного управління 

ризиком інвестиційних проектів визначаються: 

а) швидке реагування на виникнення будь-яких змін, що можуть призвести 

до ризику; 
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б) масштабність, яка полягає в охопленні всіх можливих сфер виникнення 

ризиків, що дасть змогу знизити ступінь невизначеності до мінімуму; 

в) зважене прийняття ризику, в межах допустимого рівня; 

г) мінімізація за допомогою існуючих заходів (внутрішніх і зовнішніх) 

обмеження інвестиційного ризику [1] (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Засоби мінімізації інвестиційного ризику при 

банківському кредитуванні 
 

Зовнішні: Внутрішні: 
- передача ризику; 
- страхування ризику; 
- фінансова диверсифікація; 
- поручительство; 
- фінансові гарантії 

- лімітування; 
- ухилення від ризику; 
- компенсація ризику; 
- дисипація ризику 

 
Висновки. Враховуючи специфіку діяльності банку як інституційного 

інвестора, оптимізація управління інвестиційним ризиком банку повинна 

включати в себе такі аспекти: своєчасна ідентифікація та класифікація усіх 

можливих видів ризику; кількісна оцінка ідентифікованих ризиків; визначення 

рівня та області ризику, а отже, величини можливих втрат; встановлення 

допустимих меж ризику і оцінка його прийнятності; вибір методів зниження 

ризику; моніторинг ризику. 
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УДК 336.71 
ПЛАВАЮЧІ ВІДСОТКОВІ СТАВКИ 

НА РИНКУ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
 

Васильченко Н. С. 
Науковий керівник: Вовчак О. Д. 

Львівська комерційна академія 
 

Світова економічна криза 2008 року змусила банки шукати додаткові 

джерела доходів. Виходом для них стало підвищення процентних ставок за 

наданими позичальникам кредитах, що здійснювалося ними, як правило, в 

односторонньому порядку. Так, за даними НБУ наприкінці 2008 року ставки за 

раніше виданими кредитами в іноземній валюті виросли на 3%, до 16-18%, а в 

гривні – на 5%, до 22-24%. Така політика банків через масове невдоволення 

позичальників привела до прийняття Верховною Радою України Закону №661-

VІ від 12.12.2008 року, який заборонив банкам в односторонньому порядку 

змінювати умови укладених із клієнтами договорів, зокрема збільшувати розмір 

процентної ставки за кредитами [1]. На ринку кредитування виникла 

неоднозначна ситуація: з одного боку, стабільність банків багато в чому 

залежить від того, наскільки ефективно вони можуть здійснювати коригування 

кредитних ставок залежно від економічних умов, з іншого боку, при погіршенні 

стану економіки банки не повинні перекладати «удар» на клієнта. За таких умов 

банки призупинили кредитування, а ті банки, які пропонували надання нових 

кредитів потенційним позичальникам, встановлювали за ними високі процентні 

ставки. Висока ціна позик значно знизила зацікавленість до кредитів з боку 

населення. Ринок кредитування фізичних осіб в 2009 році перебував в 

«замороженому» стані.  

З огляду на необхідність вирішення назрілих проблем банки почали 

активно (порівняно із попередніми роками) застосовувати плаваючу відсоткову 

ставку за кредитами, що вважається основним ноу-хау 2010 року на ринку 

кредитування фізичних осіб в Україні [2]. 
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Плаваюча відсоткова ставка – це процентна ставка за позичками, розмір 

якої не фіксується на весь термін користування кредитом, а переглядається 

через узгоджені проміжки часу залежно від зміни кон’юктури на кредитному 

ринку [3]. Відмінною ознакою плаваючої відсоткової ставки є те, що 

процентний ризик завжди несе позичальник. 

Для позичальників основною перевагою при виборі плаваючої відсоткової 

ставки є те, що маржа банку при наданні кредитів з плаваючою відсотковою 

ставкою, як правило, нижча, ніж кредитів з фіксованою відсотковою ставкою, 

так як у розмір фіксованої ставки банком закладається ризик зміни вартості 

ресурсів. Так, Universal Bank надає позичальникам вибір при кредитуванні 

житла: фіксована ставка, яка дорівнює 22,2%, або плаваюча – 16,95% річних (на 

момент підписання договору). При цьому всі інші умови кредитування (термін, 

перший внесок) однакові для будь-якого з двох типів ставки [4].  

Плаваючі відсоткові ставки дозволяють банкам видавати кредити на більш 

тривалі терміни. Так, АО «Ерсте Банк» пропонує кредитування житла під 

фіксовану відсоткову ставку всього на 10 років, тоді коли при використанні 

плаваючої відсоткової ставки – на термін до 15 років [4]. 

Для банків кредити з плаваючими відсотковими ставками вигідні з 

кількох причин:  

1) базова ставка відображає основні тенденції, що відбуваються на 

фінансовому ринку. Тому плаваюча відсоткова ставка за кредитним договором 

буде ринковою упродовж усього терміну дії кредитного договору, а не тільки 

на момент видачі кредиту, як це відбувається за договорами з фіксованою 

відсотковою ставкою; 

2) кредити, як правило, надаються на більш тривалий термін, ніж 

залучаються депозити. Тому плаваюча відсоткова ставка дозволяє збалансувати 

вартість кредитного та депозитного портфелів банку;  

3) механізм застосування плаваючої відсоткової ставки, прописаний у 

кредитному договорі, не передбачає підписання додаткових документів до 

кредитного договору і договору застави при кожній зміні відсоткової ставки.  
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Основними причинами недосконалого розповсюдження кредитів з 

плаваючою відсотковою ставкою на ринку кредитування фізичних осіб в 

Україні і досі залишаються: 

 з боку банківської системи – це відсутність єдиної ставки, яка б 

враховувала ринкову ситуацію загалом і яку б усі банки мали змогу 

застосувати за базову при визначенні плаваючої ставки. Характеристиками 

базової ставки повинні бути: по-перше, прозорість даного механізму 

розрахунку, а, по-друге, авторитетність організації, яка б здійснювала її 

розрахунок і публікацію. Сьогодні деякі банки замість базової ставки 

використовують свої ставки із залучення довгострокових депозитів, але в 

такому випадку плаваюча відсоткова ставка відображає не загальні тенденції, 

а поведінку самого банку на ринку депозитів; 

 з боку позичальників – це те, що більшості позичальникам зручніше й 

зрозуміліше погашати кредит щомісяця фіксованими сумами (такий кредит 

дозволяє позичальникові планувати свої видатки, щомісяця відкладати від 

заробітної плати певну суму грошових коштів). Не кожен позичальник хоче 

постійно відслідковувати зміни ставок і переживати, як це може вплинути на 

розмір його заборгованості за кредитом. Більшість позичальників не 

розуміють і сам механізм розрахунку плаваючих ставок. Тому, зазвичай, 

плаваючою відсотковою ставкою користуються позичальники, яких не лякає 

можливе підвищення ставок і які знають, як користуватися даним видом 

кредитного продукту. 

Вважаємо, що плаваюча відсоткова ставка є більш ринковим механізмом 

ніж фіксована відсоткова ставка, тому в довгостроковій перспективі 

застосування плаваючих ставок буде активно розвиватися і впроваджуватися в 

кредитних програмах більшості банків в Україні. В першу чергу, плаваюча 

відсоткова ставка буде актуальна в довгострокових програмах кредитування: 

таких як іпотека, автомобільне кредитування, інвестиційні кредити, оскільки 

банк не може спрогнозувати на віддалені терміни вартість ресурсів заздалегідь. 
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Також важливою умовою для впровадження плаваючих ставок в кредитну 

діяльність банків є стабілізація фінансового ринку загалом, оскільки різкі 

скачки ставок викликають песимістичний настрій позичальників по 

відношенню до ставок, що змінюються.  
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Актуальним завданням держави є активізація інвестиційної діяльності та 

значне нарощування обсягів інвестицій. Сприяння збільшенню інвестицій в 

економіку України – це, передусім, забезпечення стабільного економічного 

зростання. Метою дослідження є визначення ролі держави у здійсненні 

інвестиційної діяльності.  

Державна інвестиційна політика – складова економічної політики, що 

проводиться державою у вигляді становлення структури та масштабів 

інвестицій, напрямів їх використання, джерел отримання інвестиційних 

ресурсів. Важливу роль у підвищенні інвестиційної активності відіграє 

діяльність біржового ринку з операцій з цінними паперами. Однак в Україні 

питома вага біржового ринку в загальному обсязі операцій з цінними паперами 

протягом останніх 10 років не перевищує 5 відсотків. При цьому 
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співвідношення обсягів біржових торгів та кількості професійних торговців є 

найменшим в Європі [1]. 

Недостатність внутрішніх джерел інвестування зумовлює потребу в 

іноземних інвестиціях. Значною перепоною їх залучення є непривабливі умови 

для ведення бізнесу. Україна знаходиться на 145 місці серед 183 у рейтингу 

країн за оцінкою бізнес-клімату (World Bank’s Doing Business Report) [4]. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, ураховуючи позичковий капітал, 

на 1 липня 2010 р. становив 45709,9 млн дол. [3]. 

Інвестиційна активність значною мірою залежить і від системи 

оподаткування, яка на сьогодні в Україні вирізняється складністю, 

неординарністю та нестабільністю нормативно-правової бази її регулювання. 

Згідно дослідження Paying Taxes у 2011 році Україна увійшла до трійки країн 

лідерів за складністю процедури сплати податків, посівши 181 місце в рейтингу 

із 183 держав [5]. 

Підсумовуючи викладене, доцільно запропонувати такі шляхи вирішення 

проблем активізації інвестиційної діяльності на рівні держави: 

- покращення інвестиційного клімату шляхом зниження інвестиційних 

ризиків, широкомасштабного залучення в інвестиційний процес заощаджень 

громадян України, поліпшення міжнародного рейтингу бізнес-клімату та 

державного стимулювання кредитування інвестиційних та інноваційних 

проектів банками, залучення коштів іноземних інвесторів; 

- забезпечення належного захисту прав власності, запобігання рейдерству 

(реформа судової системи) як важливих складових державної політики; 

- зниження рівня податкового навантаження та підвищення ефективності 

адміністрування податків; 

- розвиток фондового ринку шляхом підвищення рівня його капіталізації 

та ліквідності. 
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Успішне функціонування економіки в умовах ринку та її подальше 

зростання не можливе без достатнього обсягу фінансових ресурсів. У 
розвинених країнах фондовий ринок, а саме його складова – ринок держаних 
цінних паперів є одним із інструментів досягнення урядом поставленої мети. 
Виступаючи джерелом фінансових ресурсів, цей ринок дозволяє уряду вивести 
країну з незадовільного фінансового стану, забезпечуючи розширене 
відтворення шляхом залучення та рефінансування інвестиційних коштів. 

Україна з кожним роком усе більше інтегрується в світову фінансову 
систему, а отже і її фінансовий та фондовий ринки адекватніше починають 
реагувати на загальносвітові економічні процеси. Державні облігації як основна 
частина ринку державних запозичень виконує важливі макроекономічні 
функції. По суті, цей ринок визначає стан бюджету. Залучені кошти 
пожвавлюють економічний кругообіг, при цьому регулюється рівень державних 
доходів і витрат, сплачуються борги. Головним завданням державних цінних 
паперів є оптимальне забезпечення потреб державного бюджету. Основною 
метою випуску державних облігацій є мобілізація грошових ресурсів для 
фінансування бюджетного дефіциту та мобілізація коштів для забезпечення 
касового виконання державного бюджету. 

У 2010 році Міністерство фінансів України розмістило внутрішніх 
державних позик на загальну суму 70657,06 млн грн., за якими 
середньозважена дохідність склала 10,39% річних (рис.1) [1,2]. Відповідно, у 
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січні 2011 року – на суму 2805,45 млн грн., за якими середньозважена 
дохідність склала 7,85% річних [3]. 

 
Рис.1. Обсяги розміщення ОВДП на первинному ринку та середньозважена 

дохідність за 2008-2010 роки [1] 
 

Проведений аналіз функціонування державних цінних паперів у 
розвинених країнах дозволив обґрунтувати важливий напрям реформування в 
Україні розміщення державних позик серед приватних та корпоративних 
інвесторів. Необхідним є диверсифікація джерел покриття державних позик, 
збільшення терміну обігу державних цінних паперів на ринку, а також 
підвищення частки запозичень у не фінансовому секторі.  

Характеризуючи особливості розвитку ОВДП в Україні доцільно 
визначити напрямки підвищення ефективності його функціонування, а саме: 
необхідно забезпечити не тільки механізм залучення державних фінансових 
коштів, але й ефективний механізм їх розміщення і цільового використання. 
Важливо створити державний інститут, до функцій якого б увійшов аналіз 
перспективних інвестиційних та інноваційних проектів з позицій 
загальнонаціональних інтересів, а також контроль за ефективністю та цільовим 
використання залучених державних коштів. Поряд з наявним скороченням 
обсягів державних запозичень потрібно диференціювати ринок державних 
запозичень за типами фінансових інструментів і умовами їх обігу та 
реструктуризації. При емісії державних облігацій доцільно віддавати перевагу 
довгостроковим облігаціям; з метою підвищення довіри до держави як 
високонадійного позичальника, що є загальноприйнятою практикою для 
багатьох розвинених країн. 
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У сучасних умовах, коли більшість країн були уражені економічною 

кризою необхідним є дослідження всіх загроз та небезпек, що можуть 

виникнути в економіці. Оскільки, фінансова система є основою будь-якої 

розвинутої економіки, дослідження основних факторів, що можуть призвести 

до порушення її безпеки вимагає особливої уваги. Стабільність фінансової 

системи України, в першу чергу, залежить від стабільності банківської системи. 

Саме тому, необхідним є створення механізму забезпечення економічної, 

фінансової та банківської безпеки. 

Дослідження вчених (Васильчак С. В., Зубок М. І., Стеблицький М. П. та 

інших) дають змогу визначити сутність безпеки банківської системи, яка 

полягає у забезпеченні найефективнішого використання ресурсного потенціалу, 

створенні сприятливих умов для реалізації економічних інтересів банківських 

установ, стабілізації фінансового стану, попередженні внутрішніх і зовнішніх 

загроз банківській системі, створенні умов її стабільного й ефективного 

функціонування [1]. 

Таким чином, основною умовою стабільного розвитку банківської 

системи, а отже, і забезпечення її безпеки є оптимальне співвідношення 

прибутковості та ризиковості діяльності банку. 

Оскільки, кредитні операції банків займають найбільшу питому вагу в 

активних операціях, на нашу думку, якість кредитного портфеля є одним із 

індикаторів фінансової стабільності банків, а, отже, їх безпеки. 
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Так аналіз основних причин банківської кризи в Україні в 2008-2009 

роках [2], свідчить, що основною передумовою поглиблення фінансової кризи в 

банківській системі є погіршення якості кредитних портфелів банків, 

збільшення їх ризиковості, що негативно позначилося на основних фінансових 

показниках діяльності комерційних банків України [3]. Аналіз динаміки 

кредитного портфеля та проблемної заборгованості комерційних банків [3] 

свідчить про збільшення обсягів проблемних кредитів (з 4456 млн грн. у 2006 

році до 84851 млн грн. у 2010 році), що негативно характеризує управління 

кредитним портфелем банків. Тому, важливим є не лише розуміння та 

усвідомлення наявних проблем кредитної діяльності банків, а й розробка та 

застосування відповідних заходів щодо попередження, передбачення та 

усунення негативних наслідків з метою ефективного управління кредитним 

портфелем та забезпечення стабільної діяльності банків. 

Механізм забезпечення якісного кредитного портфеля повинен включати 

розробку раціональної кредитної політики та створення  ефективної системи 

ризик-менеджменту в банку. Як свідчить досвід банківської системи України, 

необхідно вдосконалювати обидва напрями та оптимізувати рівні 

прибутковості та ризиковості кредитних портфелів банків для забезпечення 

безпеки банківської діяльності в цілому. Основними напрямами покращення 

якості кредитних портфелів є: вдосконалення системи визначення 

кредитоспроможності позичальника; раціональне структурування кредитного 

портфеля; покращення системи моніторингу за кредитними операціями та 

заходів щодо передбачення виникнення проблемної заборгованості; 

вдосконалення системи управління кредитним ризиком тощо. 

Таким чином, враховуючи важливе значення стабільності банківської 

системи та її безпеки в економіці України, необхідним є використання всіх 

наявних механізмів, які спроможні її забезпечити. Розробка цих механізмів 

повинна торкатися тих основних напрямів діяльності банку, які найбільше 

впливають на стабільність та безпеку банківської системи, наприклад, 

банківського кредитування. 
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Одним із перспективних джерел залучення необхідних коштів до місцевих 

бюджетів є випуск муніципальних облігацій. Використовуючи даний 
фінансовий інструмент, органи місцевого самоврядування зможуть ефективно 
вирішувати власні поточні й довготермінові проблеми, пов’язані з 
фінансуванням бюджетних видатків на соціальний розвиток регіонів України. 

Питання розвитку ринку муніципальних цінних паперів досліджують 
багато науковців, як вітчизняних, так і закордонних, адже дана тема є 
надзвичайно актуальною в умовах ринкової економіки, а особливо в 
посткризовий період. 

Муніципальні облігації випускаються місцевими органами влади з метою 
мобілізації коштів для виконання місцевих програм. Проекти, що реалізуються 
за рахунок залучення у такий спосіб коштів, позитивно впливають на місцеві 
громади, створюючи нові робочі місця та розвиваючи інфраструктуру міст, 
селищ та інших адміністративних утворень держави [1]. 

До переваг муніципальних облігацій можна віднести те, що отримані 
кошти від випуску муніципальних цінних паперів спрямовуються на конкретно 
визначені програми розвитку регіону; надійність муніципальних облігацій як 
для національних інвесторів, так і для іноземних інвесторів; одне з останніх 
джерел фінансування інвестицій в економіку України, оскільки кошти вилучені 
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через облігації внутрішньої державної позики спрямовуються, як правило, на 
фінансування дефіциту бюджету; капітальні витрати будуть приносити користь 
для людей протягом років, а нові виплати за процентами позики 
здійснюватимуться з податків, що вилучатимуться в наступні роки [2]. 

Проаналізувавши ринок облігацій місцевих позик за 2003-2009 рр., ми 
бачимо, що загальний обсяг здійснених випусків облігацій місцевих позик за 
період 2003-2009 рр. складає 3103,8 млн грн. Найбільшими емітентами 
муніципальних облігацій були: Київська міська рада (2008 році – 1 млрд грн., а 
це 35,4% загального обсягу емісії ОВМП), Львівська міська рада – 
592,0 млн грн., Одеська міська рада – 450,0 млн грн., Донецька, Запорізька, 
Харківська, Луцька, Луганська та інші міські ради випустили 2,6-8,9% 
загального обсягу емісії ОВМП. Можна відмітити наступні особливості ринку 
ОВМП: ринок ОВМП перебуває в «замороженому» стані, адже протягом 2010 
року не відбулось жодного випуску ОВМП; лише Київська міська рада 
здійснювала випуск облігацій зовнішньої позики; обсяги торгів ОВМП 
протягом 2010 року є дуже незначними (частка ринку – 0,23% загального 
обсягу торгів на ФБ ПФТС) [3]. 

Існують деякі чинники, які стримують розвиток ринку ОВМП і негативно 
впливають на його теперішній стан: відсутність дієвого механізму гарантування 
прав кредиторів; недостатню ліквідність та привабливість муніципальних 
облігацій порівняно з іншими борговими інструментами фондового ринку; 
відсутність розвиненої інфраструктури фондового ринку; відсутність 
обґрунтованої інформації щодо цільового використання залучених коштів та 
термінів окупності проектів; законодавчі обмеження щодо розвитку як 
зовнішніх, так і внутрішніх муніципальних запозичень; невисокий рівень 
довіри інвесторів до держави через нестабільність економічної та особливо 
політичної ситуації. 

Отже, Україні необхідно розвивати ринок муніципальних облігацій, адже 
вони є ефективним інструментом залучення грошових коштів для розвитку 
регіонів країни, даючи можливість місцевим органам влади мобілізувати кошти 
як на довгострокові заплановані проекти, так і на врегулювання 
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непередбачених проблем, на які не закладені кошти в місцевих бюджетах, або 
їх недостатньо. 

Список використаних джерел 
 

1. Рекуненко І. І., Котляревський О. В. Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих 
запозичень: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_2/articles/Finansi/8_Rekunenko.pdf 

2. Мазур І. І. Особливості становлення ринку муніципальних цінних паперів в Україні: 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr14_15/4.pdf 

3. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2010 рік (НРА «Рюрік»): [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.rurik.com.ua/news/826-01032011-qq-2010-.html 

 

 

УДК 336.71:005.6(476) 
 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Горегляд И. В., Володько П. Л. 
Научный руководитель: Давыдова Н. Л. 

Полесский государственный университет 
 

В Республике Беларусь современные подходы в области менеджмента 

внедряются недостаточно активны, практика бизнеса не уделяет им должного 

внимания. На сегодняшний день международные стандарты ISO являются, не 

только наиболее распространенными и проработанным предложением по 

повышению качества, но и единственным общепризнанным стандартом, 

системного управления организацией. Поэтому полагаем, что создание системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов серии ISO 

является прекрасной возможностью, для банковского бизнеса повысить 

уровень менеджмента и привести его в соответствие с мировой практикой. 

По опыту Белагропромбанка (с привлечением Белорусского 

государственного института по стандартизации и сертификации (БелГИСС)), 

который получил первый в белорусской банковской системе сертификат 

соответствия оказания услуг для населения стандартам менеджмента качества 

СТБ ISO 9001 можно отметить, что в период внедрения системы качества 

должна быть проведена большая работа по систематизации и оптимизации 

внутренних документов банка, проанализированы банковские бизнес-процессы 
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и вовлечены все сотрудники банка – от делопроизводителей до первых 

руководителей. 

Рассмотрим исходные условия формирования системы менеджмента 

качества банковских услуг в Республике Беларусь: 

1) Принцип ориентации на потребителя. 

2) Управление процессом оказания услуг. Деятельность любой 

организации состоит из совокупности процессов. Управлять процессами 

гораздо проще, чем людьми. Для этого процессы надо выделить, описать, 

установить количественные показатели и показатели качественного 

выполнения той или иной работы. Однако в Беларуси сегодня пытаются 

управлять только людьми. 

Международные стандарты семейства ISO основываются на понимании 

того, что всякая работа выполняется как процесс. Коренная концептуальная 

основа семейства стандартов ISO – организация создает, улучшает и 

обеспечивает качество с помощью сети процессов [1]. 

3) Поставщики. В белорусской банковской системе отсутствует серьезный 

опыт сертификации системы менеджмента качества банковских услуг, а 

следовательно для оценки данного блока необходимо обратиться к опыту 

сертификации на промышленных предприятиях и предприятиях сферы услуг. 

Для проведения сертификации, как правило, привлекаются консалтинговые 

компании, выбор которых проводится на основе тендеров. 

4) Образование и подготовка кадров. 

5) Ответственность руководства. 

6) Определенная организационная структура. Она является одним из 

препятствий на пути к постоянному повышению качества работ – это 

общепризнанный факт. Система качества служит не только для увеличения 

объема реализуемых услуг, а еще система предназначена для постоянного 

снижения издержек при постоянном повышении качества услуг, для 

достижения одновременного снижения цены и повышения качества. 
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7) Особенности белорусской автоматизации. Одно из мощных средств 

повышения производительности труда – автоматизация некоторых процессов с 

помощью информационных технологий.  

Вышеперечисленные условия являются основными предпосылками 

формирования системы менеджмента качества банковских услуг в Республике 

Беларусь. 
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За последнее десятилетие лизинг получил всеобщее признание и, бурно 

развиваясь, на сегодняшний день приобрел наибольшую популярность как 

альтернативный метод финансирования инвестиций в основные средства. 

Лизинг является высокоэффективным методом инвестирования и выгоден 

для всех участников лизинговых операций и государства в целом.  

Актуальность развития рынка лизинговых услуг в нашей стране, 

обусловлена прежде всего неблагоприятным состоянием парка 

оборудования: значителен удельный вес морально устаревшего 

оборудования, низка эффективность его использования, нет обеспеченности 

запасными частями и т.д. 

Основной проблемой развития рынка лизинговых услуг за исследуемый 

нами период является кризис 2008 года. Это и послужило отправным пунктом в 

выборе темы исследования, целью которой является изучение динамики рынка 
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лизинга в Республике Беларусь и результативность работы ЧУП «АСБ Лизинг» 

за период 2007-2009 гг. 

За исследуемый период установлено, что белорусские лизингодатели не 

успели в 2008 году ощутить в полной мере последствия кризиса и показали 

самый высокий за последние годы рост рынка. Сумма новых лизинговых 

сделок или объем нового бизнеса, основной показатель характеризующий 

динамику рынка, вырос в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 71%. Не 

смотря на снижение объемов нового бизнеса в 2009 году на 34%, белорусский 

рынок лизинга сохранил положительную динамику. 

Одним из показателей, характеризующим стабильность развития рынка 

лизинга в стране является величина лизингового портфеля. На конец 2009 года 

портфель лизинговых компании увеличился на 13% по отношению 2008 г. 

Безусловно, произошло сокращение количества участников рынка 

лизинга, что привело к увеличению концентрации основных объемов рынка в 

руках ведущих компаний пользующихся мощной ресурсной поддержкой.  

ЧУП «АСБ Лизинг», являясь достаточно молодой лизинговой компанией, 

показывает успешные результаты. 2009 год был непростым, но достаточно 

успешным для деятельности ЧУП «АСБ Лизинг». Предприятию удалось не 

только сохранить набранные ранее темпы развития, но и показать рост 

практически всех показателей, характеризующих работу компании. В 

сравнении с 2008 годом объем нового бизнеса ЧУП «АСБ Лизинг» увеличился 

на 90%, объем лизингового портфеля возрос на 56%, а количество заключенных 

сделок – на 20%. 

Изучив рынок лизинговых услуг за 2008-2009 гг., мы пришли к выводу, 

что при уменьшении  активности лизингового рынка в 2009 году наблюдается 

положительная динамика его развития. ЧУП «АСБ Лизинг» сохранил 

финансовую стабильность и поэтапно развивается, показывая положительные 

результаты, что говорит о том, что кризис 2008 года не оказал существенного 

влияния на его деятельность. 
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Постановка проблеми. Банки відіграють ключову роль в економіці і 

водночас їм притаманна підвищена фінансова вразливість, що пояснюється їх 

природою і специфікою діяльності. В умовах ринкової економіки банки мають 

надзвичайно великі можливості впливати на економічні процеси як позитивно, 

так і негативно, що зумовлює необхідність регламентації їхньої роботи, 

розроблення ряду заходів стосовно банківського регулювання та нагляду, 

спрямованого на забезпечення стабільності та надійності фінансової системи 

загалом. 

Метою доповіді є теоретичне обґрунтування сутності антикризового 

управління, виявлення причин та факторів, які мають негативний вплив на 

банківський сектор, на прикладі аналізу кроків здійснених Банком Англії для 

протидії фінансовій кризі. 

Виклад основного матеріалу. Інституційна побудова системи 

банківського регулювання та нагляду визначається особливостями історичного 

та економічного розвитку тієї чи іншої країни, традиціями і значною мірою 

характером банківської системи. З огляду на це, цікавим є аналіз розвитку та 

функціонування банківської системи Великобританії. В Об’єднаному 

Королівстві завдяки відсутності антимонопольного законодавства і жорсткого 

контролю за злиттям банків був досягнутий високий ступінь концентрації 

банківського капіталу, утворилися великі банківські об’єднання з розвинутою 
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мережею філій у країні й за кордоном, які сконцентрували значну частку 

ресурсів, операцій, безготівкового грошового обігу. Все це й зумовило розподіл 

функцій банківського регулювання та нагляду між кількома державними 

установами ,а саме Банком Англії, Міністерством фінансів, Казначейством 

Королівства і Управлінням з фінансових послуг.  

Банк Англії не здійснював жорсткого регулювання банківської системи, 

через що його роль часто недооцінюється. Проте, після кожної банківської 

кризи ступінь втручання зростає [1]. 

Звернемо увагу на дії Банку Англії й уряду з метою подолання наслідків 

економічної кризи 2008-2009 років. Аналізуючи практику запобігання проявам 

кризи у міжнародній практиці, можна виділити зокрема такі методи: 

широкомасштабна інтервенція, рекапіталізація, націоналізація, злиття банків, 

продаж іноземним інвесторам, створення компаній з управління активами 

банку [3]. 

Кожен з наведених заходів по-різному впливав на фіскальні витрати 

урядів, які вдавалися до підтримки банківського сектора – від зростання 

бюджетного дефіциту до приросту державного боргу. Причому важливим є 

врахування наслідків підтримки банків чи навпаки її відсутності через декілька 

років після настання кризи. 

Урядом Великобританії було здійснено ряд заходів, серед яких 

найголовнішими можна вважати наступні: введення спеціальної програми 

кількісного пом’якшення, пониження облікової ставки (станом на квітень 2011 

року 0,5%), підняття межі гарантованого відшкодування вкладів від 35,000 до 

50,000 фунтів, замороження активів банку Landbanki, котрий було 

націоналізовано Ісландським урядом. 

Британська економіка поступово починає виходити з кризи та демонструє 

незначну, але позитивну динаміку. Так у річному численні ВВП Великобританії 

у IV кварталі 2010 р. виріс на 1,5% [4], також банки значно збільшили розмір їх 

капіталу, а як наслідок й свою стійкість [5]. 
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І хоча економіка країни виходить з рецесії, все ж простежується ряд 

побічних наслідків імплементації політики «кількісного пом’якшення», серед 

них і рівень інфляції у країні, котрий перевищує бажані 2%, слабкість 

інвестиційних. Більша частина зростання ВВП пояснюється послабленням 

фунта, що стимулює експорт. 

Аналіз заходів здійснених Банком Англії та їх впливу на економіку 

країни, дає змогу виробити план дій стабілізації банківської системи, з 

урахуванням національних особливостей. Доцільно сприяти зростанню 

капіталізації українських банків. Також особливу увагу варто приділити 

стабілізації реальної вартості національної валюти й зменшенню рівня інфляції. 
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Актуальність теми. Знаючи досвід європейських країн ми можемо його 

врахувати і визначити частину участі іноземного капіталу на банківському 

ринку України, так як результати досліджень вітчизняних науковців, що 

ґрунтуються на вивченні впливу іноземного капіталу, доводять, що роль 

іноземних інвестицій для розвитку банківського сектора України неоднозначна. 

 Дослідженню питань присутності іноземного банківського капіталу та 

його впливу на функціонування банківської системи України присвячено праці 
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вітчизняних економістів, зокрема Бутейка О., Вахненко Т., Геєця В., 

Савлука М., Соскіна О., Сугоняка О., Шелудько Н. та ін. 

Дана проблематика досліджувалася через призму польського досвіду, 

оскільки саме ця країна за макроекономічними та національно-ментальними 

характеристиками може слугувати досить подібною моделлю майбутнього 

стану України. 

 Як зазначають польські науковці та експерти банківської справи обраний 

спосіб розвитку банківської справи Польщі у довгостроковому плані призвів д 

о негативних наслідків. Серед найбільш значущих факторів вони виділяють: 

 незбіг стратегічних цілей національної економіки Польщі та обсягів 

іноземного капіталу в банківському секторі країни; 

 конкурентні суперечності національного бізнесу та іноземного капіталу 

 гальмування процесу кредитування польських фірм з національним 

капіталом. 

Проблема регулювання доступу іноземного капіталу в банківський сектор 

держави відноситься до пріоритетних завдань в аспекті забезпечення 

фінансової безпеки держави та конкурентноспроможності економіки. 

Виконання даного завдання має враховувати такі особливості: 

1. Одним з визначальних негативних наслідків втрати фінансової 

незалежності в банківській сфері є зростання макроекономічних та валютних 

ризиків країн, у яких вільно діють довірчі структури великих 

транснаціональних банків. Цілі, завдання, а також стратегія розвитку 

материнських банківських структур може входити у протиріччя з цілями та 

стратегією фінансового розвитку країн, де вони відкривають свої фінансові 

структури.  

2. Допуск іноземного капіталу в банківський сектор можливий лише до 

того рівня, за якого зберігається національний контроль за банківською 

системою, адже поглинання банківського капіталу та залучення іноземних 
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інвестицій це не тотожні поняття, саме тому ефективним є залучення іноземних 

інвестицій і при цьому залишати у власності національного капіталу.  

При цьому також варто відзначити позитивний вплив іноземного капіталу 

на якісні зміни, що відбулися у вітчизняній банківській системі, а саме: 

підвищення технологічного рівня банківських процесів; підвищення якості 

ризик-менеджменту банківської діяльності; удосконалення маркетингового 

аспекту банківського бізнесу.  

Усе вище сказане обґрунтовує комплексність та неоднозначність даної 

проблематики, яка потребує зваженого вирішення з урахуванням усіх аспектів. 
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While processing investment activity bank is exposed to different types of risks 

that can have a negative effect on its well-being and impede bank’s progress toward 

meeting its investment goals. That is why it is important to identify such risks and 

develop measures aimed at minimizing or optimizing the level of risk.  

Investment risk is hard to identify, and there are few reasons for this: 1) so 

many factors affect a company’s well-being that it is nearly impossible to determine 

which are relevant and construct a formula that will predict success; actually, there is 

no such predictive financial model in existence; 2) a lot of information is intangible 

and cannot be measured (for e.g., quantifiable factors, such as the company’s 

reputation, its competitive advantages); 3) the stock market can change quickly and 

unpredictably. 
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According to modern portfolio theory (MPT), the most important tool for 

managing portfolio risk is diversification. But there are several shortcomings in using 

this theory. First of all, MPT assumes that it is possible to select stocks whose 

individual performance is independent of other investments in the portfolio. But in 

real world it is hard to find such instruments as in times of market stress seemingly 

independent investments act as though they are related. MPT also suggests managing 

the investment risk by combining risky and risk-free instruments. But market patterns 

shows that even treasury bonds aren’t risk free in reality, and expectations of high 

inflation and interest rate changes can both affect their value.  

One of the most popular indicators of risk, developed by William Sharpe in the 

capital asset pricing model (CAMP), is a statistical measure called beta. Beta is a 

measure of a stock’s volatility in relation to the market. A stock’s price variability is 

important to consider when assessing risk. But, at the same time, beta has plenty of 

shortcomings.  First of all, beta is a historical measure of a stock’s volatility. Past 

beta figures or historical volatility doesn’t necessarily predict future beta or future 

volatility. Furthermore, the beta measure on a single stock tends to flip around over 

time, which makes it unreliable. There is one more problem for using beta. It means 

that beta is a measure of systemic risk, which is the risk that a market as a whole 

faces. The other risks the company faces are firm-specific risks, which are not taken 

fully into consideration in the beta measure.  

The following is a chart of Hewlett-Packard Company stock for the trading 

period 1 year (April 2010 – April 2011) [1]. The below line is the HPQ percent 

change over the period and the upper line is the percent change of the S&P500. This 

chart helps to illustrate how HPQ moved in relation to the market, as presented by the 

S&P500 during the one-year period. The chart demonstrates HPQ’s tendency for 

higher volatility. The recent large drop in HPQ stock resulted from a firm-specific 

risk: the company underestimated its expected earnings and the value of stocks fell 

down by 9.6%. 
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By showing HPQ’s behavior over this period, this chart demonstrates both the 

value that comes with the use of beta and the caution that needs to be shown when 

using it. It helps measure volatility, but it is not the whole story.  

So, it is important for investors to make distinction between short-term risk – 

where beta and price volatility are useful – and long-term, fundamental risk, where 

big-picture risk factors are more telling. High betas may mean price volatility over 

the near term, but they don’t always show long-term opportunities. 
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Подолання існуючих проблем фондового ринку України більшість 

експертів та дослідників пов’язують з необхідністю удосконалення 

законодавства, яке регулює діяльність цього ринку в цілому та окремих 

складових його інфраструктури зокрема. 

Тема є досить актуальною, оскільки інвестиційні фонди, компанії по 

управлінню активами (КУА) та інші інфраструктурні учасники відіграють 

важливу роль в розвитку фондового ринку України. За рахунок коштів дрібних 
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інвесторів, які зосереджені в даних фінансових інститутах, здійснюються 

трильйонні грошові потоки на фінансовому ринку. В сучасних умовах 

інститути спільного інвестування (ІСІ) можуть стати ефективним інструментом 

накопичення грошових капіталів, обіг яких забезпечує гармонійний розвиток 

економіки, розбудову як фінансової так і виробничої сфери національного 

господарства. Надходження коштів в сферу спільного інвестування, в свою 

чергу, розширить потенціал внутрішніх запозичень, адже ІСІ в усьому світі є 

одними з найбільших операторів на ринку державних боргових зобов’язань. 

Основними перевагами ІСІ, з погляду інвесторів, є потенційно висока 

дохідність, порівняно з традиційними способами збереження та примноження 

капіталу, та менші витрати часу на управління інвестиціями. Об’єднання 

коштів багатьох окремих інвесторів дозволяє ІСІ виходити на фондовий ринок 

та користуватись перевагами діяльності великих інституційних інвесторів.  

В останні роки спостерігається бурхливий розвиток фондового ринку 

України. Досліджуючи інфраструктурних учасників на фондовому ринку 

можна стверджувати, що станом на 01.01.2011 р. кількість компаній по 

управлінню активами становила 334 компанії, а відповідно ІСІ, то їх кількість 

склала 1243 одиниці, що на 67% більше, порівняно з 2007 роком (рис.1). 

 
Рис.1 Кількість зареєстрованих КУА та ІСІ в Україні 

 
Але незважаючи на досить високі показники зростання загальної кількості, 

в цілому ринок інфраструктурних учасників в Україні ще не став важливим 

інструментом концентрації інвестиційних ресурсів населення.  
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Успіх впровадження механізмів спільного інвестування значною мірою 

залежить від ефективності управління активами інвестиційних фондів. Проте, 

існуючі в Україні методики оцінки ефективності управління активами 

інституційних інвесторів не є адекватними рівню розвитку цього виду 

фінансових послуг та не дають змоги повною мірою отримати якісні 

результати. Тому в перспективі має бути вирішена проблема щодо 

ефективності управління активами ІСІ та КУА. 

Таким чином, незважаючи на всі проблеми, викликані кризовими 

явищами, які нині існують в інвестиційному бізнесі, саме ІСІ та КУА як гнучка 

інституційна форма, яка позбавлена надмірних посередницьких ланок між 

інвестором та кінцевою інвестицією, можуть найкраще сприяти процесу після 

кризового відновлення фінансової сфери та всієї економіки держави. 
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Жодна фінансово-кредитна установа не застрахована від імовірності 
випадкової співучасті в процесі відмивання грошей. Тому впровадження 
комплексу заходів фінансового моніторингу на рівні окремої банківської 
установи та у фінансово-кредитній системі в цілому є необхідним та 
обґрунтованим з погляду вимог світового співтовариства і ефективної бізнес 
діяльності на ринку банківських послуг. 
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Група ризиків, які породжуються банком у результаті активної чи 
пасивної діяльності у «відмиванні» брудних коштів, може поставити під 
питання стабільність роботи банківської установи або ж її існування на ринку 
банківських послуг узагалі. Такими ризиками в банківській діяльності є ризики 
репутації, що підсилює або генерує ризики: ліквідності, кредитні, юридичні, 
операційні, а також ризики підриву довіри населення до банківської системи 
загалом. Прийняття ризиків – основа банківського бізнесу. Банки мають успіх 
тоді, коли ризики, які приймаються ними, – допустимі, під контролем і 
перебувають у межах концепції та можливостей банку. За умов прийняття 
ризиків, що генеруються під дією ризиків легалізації кримінальних доходів, 
банки втрачають можливість адекватної оцінки ризиків, а отже, породжується 
ризик ефективності менеджменту банку. Викривлення інформації, дефіцит 
інформації та неадекватний інструментарій управління ризиками поглиблює 
невизначеність і створює передумови до фінансових втрат [1]. 

Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються банком 
відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування клієнтів, 
потребують постійного оновлення в ході проведення фінансового моніторингу 
та реалізуються для забезпечення функціонування внутрішньобанківської 
системи запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [3]. 

Оцінка ризиків банківської діяльності при здійсненні фінансового 
моніторингу повинна насамперед ґрунтуватися на принципі «знай свого 
клієнта». Цей принцип є ключовою вимогою внутрішнього фінансового 
моніторингу банку. Проводячи ідентифікацію клієнта, банку потрібно робити 
акценти на оцінці ризику клієнта за трьома аспектами: «банківський продукт», 
«клієнт», «географія». Мінімально необхідний обсяг інформації для прийняття 
клієнта, а також вже існуючих банком та здійснення оцінки його ризику 
повинен включати оцінку таких елементів: оцінка виду економічної діяльності 
клієнта; оцінка ризиків за ознакою юрисдикції, реалізація діяльності клієнта 
банку; оцінка банківських продуктів; оцінка репутації клієнта (країни 
походження, громадянства, перевірка за списками шахраїв і терористів, 
тощо) [2]. 
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Отже, внаслідок проведення банком належної оцінки ризиків, пов’язаних 
з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, установа зможе 
застосовувати належні методи обачності як при започаткуванні стосунків з 
клієнтом, так і в подальшому – у процесі моніторингу трансакцій клієнта 
упродовж всього часу його обслуговування. Ефективно розроблена система 
виявлення можливих ризиків допоможе банківській установі сфокусувати свою 
увагу на тих клієнтах та трансакціях, які потенційно позиціюються як найбільш 
ризикові з точки зору відмивання коштів. 
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На вирішення проблем, що постали на шляху економічного зростання, 

забезпечення національної безпеки, становлення ринкових засад економічних 

відносин та виконання зобов’язань перед світовим співтовариством щодо 

міжнародної співпраці в напрямку інтеграції фінансового простору, Україна 

приєдналася до формування глобальної системи протидії легалізації коштів 

здобутих злочинним шляхом і фінансування терористичної діяльності. 

Об’єктивно, без фінансового сектору економіки, легалізація незаконних 

доходів неможлива. Послідовність дій в процесі легалізації доходів незаконного 

походження носить трьохфазовий характер здійснення – розміщення, 
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розшарування, інтеграція, тобто «відмивання» коштів набуває реалізації через 

фінансову сферу за багатоступінчатою схемою послідовних дій, спрямованих на 

приховування кримінального походження доходів. Таким чином, запобігати 

відмиванню можна лише сформувавши систему фінансового моніторингу в 

банківській установі на засадах реалізації превентивних заходів, методів та 

процедур, адекватних розвитку злочинних схем легалізації коштів, а також, 

ідентифікації процесу «відмивання» коштів на всіх фазах їх легалізації [1].  

Однією із найактуальніших до вирішення фінансових проблем є 

тенденція зростання кількості випадків використання банківського сектору 

економіки для «відмивання» доходів від незаконної діяльності. Вирішення 

проблеми слід розглядати крізь призму організаційно-правових механізмів 

управління ризиками в банківській діяльності в площині оптимізаційних 

заходів формування ефективної системи фінансового моніторингу в банку. 

Ефективна політика ідентифікації клієнта розглядається в основі 

інформативного забезпечення та базується на реалізації принципів: «знай свого 

клієнта», «знай операції клієнта», «знай клієнта свого клієнта», «знай бізнес-

партнерів», «знай своїх співробітників», (KYC,KTYC,KCYC,KYE,KYBP). 

В основу формування політики ідентифікації клієнтів покладено 

міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом, що пізніше було імплементовано в законодавчу 

базу України та практику банківської діяльності з регламентацією прямих 

законодавчих норм щодо оцінки та управління ризиками використання банків та 

банківських продуктів з метою відмивання незаконних доходів. Процедура 

ідентифікації клієнта базується на  програмних комплексах ідентифікації 

клієнтів банку, яка призначена для визначення вимог та встановлення процедури 

ідентифікації юридичних осіб, фізичних осіб та осіб-підприємців, що вступають 

з банком у договірні відносини чи відкривають у банку рахунки. Ідентифікації 

набувають особи – власники, які мають прямий або опосередкований вплив на 

юридичну особу-клієнта банку, що визначається процентним співвідношенням 
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частки участі в статутному фонді особи та базується на методиках НБУ та 

Державного комітету фінансового моніторингу [2]. 

Ризиком на відміну від невизначеності представляється можливим 

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

щоб забезпечити в конкретних задачах напрацювання набору певних правил та 

механізмів управління ризиками, що взаємодіє в системі управління ризиками. 

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

підтримувати власне існування та функціонування. Здатність самозабезпечення 

за допомоги циклічної структури зв’язків розглядається як важлива ознака 

системи та істотний елемент її самоорганізації та підтримки стійкості [2]. 

Логічна схема аналітичної роботи системи внутрішнього фінансового 

моніторингу із реалізацією політики ідентифікації клієнта передбачає 

формування та управління системою із урахуванням ступенів ризику та 

поновлювальної інформації щодо клієнтів, їх засновників та контрагентів. 
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Одной из приоритетных задач государства в современных условиях 

является улучшение жилищных условий граждан. Для решения этой задачи 

должны быть одновременно задействованы два механизма: поддержка со 
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стороны государства, а также улучшение и упрощение условий по 

предоставлению жилищных кредитов финансовыми институтами. 

В Беларуси рынок ипотечного жилищного кредитования только 

зарождается и понятия «ипотека», «закладная» еще не стали привычными 

для белорусов. 

Система ипотечного кредитования занимает уникальное положение в 

национальной экономике любой страны. В настоящее время ипотечное 

кредитование в большинстве экономически развитых стран не только является 

основной формой улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное 

влияние на экономическую ситуацию в стране в целом.  

Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной 

стороны, улучшение жилищных условий населения, а с другой, 

стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого 

поддержка государством развития ипотечного кредитования является одной из 

основных предпосылок достижения реального экономического роста в стране.  

Однако на сегодняшний день существует ряд обстоятельств, 

преграждающих развитие ипотеки в Республике Беларусь: 

 высокая стоимость жилья и одновременно низкая платежеспособность 

потенциальных кредитополучателей. Сегодня цена квадратного метра 

превышает среднюю заработную плату по стране примерно в четыре раза, в то 

время как в западных странах нормой считается возможность купить за 

месячную зарплату один квадратный метр жилья; 

 отсутствие у банка дешевых долгосрочных ресурсов, которые могли бы 

быть направлены на выдачу кредитов на недвижимость; 

 отсутствие вторичного рынка закладных; 

 высокие процентные ставки по кредитам на строительство 

(реконструкцию) и приобретение жилья; 
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 отсутствие подменного фонда жилья. Ведь зачастую нужно вначале 

продать свою квартиру и выплатить так называемый взнос собственными 

средствами, а уже затем построить (или купить) новую, ипотечную; 

 проблематичность обращения взыскания по договору об ипотеке 

недвижимого имущества [2].  

Таким образом, для урегулирования вышеописанных вопросов следует 

в первую очередь усовершенствовать нормативно-правовую базу, которая 

обеспечила бы минимальные издержки, связанные с оформлением договоров 

и исполнением обязательств при ипотечном жилищном кредитовании. Также 

очень важно наличие в стране механизмов социальной защиты граждан-

кредитополучателей при их выселении в случае невозможности погашения 

ипотечных жилищных кредитов. Что касается стоимости и доступности 

кредитных ресурсов для банков и, как следствие, для населения, то они 

зависят от различных факторов (ставки рефинансирования Национального 

банка, реальной стоимости и доступности кредитных ресурсов на 

межбанковском рынке). В данном случае ситуацию могли бы 

стабилизировать усовершенствование и развитие неденежных финансовых 

инструментов (например, ценных бумаг) для привлечения долгосрочных 

ресурсов в строительную отрасль, а также привлечение долгосрочных 

иностранных инвестиций на развитие ипотечного кредитования  

в республике. 
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 Сектор цінних паперів у світовому масштабі характеризується своєю 

різноманітністю та можливістю виконувати операції без огляду на державні 

кордони. Ці особливості роблять ринки цінних паперів привабливими для 

звичайного інвестора, який сподівається на хороший дохід від своїх грошей. Ті 

ж самі причини поряд з широким обсягом операцій на багатьох ринках, також 

сприяють використанню сектору цінних паперів для відмивання коштів, 

одержаних з кримінальних джерел.  

Тому виникає необхідність створення ефективної системи оцінки та 

аналізу ризиків операцій з цінними паперами.  

При розслідуванні схем відмивання злочинних доходів з використанням 

цінних паперів виникають проблеми, пов’язані із значною кількістю 

фінансових операцій та високою ймовірністю «змішування» брудних та 

легальних активів. Така проблема потребує використання конкретної 

послідовності та використання спеціальних методів розслідування та оцінки 

ризиків для банківської установи. 

 Серед основних етапів розслідування та оцінки ризиків відмивання 

коштів з використанням цінних паперів виділимо наступні: 1) отримання 

первинних («сирих») даних; 2) виникнення підозри, прийняття рішення про 

проведення розслідування; 3) аналіз (побудова схем операцій та встановлення 

кола учасників; збір додаткової інформації; виявлення невідповідностей); 4) 

підготовка матеріалів, які підтверджують підозри [2]. 

 Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків при операціях з цінними паперами 

здійснюється за двома підходами – кількісним та якісним. 

 Якісний аналіз передбачає встановлення ризикових ситуацій, що можуть 

відбутися за реалізації інвестиційних операцій з цінними паперами, їх 
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обґрунтування та встановлення причин їх виникнення. Даний вид аналізу 

дозволяє найбільш повно виявити ризикові ситуації, а також надає необхідні 

дані для проведення кількісного аналізу ризиків при здійсненні операцій з 

цінними паперами [1]. 

 Кількісний аналіз ризиків передбачає оцінку можливих втрат (збитків) 

банку за настання ризикових ситуацій відмивання брудних коштів через 

операції з цінними паперами, та розробку пропозицій щодо їх мінімізації. 

Також відмивання злочинних коштів можна оцінювати за двома шляхами: 

1) «від злочину до коштів»; 2) «від коштів до злочину». 

Виявлення підозрілих схем можна здійснювати за наступними ознаками: 

- за окремими операціями – більш традиційна за ознаками; 

- підозріла поведінка клієнта, нехарактерна діяльність, невідповідність обсягу 

операцій і доходам учасників, наявність компрометуючої інформації (кримінальне 

минуле, загублений або втрачений паспорт), підозрілі документи тощо [2]. 

Отже, на наш погляд аналіз та оцінка ризиків відмивання коштів за даною 

системою може суттєво мінімізувати втрати банку від операцій з цінними 

паперами. 
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Постановка проблеми. Економічні цілі та інтереси інвестиційної 

діяльності банків полягають передусім в отриманні максимальних прибутків 
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при досягненні належного рівня ліквідності і надійності банківських 

інвестиційних операцій. У банку, в разі відсутності чітко сформульованої 

фінансової стратегії діяльності, виникають непорозуміння між менеджерами 

різного рівня, що ускладнює роботу фінансової установи і знижує показники 

її діяльності. 

Метою роботи є розгляд внутрішніх чинників інвестиційної діяльності 

банків, чітке визначення поняття та встановлення методичного підходу до 

формування фінансової стратегії комерційного банку. 

Обґрунтування отриманих результатів. Аналіз наукових праць 

українських вчених дає підстави стверджувати, що на розробку інвестиційної 

політики банку впливають як внутрішні, так і зовнішні умови. До внутрішніх 

умов можна включити: обсяг і структуру ресурсів банку; стадії життєвого 

циклу банку; місія, цілі та завдання розвитку банку; дохідність активів банку; 

обсяг витрат на формування та управління інвестиційним портфелем; 

ефективність системи інвестиційної безпеки банку [2, c.235]. Pесурсна база 

вітчизняних банків є недостатньо стабільною та досить ризиковою. Це 

підтверджується статистичними даними. Так, на 01.01.2011 р. частка 

зобов’язань банків становить у пасивах 85%, а власного капіталу – 15% [3]. 

Дохідність активів та їх інноваційність істотно впливає на розробку змісту і 

структури інвестиційної політики банку [1, c.68]. Витрати на організацію і 

здійснення інвестиційної безпеки зростають і нині становлять 10-15% від 

інвестиційного фонду банків [3]. До зовнішніх умов формування інвестиційної 

політики банку належать: макроекономічні індикатори розвитку країни; стан 

інвестиційного клімату у країні або регіоні та кон’юнктури інвестиційного 

ринку; ефективність державного податкового регулювання банківської 

інвестиційної діяльності [2, c.256]. Задача вибору фінансової стратегії 

комерційного банку належить до класу задач багатокритеріальної оптимізації, 

локальні критерії якої є суперечливими між собою. Задачу оптимізації 

фінансової стратегії комерційного банку слід зводити до задачі 
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однокритеріальної оптимізації шляхом переведення локальних критеріїв у 

обмеження [1, c.70]. 

Висновок. Таким чином, можемо зробити висновок, що низка внутрішніх 

та зовнішніх чинників стримує на сьогодні інвестиційну діяльність банків 

України (починаючи від низького рівня капіталізації до несприятливого 

інвестиційного клімату). Інвестиційна політика банків як фінансовий 

інструмент впливу на інвестиційну діяльність банків в Україні має ще дуже 

коротку історію розвитку і перебуває на початку свого становлення. З огляду на 

це важливим є узагальнення, вивчення та адаптація зарубіжного досвіду 

розробки і реалізації банківської інвестиційної політики. Розробка та 

удосконалення вітчизняної практики формування стратегії і тактики 

інвестиційної діяльності банків сьогодні має стати напрямом подальших 

досліджень у цій сфері. Для успішного функціонування та розвитку 

комерційного банку, його здатності виживати під час фінансових криз та 

пристосовуватися до кон’юнктурних змін є необхідними формування та 

реалізація фінансової стратегії на підставі моделювання. 
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В 2010-2011 году коммерческие банки оживили работу с физическими 

лицами. В частности, начали развивать программы кредитования физических 

лиц. С развитием таких программ появилась проблема оценки 
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кредитоспособности физических лиц и определение риска их кредитования. В 

Украине все большее распространение наряду с традиционными методами 

оценки кредитоспособности физических лиц получает скоринг-кредитование. 

Целью исследования является теоретическое обоснование модели 

целесообразности использования скоринга для оценки кредитного риска 

коммерческого банка при потребительском кредитовании. 

Система кредит-скоринг – специальная шкала для измерения рейтинга 

заемщика, представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от 

уровня его кредитоспособности. Скоринг представляет собой экономическую 

или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории 

«прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, 

что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. 

Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной 

из самых популярных является модель Дюрана. В 1941 г. Дэвид Дюран впервые 

применил данную методику к классификации кредитов на «плохие» и 

«хорошие». Дюран выделил группы факторов, позволяющие максимально 

определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных 

факторов, характеризующих кредитоспособности физического лица: пол, 

возраст, срок проживания в данной местности, профессия, работа, занятость. 

В начале 50-х гг. в Сан-Франциско была основана первая консалтинговая 

фирма в области скоринга – Fair Issac. Но широкое применение скоринга 

началось с распространением кредитных карточек. По данным некоторых 

исследований, после внедрения скоринг-систем уровень безнадежного долга 

сокращался до 50% [1, с.25].  

Скоринговые системы уже есть во многих коммерческих банках Украины: 

КБ «ПриватБанк», АТ «OTP-Банк», НБ «ТРАСТ», Дельта Банке, 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Родовид Банке, Альфа-Банке, VAB Банке 

[2, с.12]. 

Важная особенность системы «кредит-скоринг» заключается в том, что она 

не может применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из 
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особенностей, присущих банку и его клиентуре, учитывать характер 

банковского законодательства и традиций страны, т.е. подлежит постоянному 

наблюдению и видоизменению. Основной недостаток скоринговой системы 

оценки кредитоспособности физических лиц – ее низкая адаптируемость.  

Среди преимущества скоринговых систем выделяют снижение уровня 

невозврата кредита, быстроту и объективность в принятии решений, отсутствие 

необходимости длительного обучения персонала. 

Итак, скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки 

кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе. В 

качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная 

информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных 

статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о 

кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют 

банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, 

регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и 

определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных 

операций и уровнем риска. 
Список литературы 

1. Камінський А. С. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку / 
А. С. Камінський // Банківска справа. – 2010. - №1. 

2. Пищулин А. Система кредитного скоринга как конкурентное преимущество для ритейл 
банкинга [Электронный ресурс] / А.Пищулин. – Режим доступа: 
http://www.scorto.ru/article_8.htm 

 

 

УДК 336.71 
ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Івашкевич В. В. 
Науковий керівник: Люзняк М. Е. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Зростаюча конкуренція на ринку банківських 
послуг, що супроводжується присутністю на вітчизняному ринку іноземних 
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фінансових установ, вимагає від українського банківського сектору забезпечити 
спроможність банків України на гідному рівні конкурувати із зарубіжними 
банками. Такі обставини обґрунтовують необхідність та актуальність наукових 
досліджень в аспекті вивчення та розробки ефективних систем оцінки 
конкурентоспроможності банківських продуктів та послуг, з метою прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень. 

Метою дослідження є систематизація та узагальнення методичних 
підходів щодо визначення та оцінки конкурентоспроможності послуг 
комерційного банку. 

Обгрунтування отриманих результатів. Аналіз наукової літератури 
щодо визначення економічного змісту поняття «конкурентоспроможності 
послуг» дозволив з’ясувати, що основною ознакою досліджуваної категорії є 
якість притаманних послузі (продукту) конкурентних переваг. Так на думку 
І. О. Лютого «конкурентоспроможність банківських послуг – це наявність 
сукупності параметрів певної послуги, які могли бути виокремлені клієнтами, 
вигідно відрізняють цю послугу від аналогів конкурентів у цільовому сегменті 
ринку банківських послуг у заданий проміжок часу [2]. 

Дослідження методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності 
(КСП) банківських послуг виявило відсутність принципово різних методик 
оцінки КСП банку та КСП банківських послуг. Це пов’язано з тим, що багато 
науковців та експертів банківської системи визначається КПС банку через КСП 
його послуги. Так, Н. П. Казаренкова тлумачить КПС банку як потенційні і 
реальні можливості кредитної організації створювати і просувати на ринок 
КСП продукти та послуги, формувати позитивний імідж надійного і сучасного 
банку, що відповідає усім вимогам клієнта [1]. 

На нашу думку, найбільш прийнятним для вирішення поставленої задачі – 
оцінки КСП послуг – є підхід визначення комплексу показників привабливості 
банківських послуг, який базується на врахуванні таких параметрів послуги: 
імідж банку, доступність послуг, сприятливість тарифної політики. 

Перевірка дієвості даної моделі проводилася на прикладі конкретного 
депозитного продукту ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (депозит на рік з 
щомісячною виплатою відсотків). Результати оцінки КСП даної послуги у 
розрізі структурних елементів представлених у табл.1. 
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Таблиця 1 
Показники конкурентоспроможності депозитного продукту  

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
Фактори моделі Значення Ваговий коефіцієнт 

Імідж банку 0,81 0,5 
Доступність послуг 0,95 0,3 
Сприятливість тарифної політики UAH 0,85 0,2 
Інтегральний показник КПС послуг - 0,86 

 

Висновки. Для підвищення конкурентоспроможності даної послуги 
банку найбільшу увагу слід приділити перегляду його тарифної політики. Саме 
збільшення відсоткових ставок за депозитами дасть змогу банкові підвищити 
привабливість своїх послуг для клієнтів. В свою чергу збільшення відсоткових 
ставок за депозитами призведе до збільшення вартості ресурсів. У результаті 
формування дорогого пасиву маржа банку знизиться. Рівень доходів від 
кредитування буде ледве перекривати вартість залучених ресурсів, так як 
збільшення вартості активів (кредитів) неможливе, тому що населення і 
компанії будуть не в змозі платити за кредит. У такій ситуації банкам нічого не 
залишається, як знижувати відсоткові ставки за пасивами, тобто депозитами 
населення. Безумовно, розглянуті суперечливі моменти будуть розглянуті нами 
в подальших дослідженнях. 
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В умовах невизначеності на теренах України постає все частіше питання 

щодо мінімізації ризиків в банківській діяльності, особливе місце в такій дилемі 
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посідає кредитний ризик банків. Теорія і практика показують, що ризик є 

неминучим фактором банківської діяльності. Адже банківська діяльність є 

одним з найризикованіших видів діяльності. Тому важливим є формування 

загальної стратегії ризик-менеджменту банку. 

Підтвердженням важливості розгляду обраного напряму дослідження 

можна вважати його всебічне висвітлення в роботах науковців та практиків, 

таких, наприклад, як Д. Петров, М. Помазанов [2], Д. Авдєєв [3] та інших, які 

вивчали приділяли увагу питанню управління ризиками. 

Варто зазначити, що питання кредитного ризику має трансформаційний, 

інтеграційний характер, тому потребує постійного вивчення. 

Основною метою є розгляд планування як аспекту системи управління 

кредитним ризиком в аспекті загальної поліструктури менеджменту банку. 

У вітчизняній практиці управління кредитним ризиком здійснюється на 

двох рівнях: на рівні кожної окремої позики та на рівні всієї сукупності 

кредитних операцій банку. Із основних методів управління кредитними 

ризиками банку варто зазначити такі: уникнення ризику, утримання ризику, 

передача ризику, зниження рівня ризику. 

Попри всі ці методи все ж таки існує велика вірогідність того, що ризик 

матиме місце та в великому розмірі, оскільки залежить як від внутрішніх, так і 

від зовнішніх факторів, в свою чергу останні мають властивість змінюватись за 

будь-яких обставин. Тож важливим фактором управління кредитним ризиком 

для банку є його планування. Діяльність банку базується на бюджетуванні, що 

вже породжує реалію того, що в будь-якому разі планування має місце й в 

управлінні кредитним ризиком як в інвестиційній діяльності, так і в цілому для 

банку. Плануючи обсяг інвестиційного портфелю ми маємо можливість вже в 

зародку уникнути (зменшити реалізацію) майбутньої проблеми. 

Плануючи надати кредит, необхідно спланувати можливий майбутній 

дефолт позичальника і, як наслідок, вивчення ділової активності останнього [2]. 

На початковій стадії реалізації інвестиційного кредиту планування ризику 

необхідне, адже це надасть впевненості банкірові. 
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Характерною особливістю планування, як заходу управління кредитним 

ризиком, є те, що першочергове його здійснення надає можливість передбачити 

загальний механізм розвитку інвестиційного проекту як єдиного цілого, так і 

кредитного портфелю в цілому. Формування тенденцій на довгостроковий 

період надає можливість виявити проблемні сегменти портфелю. 

Проте використання одного з напрямів управління ризиком не ефективне 

тому необхідно застосовувати інтегральний підхід до визначення ступеня 

ризику тої чи іншої операції. 

Отже, використання сукупного підходу до управління кредитним ризиком 

в розрізі адміністративного підходу та методів управління надасть можливість 

ефективного зниження рівня ризику як з окремої кредитної операції, так і з 

портфеля в цілому. 
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Сьогодні спостерігається кардинальна перебудова фінансової та, зокрема, 
банківської сфер. Зростання міжнародних фінансових ринків і збільшення 
різноманітності фінансових інструментів забезпечили банкам ширший доступ 
до грошових ресурсів. Ринкова кон’юнктура набула трансформаційних змін не 
лише у сфері грошей та кредиту, а й торгівельних відносин, оскільки, виробничі 
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та торгівельні відносини набули інтернаціоналізації. Це стало передумовою 
розширення продуктового ряду банківського обслуговування в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. Темпи цих змін у різних країнах різні, проте 
тенденційним є те, що банки все більше залучаються до розробки нових 
продуктів, послуг і технологій. 

Офіційно Україна «ввійшла» до світової фінансової кризи у жовтні 2008 
року. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах кризи 
містить у собі особливу загрозу. Відтік капіталів внаслідок псевдоекспортно-
імпортних операцій в умовах стабільної економічної ситуації та економічного 
розвитку можна розглядати як приховування того надлишку, що отримується 
злочинцями, який потрібно сховати від оподаткування [1].  

Отже, визначення фінансового моніторингу за суттю є вдалим, на нашу 
думку, в основі системи управління ризиками, у відповідності чинного 
законодавства та кореляції передумов ризиків банківської діяльності із 
урахуванням ризику використання банку для легалізації незаконних коштів [2]. 
Провідну роль у вирішенні цієї проблеми слід надати важливості об’єднання 
рекомендацій на адресу фінансових інститутів що є банками-кореспондентами по 
протидії легалізації злочинних доходів у вигляді наступних принципів: 

- Знай, як побудована діяльність в банку; 
- Знай напрями і функції діяльності банку; 
- Знай свого клієнта; 
- Знай тих, хто працює поруч. 

Принцип «Знай свого клієнта» залишається кращим засобом протидії 
ризику легалізації злочинних доходів, оскільки дає відповідь на питання, хто 
клієнт, яка його кредитна історія, чи дійсно його угоди відповідають наявній у 
офіційних органів інформації. При перевірці міжнародних угод банки повинні 
більше уваги приділяти основним характеристикам клієнта. У їх числі: про місце 
їх постійного перебування, інформацію про професійну діяльність, джерела 
походження коштів, мету відкриття рахунка, особисте враження, рекомендації 
від інших фінансових чи кредитних установ. Знайомство з клієнтом має бути 
ретельним і прискіпливим. Політика «Знай свого клієнта» покликана знизити 
ймовірність того, що фінансова установа може стати жертвою протизаконних дій 
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своїх « клієнтів», а також захистить добре ім’я і фінансову репутацію фінансової 
установи. В зв’язку з цим розробка і застосування цільових стратегій, методик і 
інструментів управління ризиком легалізації злочинних грошових коштів з 
використанням міжнародних розрахунків мають велике значення. 
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Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис 

продемонстрировал необходимость расширения механизмов работы с 

проблемными банками. Возникает необходимость в поиске новых методов, 

позволяющих защитить и стабилизировать банковскую систему в целом. 

В случае возникновения угрозы банкротства одного или нескольких 

банков государственные органы власти должны принять меры для 

минимизации негативных последствий. В связи с этим встает вопрос: что 

обойдется для экономики дешевле – банкротство банка или финансирование 

определенных мероприятий для его спасения [2, с.12]. 

На сегодняшний день мировая банковская система характеризуется 

нарастанием проблемной задолженности (во многих странах этот показатель 

превышает 10% кредитного портфеля банка), что, несомненно, влияет на 

финансовую ликвидность государства. Банк довольно долгое время способен 
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существовать с проблемными активами, однако это может привести к 

банкротству другие банки. Примером является Япония, где стагнация была в 

течение 10 лет, потому что вовремя не были предприняты меры по снижению 

количества проблемных активов. Одним из возможных выходов из такой 

ситуации является создание бридж-банка.  

«Бридж-банк» – это вид операции по продаже активов и передаче 

обязательств временно созданному банку. Его учредителями помимо 

государства могут быть международные учреждения и частные компании. В 

бридж-банк переходят качественные активы, застрахованные вклады и 

основные фонды (филиалы, технологии, оборудование), а проблемные активы и 

незастрахованные вклады остаются в старой структуре, и ее владельцы или топ-

менеджмент пытаются банк реанимировать. Если за некоторое время 

результата нет – его ликвидируют. Мировая практика также предусматривает 

переход сотрудников обанкротившегося банка в «бридж-банк» [1]. 

Преимущество такой структуры заключается в том, что не страдают 

интересы клиентов финансовых учреждений. Он функционирует в обычном 

режиме, не отвлекается на решение финансовых проблем, не задерживает 

проведение платежей, не ищет как реструктуризировать проблемную 

задолженность, не отвлекается на поиски инвестора. Это полноценный 

работающий банк. 

Качественное распределение активов путем создания бридж-банка с 

одной стороны помогает «изолировать токсичные активы» от дееспособных, с 

другой – способствует сохранению стабильности финансовой системы и 

обеспечению своевременной резолюции, минимизирует потери вкладчиков. 

Шансы продолжить дальнейшее функционирование у коммерческого 

банка, у которого заберут работоспособные активы и пассивы, оценивают как 

1 к 9-ти. Но ведь основной целью деятельности «бридж-банка» является  

ориентация на достижение, прежде всего, экономического, а не социального 

результата. Иначе государство неизбежно несет финансовые потери. 
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Таким образом, бридж-банк является новой антистрессовой мерой, 

которая может быть реализована в современных условиях для улучшения не 

столько ситуации в отдельном банке, сколько для стабилизации банковской 

системы государства в целом. 
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Процессы, происходящие в мировой экономике в настоящее время 

(усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической 

нестабильности, проблемы неплатежей), приводят к увеличению 

экономических рисков при осуществлении расчетов между субъектами 

хозяйствования, что вызывает необходимость использования предприятиями, 

банками и экономикой в целом факторинговых операций.  

В классической трактовке факторинг – это операция по предоставлению 

финансирования под уступку денежных требований, а также оказание 

дополнительных услуг по административному управлению дебиторской 

задолженностью, страхованию кредитных рисков, информационному 

обслуживанию [1].  

Для успешного и эффективного развития факторинга в той или иной 

стране важно четко определить круг проблем, возникающие при 

осуществлении данной операции, что, в свою очередь, позволит выработать 

эффективный механизм их преодоления.  
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Среди основных проблем, препятствующих развитию факторинга в 

Республике Беларусь, можно выделить:  

1) проблемы, связанные с правовым регулированием факторинговых 

операций (белорусские банки сталкиваются с некоторыми законодательными и 

нормативно-правовыми ограничениями при осуществлении факторинговых 

операций); 

2) проблемы, связанные с функционированием отечественных предприятий 

(значительная часть белорусских субъектов хозяйствования обладает 

неустойчивым финансовым положением: по данным статистики на 1 августа 

2010 г. 426 промышленных предприятий или 20,5% от их общего числа были 

убыточными. Более 70% предприятий имели просроченную кредиторскую 

задолженность, в том числе 88% из них – задолженность свыше трех месяцев); 

3) проблемы, связанные с деятельностью банков (банки не готовы к 

инвестициям, необходимым для постановки факторингового бизнеса: 

покупки соответствующего программного обеспечения, подготовки кадров, 

разработки и внедрения современных технологий факторингового 

обслуживания клиентов) [3, с.47]. 

В настоящее время большинство белорусских банков рассматривают 

факторинг как кредитную или дисконтную операцию, таким образом, 

отсутствует комплексный подход к факторинговому обслуживанию.  

Анализ информации официальных сайтов банков Республики Беларусь 

показал, что информация, касающаяся факторинговых услуг, чаще всего 

содержится в разделах: «кредитование юридических лиц», «услуги для 

юридических лиц», «документарные операции и торговое финансирование». 

Наиболее содержательная информация о факторинге представлена на сайтах 

ЗАО «БТА Банк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белагропромбанк», 

«Приорбанк» ОАО, ЗАО «БелСвиссБанк», ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК».  

Несмотря на наличие ряда проблем и ограничений, препятствующих 

развитию данного вида операций, в Республике Беларусь есть все условия и 

предпосылки для развития факторинга. 
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Актуальність теми. Сучасні умови господарювання зумовлюють 

необхідність та потребу в активізації інвестиційної діяльності, успішність 

напряму якої залежить від наявності повної та достовірної інформації як основи 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тому великого значення 

набуває моніторинг процесу кредитування інвестиційних проектів різного 

спрямування. Проблеми організації моніторингу реалізації інвестиційних 

проектів і методик дослідження інвестиційних ринків та методології розробки і 

оцінки інвестиційних проектів присвячені роботи багатьох вчених, таких як: 

Андросової О. Ф., Балдина Е. В., Беседіна В. Ф., Бланка І. О., Єпіфанова І. Ю., 

Маричевої О. Н., Майорової Т. В., Пенькової О. Г., Пересади А. А., 

Степанова Ю. В. та інших. 

Мета дослідження – показати суть, зміст інвестиційної діяльності як 

об’єкта моніторингу, обґрунтувати склад моніторингової інформації з 

урахуванням потреб учасників інвестиційного ринку.  

Обгрунтування отриманих результатів. У ЧОД ВАТ «Райффайзен Банк 

Аваль», як і в банківській системі України взагалі, специфікою моніторингу 

при банківському інвестиційному кредитуванні є те, що він включає в себе 

основний і додатковий моніторинг. У банку використовується спеціалізована 

програма Credit Review, яка дає змогу ефективно збирати, досліджувати, 
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використовувати інформацію про позичальника та здійснювати контроль за 

цільовим використанням коштів, за станом та умовами збереження 

забезпечення кредиту, оцінки фінансового стану, за здійсненням розрахунків 

резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, а також 

за нарахуванням і сплатою процентів та комісії, штрафів та пені. На важливість 

процесу моніторингу вказує і той факт, що він є безперервним: від моменту 

надання кредиту до моменту повного погашення боргу та відсотків за ним. Але 

безпосередні учасники інвестиційної діяльності стикаються з безліччю 

технічних проблем. Зокрема, дані за проектами реєструються кілька разів в 

складних для заповнення формах, відсутній постійний доступ до актуальної 

інформації, система узгодження представляє тривалий і трудомісткий процес. 

Недостатньо адекватні до сучасних вимог інструменти моніторингу і аналізу 

реалізації інвестиційних проектів не дозволяють повною мірою контролювати 

інвестиційний процес. Тому, вважаємо за раціональним використання схеми 

контролю за інвестиційним процесом СМІД (система моніторингу 

інвестиційної діяльності). 

СМІД представляє собою систему організації безперервних процесів 

збирання, обробки, аналізу і представлення документованої інформації. Вона 

відбиває основні показники інвестиційної діяльності та існуючі тенденції й 

розвитку в розрізі галузей економіки та окремих видів економічної діяльності з 

метою інформаційного забезпечення різних рівнів управління економікою. 

Крім того, гнучкість налаштувань СМІД забезпечує її адаптацію до 

індивідуальним особливостей бізнес-процесів.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначемо, що впровадження ВАТ 

«Райффайзен Банк Аваль» даного програмного продукту, приведе до 

підвищення ефективності проведення моніторингу інвестиційної діяльності. 

Таким чином, завдяки функціонуванню систем моніторингу поєднуються 

інформаційні інтереси як органів влади, так і учасників інвестиційного ринку. 
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У ринковій економіці в умовах жорсткої конкуренції якість роботи банку 

з клієнтами багато в чому визначається не тільки набором надаваних послуг, а й 

рівнем розробки новаторських технологій та ідей, які значно спрощують процес 

взаємодії клієнтів з банком. Інтернет-банкінг стає популярною фінансовою 

послугою. Зараз найбільші українські банки починають упроваджувати цю 

передову технологію здійснення платежів. Зміст її – співробітництво з 

клієнтами просто в режимі on-line. 

Дослідженню проблеми надання банком онлайнових послуг клієнтам 

займаються такі науковці як В. Брижко, А. Новицький, А. Мушак, З. Попович 

та інші. Однак необхідно й надалі продовжувати дослідження для підвищення 

ефективності роботи банків нашої країни в умовах розвитку ринкової 

економіки. 

За статистикою більше 80% усіх банківських операцій можуть 

здійснюватися, сидячи за комп’ютером вдома чи в офісі. Користь для банкірів 

та їхніх клієнтів визначається наступним: перші значно скорочують витрати по 

утриманню густої філійльної мережі і значно підвищують ефективність 

банківських операцій, а інші – отримують додаткові зручності [3, c.86]. 

Наразі банківський інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш 

динамічних сегментів електронної комерції. Уже зараз можна говорити про 



 69 

формування цього сектора ринку послуг – близько 80 з 100 найбільших банків 

надають послуги інтернет-банкінгу. Всього сьогодні у світі нараховується 

понад 1500 банків, що надають своїм клієнтам можливість доступу до рахунку 

через Інтернет [2, c.46].  

В Україні, на жаль, цей напрям розвитку стримується через нечисленність 

аудиторії користувачів Інтернету. Хоча кількість таких користувачів в Україні 

постійно зростає швидкими темпами, проте, немає відомостей про 

платоспроможність українських користувачів Інтернету. Експерти вважають її 

досить низькою. 

НБУ розширив перелік найбільших банків України. Тепер п’ятірку 

складають ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, 

Укрексімбанк. Всі вони надають послуги інтернет-банкінгу. Система «Інтернет-

банкінг» дозволяє управляти рахунками як у національній, так і в іноземній 

валюті й одержувати всю необхідну інформацію про рух коштів по ним у будь-

якій точці світу. 

Гальмує роботу над новими технологіями, зокрема, інтернет-банкінгом, 

відсутність відповідних законодавчих актів та належного захисту в цій сфері. 

Немає внаслідок цього і структур які б надавали послуги із сертифікації ключів 

для забезпечення суворої автентифікації торговців і покупців [1, c.188].  

На сьогодні наявність у комерційних банків нетрадиційних систем 

дистанційного обслуговування клієнтів є дуже важливим чинником, що впливає 

на рівень залучення й утримання клієнтів для банку. Аналіз нетрадиційних 

послуг дистанційного обслуговування клієнтів проводиться з погляду якості 

надання послуг і залежить від можливостей одержання інформації про 

проведення цих операцій. 
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Постановка проблеми. Процеси економічної стабільності, зростання та 

оновлення визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю та 

швидкістю їх упровадження. Особливу роль у підтримці та активізації 

інвестиційної діяльності за нинішніх економічних умов України мають 

відігравати банки, які виступають посередниками у перерозподілі вільних 

коштів. При цьому головною формою участі банків у інвестиційному процесі 

повинен стати інвестиційний кредит, який є важливою категорією ринкової 

економіки, що віддзеркалює реальні зв’язки і відносини економічного життя.  

Метою роботи є дослідження стану та перспектив подальшого розвитку 

ринку довгострокових банківських інвестиційних кредитів у економіку України.  

 Обґрунтування отриманих результатів. Стабілізація економічного 

стану в Україні, а також необхідність забезпечення послідовного економічного 

зростання відповідно до інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку України 

потребую значних змін. Розглянемо кредити в інвестиційну діяльність які 

мають таку структуру, що наведена у таблиці 1. Досліджуючи зміни, слід 

зазначити, що сума іпотечних кредитів в економіку постійно перевищує всі 

кредити в інвестиційну діяльність [3]. 

Таблиця 1 
Динаміка кредитів банків у інвестиційну діяльність, млн грн. 

 

2007 рік 2008 рік 2009 рік 
Кредити 

В економіку Суб’єктам 
господарювання В економіку Суб’єктам 

господарювання В економіку Суб’єктам 
господарювання 
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Всього: 49975 24146 94890 45734 55345 11741 
Іпотечні 
кредити 

27012 6922 51888 11425 32456 6321 

Фінансовий 
лізинг 

247 246 435 427 355 213 

Інші інвест. 
кредити 

22715 16981 42368 33881 22534 5207 

 
Науково обґрунтований моніторинг та оцінка інвестиційних процесів 

свідчать про те, що українська банківська інвестиційна діяльність є 

малоефективною, що значною мірою зумовлено відсутністю структурних 

перетворень в економіці та досить високими кредитними ризиками [1, с.34]. 

Тому банки надають перевагу менш ризиковим кредитам, а саме іпотечному 

кредитуванню. Тому задля отримання прибутку банки надають перевагу не 

кредитним операціям для фінансування економіки, а інвестуванню в цінні 

папери (ОВДП), гарантовані державою[2, с.90]. Динаміка зростання вкладень в 

ОВДП на 1 січня 2009 скаладає 16969,07 млн грн. А вже на 21.03.2011 ця цифра 

складає 59018,98 млн грн. [3]. 

Висновок. Отже, з метою активізації інвестиційної діяльності банків з 

боку держави доцільні такі дії: 

а) поділ з ними ризиків інвестиційної діяльності через створення 

спеціалізованих інвестиційних банків на основі державних ресурсів, але за 

принципом роботи комерційних банків; 

б) сприяння підвищенню прибутковості інвестиційної діяльності через 

визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки та впровадження 

дієвих галузевих програм.  

Як показує практика зарубіжних країн зокрема США де інвестиційні 

банки працюють ще з 1861-1865 pоку, інвестійні банки в першу чергу 

забезпечували розвиток інвестиційного кредитування, що є поштовхом до 

відбудови країни в період громадянської війни в США. Зарубіжний досвід 

можливий для застосування в Україні за умови його  адаптації до специфіки 

банківської системи України. 



 72 

Список використаних джерел 
 

1. Борецький М. Проблематика довгострокового кредитування / М. Борецький // Вісник НБУ. – 
2007. – № 5. – С. 32-38. 

2. Гонгало Б. М. Інвестиційне кредитування у банках України / Б. М. Гонгало // Фінанси 
України. – 2006. – № 12. – С. 84-97. 

3. Офіційний веб-сайт Національного банку України: http://www.bank.gov.ua. 
 

 

УДК 336.77 
СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ 

 

Непран Ю. В. 
Науковий керівник : Сидоренко О. М. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Кожній фінансово-кредитній установі саме кредитні операції приносять 

найбільші доходи і від того, наскільки правильно будуть обрані методи і 

дотримані умови кредитування, в значній мірі, залежить результат кредитної 

операції. 

Для з’ясування сутності кредиту та його місця в ринковій економіці 

важливо дослідити зміст категорії «кредит» на основі систематизації існуючих 

підходів до розгляду цього поняття [1,2,3,4]. Аналіз основних підходів до 

розкриття поняття «кредит» дозволяє віддати перевагу більш широкому 

трактуванню поняття «кредит», згідно з яким кредит – це зобов’язання банку 

надати певну суму грошей під гарантію та зобов’язання придбати право вимоги 

боргу, будь-яке продовження терміну погашення боргу, який надано в обмін на 

зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на 

зобов’язання на сплату відсотків та інших зборів з такої суми [1]. 

В економічній науці розглядаються дві основні теорії кредиту. 

Натуралістична теорія трактує кредит як спосіб перерозподілу наявних 

капіталів. Найвідомішими представниками цієї теорії були А. Сміт (1723-1790), 

Д. Рікардо (1772-1823), К. Маркс (1818-1883) [4]. Ці видатні економісти 

виводили сутність кредиту з особливостей процесу виробництва. 

Капіталотворча теорія виходить з того, що кредит створює капітал і є двигуном 

розширеного відтворення капіталу. Основоположником цієї теорії вважається 
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англійський економіст Дж. Ло (1671-1729). Ідея його фінансової системи 

полягала в тому, щоб за допомогою кредиту підтримувати постійне 

процвітання в економіці.  

Сутність кредиту як економічної категорії виявляється в його функціях.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Перерозподільна функція кредиту випливає із самої сутності і ролі 

кредитних відносин. При реалізації цієї функції кредиту перерозподіляються як 

грошові кошти, так і товарні ресурси. 

Функція заміщення грошей кредитними інструментами пов’язана з 

антиципаційною властивістю кредиту, тобто його здатністю випереджати в часі 

процес нагромадження в товарній і грошовій формах. 

Стимулююча функція кредиту випливає з того,що  процес кредитування 

не може не стимулювати ефективне використання позики з боку позичальника. 

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в процесі кредитування 

здійснюється взаємний контроль за використанням і поверненням позики. 

Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні 

розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу 

капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. При цьому 

функціями кредиту є: перерозподільна, контрольна, стимулююча та 

заміщення грошей в обігу. 
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Постановка проблеми. Організація іпотечного кредитування займає 

важливе значення в економічній системі країни. Ефективне функціонування 

національної моделі іпотечного кредитування сприяє поліпшенню житлових 

умов населення, впливає на економіку країни шляхом стимулювання попиту 

на ринку нерухомості, що розвиває галузь будівництва.  

Метою дослідження є вивчення проблем і перспектив діяльності 

банківських установ у системі іпотечного кредитування, дослідження 

теоретичних та практичних аспектів здійснення іпотечного кредитування. 

Обгрунтування отриманих результатів. У практиці виокремлюють такі 

моделі ринку: 1) збалансована автономія (німецька); 2) обмежено-відкрита 

(депозитна або універсальних банків); 3) розширено-відкрита (американська). 

Головною відмінною ознакою моделі збалансованої автономії є 

позичково-ощадний принцип функціонування. Формування кредитних 

ресурсів відбувається за рахунок цільових вкладів громадян, які прагнуть в 

майбутньому отримати кредит на купівлю житла. 

Обмежено-відкрита модель діє в межах первинного ринку заставних: 

банки отримують від клієнтів заставні листи і використовують їх як 

забезпечення частини залучених ресурсів. Вони є надійними борговими 

зобов’язаннями банку, що приносять тверді відсотки та зазначається майно 

(нерухомість), до якого даний документ відноситься [1, с.36]. Ресурси для 

надання кредитів можуть залучатись банками з різних джерел. Ця модель 
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характеризується відносною простотою і не потребує розвинутого ринку 

цінних паперів.  

Розширено-відкрита модель є найбільш розвинутою моделлю. 

Особливістю її є існування розвинутого вторинного ринку цінних паперів, 

спеціально створеного для забезпечення ринку іпотечного кредитування 

довгостроковими кредитними ресурсами шляхом випуску іпотечних цінних 

паперів, гарантованих заставними на нерухомість. Реалізація цієї моделі 

потребує розширеної інфраструктури іпотечного та фондового ринків, а також 

планомірного сприяння держави. На державу покладається контроль за 

емісією цінних паперів та відповідністю між сукупною ціною емітованих 

цінних паперів, які одночасно обертаються на вторинному ринку, та сукупною 

ціною заставних, проданих емітентам у забезпечення відповідної емісії. Така 

модель є відносно стабільною, оскільки цінні папери мають, як правило, 

фіксовані строки обороту і дохідність. Вона вимагає стабільного фінансово-

кредитного ринку [2, с.29]. 

Висновки. Розширено-відкрита модель може бути як одно-, так і 

дворівневою. При дворівневій моделі вторинного іпотечною ринку 

іпотечний кредитор може отримувати кошти для подальшої кредитної 

діяльності шляхом продажу заставних спеціалізованій іпотечній установі 

(СІУ). Цей процес має назву сек’юритизації – заміна банківських запозичень 

і кредитів емісією цінних паперів. Таким чином, позичальник може 

отримати кошти безпосередньо у інвестора, не користуючись послугами 

банку шляхом емісії облігацій та інших цінних паперів. СІУ під 

забезпечення пулу заставних випускає іпотечні цінні папери та продає їх 

інвесторам. Використання цієї моделі дозволяє підвищити ліквідність 

банків. Перевага дворівневої моделі вторинного іпотечного ринку полягає у 

тому, що банк через спеціалізовану іпотечну установу може залучати для 

надання кредиту значні фінансові ресурси.  
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Одним из ключевых элементов успешного преодоления проблемы 

количества и качества жилья является эффективная система жилищного 

финансирования. Формирование такой системы является критически важным 

для Беларуси. Жилищные строительные сбережения (ЖСС) являются одним из 

элементов системы жилищного финансирования.  

Практика показывает, что система ЖСС является одним из прогрессивных и 

надежных способов финансирования. Эта система накопления и кредитования 

хорошо зарекомендовала себя во многих кризисных ситуациях и остается 

стабильной, в условиях неустойчивого финансового рынка. 

В Германии система ЖСС (Bausparen) зародилась ещё в кризисные 1930-е 

года, отличительными признаками которой является замкнутость и 

относительная независимость от колебаний процентной ставки на рынке 

капитала [2]. Система предполагает заключение договора о стройсбережении с 

одной из стройсберкасс (специальный кредитный институт) на определенную 

сумму, при этом клиент делает взносы на счет в течение определенного 

времени, накапливая половину договорной суммы как депозит и получая на 

него процентное вознаграждение. Другая половина предоставляется клиенту 

при распределении средств в виде льготного в процентном отношении и 

гарантированного кредита – ссуды по стройсбережениям [1].  
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Принципиальные отличия системы «Bausparen»: система является закрытой 

и абсолютно прозрачной; имеет поддержку со стороны государства; 

взаимодействует со специальным кредитным институтом. 

В Беларуси система ЖСС не развита на государственном уровне, но в 

упрощенном виде систему в июле 2006 года внедрил в свою деятельность ОАО 

«АСБ Беларусбанк». Она предполагает прохождение двух этапов. Первый – 

период накопления собственных сбережений, второй – период кредитования. 

При этом вкладчик сам выбирает вариант накопления и определяет сумму, 

которую намерен инвестировать в строительство или приобретение жилья [3]. 

Принципиальные отличия системы ОАО «АСБ Беларусбанк»: система 

является открытой; процентная ставка установлена на уровне ставки 

рефинансирования Национального Банка (НБ)  РБ + 1 процентный пункт. 

Таким образом, система ЖСС РБ по сравнению с системой Германии пока 

далека от совершенства, так как в первую очередь система работает как 

открытая, это говорит о том, что кризис в экономике страны может оказать 

большое влияние на работу всей системы в целом. Процентные ставки 

установлены на уровне ставки рефинансирования НБ, что также является 

негативным фактором, поскольку неопределенность долгосрочных контрактов 

устраняется только через фиксацию процентных ставок. И ещё одним далеко 

немаловажным недостатком является отсутствие государственных премий, что 

весьма повысило бы привлекательность граждан участия в системе ЖСС. 

Для организации работы системы необходимо принятие закона о системе 

ЖСС. В Германии, был принят такой закон, который явился толчком развития 

системы. Так как наличие закона гарантирует прозрачную работу банковских 

институтов на этом сегменте рынка, обеспечивает поддержку государством 

участников системы строительных сбережений. 
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Постановка проблеми. Останнім часом на ринку банківських послуг 

спостерігається зростання кількості випадків антиконкурентних дій 

комерційних банків, підвищення концентрації банківського капіталу, 

зловживання домінуючим становищем на ринку, що у свою чергу призводить 

до зникнення у великих банків стимулів до покращення якості послуг та 

розширення асортименту продуктів. 

Метою даного дослідження є аналіз особливостей вітчизняного 

банківського законодавства у сфері конкурентних відносин, систематизування 

основних проблем та напрямів їх вирішення. 

Обгрунтування отриманих результатів. Правовою основою для 

реалізації конкурентної політики в Україні є: Конституція України, ЗУ «Про 

Антимонопольний комітет України», ЗУ «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», ЗУ «Про захист економічної конкуренції», а також ЗУ «Про 

банки і банківську діяльність». 

Банківське законодавство в загальних питаннях формування та розвитку 

конкурентного середовища в банківській системі державний контроль покладає 

на НБУ, який реалізує свої функції банківського регулювання та нагляду згідно 

із ЗУ «Про Національний банк України». А одним з основних інструментів 

реалізації конкурентної політики держави є діяльність Антимонопольного 
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комітету України, головною метою якого є забезпечення державного захисту 

конкуренції в підприємницькій діяльності, в т.ч. й у сфері діяльності банків.  

На сьогодні, на думку Дмитра Кирилюка, правові норми, що регулюють 

банківську діяльність представлені у надзвичайно великому масиві 

нормативно-правових актів, що значно утруднює їх практичне застосування. Це 

стосується і банківського конкурентного законодавства [1]. 

Нині однією з головних проблем є відсутність базового нормативного 

акту, в якому були б прописані специфічні механізми реалізації заходів щодо 

попередження та усунення антиконкурентних дій із боку учасників ринку 

банківських послуг.  

Так, зокрема питаннями реклами займаються три відомства 

(Антимонопольний комітет, НБУ, Комітет із захисту прав споживачів), функції 

яких дублюються. Доцільним було б закріпити цю місію за однією 

контролюючої структурою.  

Також неврегульованою залишається і правова регламентація діяльності 

банківських об’єднань. Процедура одержання згоди Антимонопольного 

комітету при створенні об’єднання, а також його роль при реалізації контролю 

за процесом створення банківських об’єднань, законодавчо не визначені. Разом 

із тим законодавством установлена пріоритетність НБУ в застосуванні заходів 

впливу до банківських об’єднань – порушників антимонопольного 

законодавства, що, на думку Лобозинської С., не є доречним і потребує 

розмежування повноважень НБУ й Антимонопольного комітету [2]. 

Висновки. Отож, на сьогоднішній день раціональним є створення 

Банківського кодексу, де окремим розділом, який міг би називатися «Захист 

конкуренції в банківській системі», були б прописані базові принципи 

реалізації конкурентної політики саме у сфері банківництва.  
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Для кожної держави боротьба з відмиванням коштів, одержаних 

незаконним шляхом, є питанням національної безпеки. Тому постає питання 

про необхідність у розробленні та постійному вдосконаленні нормативно-

правової бази фінансового моніторингу. Також постає питання про побудову 

національної системи протидії відмиванню грошей з урахуванням досвіду 

інших країн і рекомендацій міжнародних організацій, суб’єктами якої можуть 

бути як державні органи, так і всі фінансові установи. 

18 травня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який 

враховує рекомендації FATF щодо оцінки ризиків легалізації [3]. 

Визначення потенційного ризику відмивання кримінальних доходів 

стосовно клієнта є найважливішою частиною. Кожна установа має на основі 

своїх внутрішніх критеріїв провести оцінку, що визначить, який рівень ризику 

притаманний тому чи іншому клієнту та які фактори свідчать про це. З цього 

приводу, вважаємо, що етап оцінки ризиковості клієнта повинен відбуватися на 

етапі проведення його ідентифікації [1, c.110]. 

Політика ідентифікації клієнтів банку є фундаментальними засадами 

здійснення фінансового моніторингу. Політика КУС є ключовою вимогою 

внутрішнього фінансового моніторингу банку. Оптимізація цієї політики 

розширює рамки ідентифікації клієнта до більшого інформативного 
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забезпечення. Міжнародні стандарти фінансового моніторингу на оцінці 

ризиків рекомендують критичні підходи до інформаційного забезпечення для 

прийняття аргументованого рішення щодо оцінки ризиків за профілем клієнта і 

відповідних заходів моніторингу трансакцій за операціями. Ефективна політика 

ідентифікації клієнта розглядається через призму інформаційного забезпечення 

і базується на реалізації принципів: знай свого клієнта, знай операції клієнта, 

знай клієнта свого клієнта, знай бізнес-партнерів, знай своїх співробітників. В 

основу формування політики ідентифікації клієнтів покладено міжнародний 

досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом, що пізніше було імплементовано в законодавчу базу 

України та практику банківської діяльності [2, c.129]. Базельський комітет з 

банківського нагляду виділяє свої типи ризиків, проте ключовим завданням 

банків залишається ефективний аналіз власних клієнтів, в основі якого лежить 

принцип «Знай свого клієнта»[1, c.111]. 

Фінансові установи повинні розробити та прийняти належні заходи та 

здійснювати контроль з метою зменшення вірогідних ризиків легалізації 

доходів з боку тих клієнтів, які визначені такими, що мають високий ризик у 

результаті процедур, що їх здійснює фінансова установа з метою оцінки 

ризиків. Ефективно розроблена система виявлення можливих ризиків допоможе 

банківській установі сфокусувати свою увагу на тих клієнтах та трансакціях, які 

потенційно позиціонуються як найбільш ризикові з точки зору відмивання 

коштів. 

Розвиток системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і 

фінансування тероризму є важливою складовою стратегічного курсу України на 

посилення її ролі в побудові єдиної світової мережі запобігання та протидії 

легалізації «брудних» коштів. Для забезпечення політики КУС слід розробити 

належні організаційно-нормативні заходи щодо політики «знай своїх 

співробітників» з огляду на кваліфікаційний рівень працівників та репутації 

посадової особи, що є відповідальним виконавцем в процесі ідентифікації 

клієнтів банку. Цілісність та збалансованість ризик орієнтованих підходів до 

оцінки ризиків сформують систему в контексті нормативного забезпечення 
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належного бізнесу та виконання вимог регулятора щодо дотримання чинного 

законодавства та принципів банківської справи. 
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Рост информационных технологий существенно повлиял на стиль жизни 

современного человека. Все больше операций совершается с помощью сети 

Интернет, а возможность удаленного доступа к информации и услугам в 

режиме реального времени играет важную роль в развитии бизнеса. Банки 

предлагают достаточно широкий спектр услуг, объединенных общим термином 

– дистанционное банковское обслуживание (ДБО), что позволяет 

корпоративным клиентам выполнять большинство операций прямо из офиса. 

Современный уровень развития ДБО предоставляет комплексный набор 

банковских услуг, в том числе на более выгодных условиях. Тем не менее, до 

недавнего времени в условиях Республики Беларусь многие банки не 

рассматривали ДБО как перспективное направление своей деятельности. Тем 

не менее, следует отметить, что популярность ДБО постепенно растет и уже 

сегодня такие услуги данной системы как «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» 

предоставляют все крупные, а также ряд средних банков республики.  
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Интернет и основанные на нем системы ДБО являются наиболее 

перспективными и универсальными инструментами предоставления 

персональной финансовой информации и перемещения финансовых активов 

при сравнительно низких затратах. 

В то же время, несмотря на очевидные преимущества ДБО, на 

сегодняшний день сохраняется ряд причин, существенно сдерживающих его 

развитие: 

  низкая культура безналичных способов расчетов, обусловленная 

приверженностью населения к традиционным методам обслуживания; 

  недостаточный уровень взаимодействия банков и граждан, в том числе 

при реализации маркетинговых исследований и рекламных акций; 

  невысокая мотивация персонала кредитных организаций в 

продвижении систем ДБО, а также недостаточный уровень активности банков в 

данном сегменте банковского рынка; 

  отсутствие у банков общей стратегии развития онлайн-проектов; 

  недостаточное количество получателей онлайн-платежей из-за низкого 

уровня развития высокоскоростного Интернета; 

  низкий уровень заинтересованности клиентов в системе ДБО 

(зачастую из-за незнания того, какие возможности может предоставлять 

финансовое учреждение в банковском обслуживании вне своего офиса); 

  недостаточно четкая законодательная база в сфере ДБО; 

  опасение банков о безопасности расчетов через Интернет, связанное с 

учащением случаев хакерских атак на сервера кредитных организации [1, c.74]. 

Вполне очевидно, что в ближайшее время спрос на ДБО будет расти, так 

как для клиентов удобно получать качественный и практически мгновенный 

сервис, не выходя из офиса и в любой точке мира, где есть Интернет.  

Однако полный переход на удаленное обслуживание клиентов банков 

представляется не совсем целесообразным, поскольку это сужает спектр 

продуктов и услуг, предлагаемых пользователям. От традиционных филиалов и 
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подразделений не нужно отказываться, но их структура и методы работы 

должны быть пересмотрены [2, c.7]. 

На сегодняшний день белорусский рынок ДБО имеет большой потенциал 

для развития, поэтому, учитывая опыт зарубежных коллег, белорусским банкам 

целесообразно интенсивно развивать данное направление. 
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Постановка проблеми. Сучасна інвестиційна політика має суперечливий 

характер, оскільки, з одного боку, направлена на збільшення обсягів 

інвестування, пошук джерел інвестиційних ресурсів і на цій основі – 

забезпечення виробничого розвитку країни, а з другого боку, призводить до 

різкого спаду обсягів інвестування, скорочення державних централізованих 

інвестицій, а також знецінення і скорочення інвестиційних ресурсів суб’єктів 

інвестування через неефективну амортизаційну, непродуману податкову та 

грошово-кредитну політику. 

Мета дослідження полягає у вивченні проблем і перспектив діяльності 

банківських установ у системі інвестиційного кредитування, обґрунтування 

пріоритетних напрямків активізації розвитку кредитування з урахуванням 

специфіки діяльності банку. 

Обгрунтування отриманих результатів. Окрім недостатності 

інвестиційних коштів у держави та у більшості підприємств, слабкого 

заохочення іноземних інвесторів, величезні проблеми пов’язані з внутрішнім 
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кредитуванням. Значної шкоди інвестиційним процесам завдала недосконала 

економічна та грошово-кредитна політика. В науковій та професійній літературі 

відзначається, що через відсутність оборотних коштів збанкрутіли тисячі 

підприємств, внутрішній ринок нагромадження кредитних ресурсів обмежений 

низькими доходами населення, збитковою діяльністю підприємств, «тіньовою» 

економікою, кошти якої кредитують економіку зарубіжних країн [1, 3]. 

Найбільш поширеною формою залучення позичкових коштів є 

довгострокові банківські кредити (інвестиційні кредити), що видаються на 

строк більше одного року. Довгострокові кредити охоплюють кредитування 

прямих інвестиційних заходів, переважно капітальних вкладень, а об’єктами 

банківського кредитування виступають витрати з будівництва об’єктів, з 

розширення, реконструкції і переоснащення діючих підприємств, з придбання 

рухомого чи нерухомого майна (основних засобів), створення науково-

технічної продукції, здійснення природоохоронних заходів [2, с. 21]. 

Висновки. Сучасний стан банківської системи, визначення її ролі в 

економічних процесах для стимулювання процесу насичення економіки 

України банківським інвестиційним капіталом, дає змогу внести такі 

пропозиції: запровадити механізм ефективного захисту прав кредиторів, 

прозорий порядок реалізації заставного майна; запровадити заходи щодо 

диференціації економічних нормативів залежно від частки інвестиційних 

кредитів банку в реальному секторі економіки; запровадити механізм 

стимулювання довготермінового кредитування банків через цільове 

рефінансування під інвестиційні проекти; оптимізувати податок на прибуток 

кредитних установ, які здійснюють інвестиційне кредитування; запровадити 

механізм страхування інвестиційних ризиків комерційних банків; надавати 

державні гарантії, заохочуючи банки до надання довготермінових 

інвестиційних кредитів; залучити до активної інвестиційної діяльності суб’єктів 

різноманітних форм власності та господарювання для розширення 

національного товаровиробництва і ринкової інфраструктури. 
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Исторически сложилось, что тяжкое бремя финансово-экономического 

кризиса менее болезненно переносят наиболее маневренные и быстро 

приспосабливающиеся к новым условиям ведения бизнеса игроки, которыми по 

праву следует считать предприятия малого и среднего бизнеса. Данный факт 

говорит об исключительной важности и актуальности развития малого и 

среднего бизнеса в экономике страны желающей минимизировать 

разрушающее воздействие кризисных явлений. 

Отечественные банки признают, что работать с предприятиями малого и 

среднего бизнеса выгодно, и постоянно наращивают пакеты предложений. В 

прошлом году, согласно подсчетам Минэкономики, субъекты малого 

предпринимательства обеспечили 21% поступлений в бюджет, и по мнению 

ведущих экономистов «могли бы еще больше, если бы имели свободный доступ 

к кредитным ресурсам». 

Осознание на государственном уровне необходимости развития малых и 

средних предприятий подтверждается положениями программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы, согласно 

которой особенностью экономики должен стать ускоренный рост доли малого и 

среднего бизнеса в производстве товаров и услуг.  
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Первопроходцем и как следствие одним из наиболее крупных кредиторов 

малого и среднего бизнеса на территории Республики Беларусь принято считать 

«Приорбанк» ОАО, который разработал свою систему разделения клиентов. 

Основным критерием при этом является объем годовой выручки. Если у клиента 

объем годовой выручки не превышает 1 млн евро в эквиваленте, то он относится 

к категории малых клиентов. Когда объем годовой выручки находится в 

пределах 1-5 млн евро в эквиваленте, то клиент относится к категории средних. 

Клиент с объемом выручки свыше 5 млн евро в эквиваленте – корпоративный 

клиент. Такой подход позволяет разработать для каждого сегмента клиентов 

свои продукты (прежде всего кредитные) и свои методы взаимодействия банка с 

клиентом. 

В результате расширения сотрудничества с предприятиями малого и 

среднего бизнеса, а также благодаря внедрению банком новых стратегий в 

бизнесе и проведению активных рекламных компаний, обновлению линейки 

кредитных продуктов для клиентов сегмента «малый», разработке упрощенной 

процедуры кредитования средних клиентов, развитию специальной программы 

для перевозчиков, объем кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на 

01.01.2011 достиг 204,81 млн долларов в эквиваленте, что составляет 16,4% в 

структуре кредитного портфеля банка. В свою очередь удельный вес средств 

малых и средних предприятий в ресурсной базе банка – 12,2% или 145,83 млн 

долларов  в эквиваленте. 

Взаимодействие «Приорбанк» ОАО с Райффайзен Интернешнл 

способствует внедрению в банке самых передовых технологий в процесс 

привлечения и обслуживания клиентов. В банке созданы все необходимые 

структуры для работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, 

постоянно создаются и совершенствуются продукты для данного сегмента 

клиентов, создан и успешно функционирует институт персональных 

менеджеров, проводится регулярное обучение сотрудников. 

Вместе с тем, необходимо продолжить наращивание клиентской базы, 

причем особое внимание следует уделить предприятиям, относящимся к 
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категориям среднего бизнеса, динамично развивающимся, имеющим 

постоянную выручку. Также банку необходимо создать условия для удержания 

«старых» и привлечения новых экспортоориентированных предприятий, 

играющих ключевое значение в развитии экономики страны. 
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Постановка проблеми. Необхідність структурної перебудови економіки 

України, посилення конкуренції між фінансово-кредитними установами та 

виникнення принципово нових можливостей в умовах розвитку потужного 

фінансового ринку спонукали банківські установи до пошуку нових способів 

підвищення дохідності своїх операцій. Це сприяло тому, що в процесі 

організації пошуку інвестиційних можливостей широко почала застосовується 

схема проектного фінансування. Таким чином, проектне фінансування виникло 

як одна з форм фінансування, що використовувались при реалізації 

інвестиційних проектів, потреба в капіталі яких перевищувала можливості 

окремих організацій.  

Метою дослідження виступає узагальнення особливостей організації 

проектного фінансування в банківських установах та проведення аналізу його 

ефективності на прикладі діяльності українських банків.  

Обгрунтування отриманих результатів. У класичній схемі проектного 

фінансування ініціаторами проекту, як правило, створюється економічно та 

юридично відокремлена проектна компанія, що здійснює  безпосередню 
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реалізацію проекту. Ініціатори проекту беруть участь в капіталі проекту тільки 

у розмірі власного внеску. Необхідні позикові засоби проекту прямують 

безпосередньо на адресу проектної компанії, а не ініціаторів проекту. Одержані 

кредити відображаються на балансі проектної компанії.  

Створення проектної компанії має декілька переваг: 

По-перше, робота «з чистого аркуша» дозволяє уникнути ризику впливу на 

проект обставин, пов’язаних із «минулим» компанії.  

По-друге, позикові засоби проекту не впливають на фінансове становище 

ініціаторів проекту, оскільки відображаються на балансі проектної компанії.  

По-третє, проект стає більш прозорим. Виникає менше ускладнень при 

визначенні й плануванні грошових потоків, оскільки відсутній вплив операцій, 

не пов’язаних із проектом. Прозорість сприяє встановленню довіри між 

партнерами і більш високій оцінці вартості проекту [1].  

Таким чином, при здійсненні схем проектного фінансування утворюється 

інтеграційна структура учасників проекту.  

Висновки. Результати дослідження порядку проведення операцій 

проектного фінансування показали, що першочерговою проблемою при 

прийнятті рішення щодо фінансування проекту стає недосконалість системи 

оцінки ризику проекту. Як один з напрямків вирішення проблеми всебічної 

оцінки ризику проекту запропоновано використання удосконаленої методики 

кількісної оцінки ризику проекту, в основу якої має бути покладений можливий 

збиток від настання ризику та його вплив на кінцеві результати впровадження 

проекту. Дана методика повинна містити повний перелік ризиків, яких може 

зазнавати інвестиційний проект залежно від його характеру та умов реалізації.  

Оскільки єдиного переліку проектних ризиків не може бути то при визначенні 

їх складу та рівня необхідно враховувати всі аспекти, характеристики та умови 

реалізації конкретного проекту, необхідно чітко розмежувати, в чому полягає 

ризик, що є його причиною, а що є його наслідком. В складі переліку ризиків 

бажано визначити групи, які характеризуються спільністю підходів до їх 

кількісної оцінки.  
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Банківська діяльність наражається на різноманітні ризики, що виникають 

в результаті ендогенних та екзогенних факторів. Актуальним дослідженням є 

ризик репутації банку, що  є доцільним в контексті досліджень та твреджень  

його екстраполяції  похідних ризиків банку, що прямо та опосередковано 

впливають на ефективність діяльності банку, а іноді, і на його існування 

вцілому. 

Метою дослідження є аналіз репутаційного ризику банку, його роль при 

потенційному відмиванні «брудних» грошей. 

Репутаційний ризик – це міра (ступінь) невизначеності щодо можливості 

втрат банком довіри до себе з боку клієнтів внаслідок виникнення випадків 

невиконання банком своїх зобов’язань [1].  

Значення цього ризику не варто применшувати, адже, як свідчить 

практика банківської діяльності, його наслідки можуть бути навіть важчими, 

ніж наслідки фінансових ризиків. 

 Підриваючи свою репутацію в певний час, банку надзвичайно важко її 

відновити в очах потенційних клієнтів, зважаючи на гіркий досвід з ощадними 

книжками. 

 Банк – ідеальний суб’єкт  для відмивання коштів, одержаних злочинним 

шляхом, тому доцільним є єфективне управління структурою щодо даного ризику. 
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 У рамках управління ризиком репутації банку слід посилювати та 

удосконалювати заходи з таких аспектах забезпечення його діяльності: 

 Моніторинг ринку банківських послуг та мінливість конюнктури; 

 належний внутрішній контроль щодо виконання банком організаційно-

правових засад суб’єкта нагляду.  

 формування комплаєнс-контролю та перегляд заходів в контексті ризиків 

його належної реалізації; 

 постійного вдосконалення сервісу обслуговування клієнтів; 

 реалізація та постійний моніторинг імплементація ризик-орієнтованих 

підходів в системі фінансового моніторингу в аспектах контролю заходів 

прийняття та моніторингу напрямків роботи з клієнтами, оцінки ризиків 

щодо відповідальних осіб, ризики партнерів, тощо;  

 дотримання внутрішньої дисципліни, виконання внутрішніх дисциплінарних 

процедур; 

 інші заходи, що стосуються ризиків репутації банку. 

Крім цього, ризики репутації мінімізуються банком за рахунок ретельного 

вивчення клієнтів. Удосконалення принципу „знай свого клієнта” має вагоме 

значення для безпеки та стабільності банку, позитивно впливає на захист його 

репутації. 

Банк повинен дотримуватися законодавчих вимог у питаннях 

ідентифікації клієнтів та фінансового моніторингу операцій клієнтів банку. 

Керівництво банку зобов’язане приділяти значну увагу питанням 

підтримки на високому рівні іміджу банківської установи та його репутації. 

Отже, банк визначає для себе ризик репутації як ризик виникнення 

збитків в результаті зменшення кількості клієнтів (контрагентів) банку 

внаслідок формування у суспільстві негативного уявлення про фінансову 

стійкість установи, якість банківських послуг, імідж банку та його власників і 

керівництва, характер діяльності в цілому. 
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Постановка проблеми. Фінансова безпека банківського сектору посідає 

особливе та надзвичайне місце в системі безпеки держави, оскільки 

безпосередньо впливає на політичне життя суспільства, реалізацію економічної 

політики, виконання соціальних програм, зміцненню обороноздатності та 

безпеки держави, розв’язанню екологічних проблем.  

Мета дослідження полягає в узагальненні системи економічних 

індикаторів щодо оцінки фінансової безпеки банківської системи. 

Дана тема є предметом наукових досліджень багатьох українських учених – 

економістів, зокрема: О. І. Барановського, Л. М. Стрельбицької, М. І. Зубка, М. 

Єрмошенка, М. Дмитрієва та інших. 

Дослідження наукової літератури дозволило дійти висновків, що фінансова 

безпека банківської системи базується на незалежності, ефективності і 

конкурентоспроможності фінансово-кредитної сфери України [2, с.28]. 

Аналіз причин банківських криз, що проводився шляхом соціального 

опитування, дозволив виділити такі фактори впливу на фінансову безпеку 

банківської системи: ефективність системи банківського регулювання та 

нагляду; рівень внутрішнього менеджменту банків; динаміка економічного 

розвитку; рівень політичного втручання; масштаби інсайдерського 

кредитування; рівень шахрайства; інвестиційний клімат банків; ефективність 
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судової системи; рівень довіри з боку населення до банківської системи; 

спекулятивний рівень цін на фінансові інструменти. 

Під час визначення порогових значень для оцінки рівня окремих складових 

фінансової безпеки можуть застосовуватися наступні підходи: аналогічний; 

законодавчий; досвід інших країн; експертні оцінки; порівняльний; розрахунки 

фахівців міжнародних організацій [2, с. 46]. 

Проведені нами розрахунки макроекономічних показників свідчать про 

недостатню віддачу та економічну ефективність розвитку вітчизняної 

банківської системи. Це пояснюється насамперед, надвеликими обсягами 

грошового агрегату М0, що призводить до зниження фінансового потенціалу 

банківської системи і зростання рівня тіньової економіки.  

Дефіцит державного бюджету, а також ресурсна слабкість банків України 

призводить до незадоволення потреб реального сектору економіки в 

інвестиційних ресурсах, що, у свою чергу, стримує економічний розвиток 

держави. Інша проблема фінансової безпеки вітчизняного банківського сектору 

є висока вартітсь кредитних ресурсів. Так, європейським співтовариством як 

порогове значення визначено 10%. При цьому в 2009 році ставка 

рефінансування Національного банку України перевищувала дане порогове 

значення. Станом на 2011 рік вона знизилася, але все ще залишається на 

високому рівні. Все це перешкоджає розвитку інноваційно-інвестиційної 

економіки, що є запорукою забезпечення конкурентоспроможності економіки 

кожної держави. 

Висновки. Пріоритетними напрямами має стати: удосконалення 

фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової, 

інвестиційної політики; здійснення виваженої політики внутрішніх і зовнішніх 

запозичень; зменшення поза банківського обігу грошової маси; забезпечення 

внутрішньої й зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільність; 

поліпшення інвестиційного клімату; оздоровлення та удосконалення 

управління фінансово-кредитною сферою. 
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На сучасному етапі економічного розвитку серед проблем, пов’язаних з 

виходом України з кризового стану, значне місце посідає завдання формування 

ефективної та стійкої банківської системи. 

Стрімке використання мережі Інтернет надало можливість досягти нового 

рівня сервісу завдяки впровадженню системи Інтернет-банкінгу. Цей механізм 

досить недавно увійшов до користування українськими банками, та вже 

знайшов своїх прихильників. 

Інтернет-банкінг дає масу переваг при значній економії часу. Для того, 

щоб скористатися найпоширенішими послугами банківської сфери, які раніше 

вимагали безпосереднього візиту в банк у робочий час, достатньо пройти 

процедуру реєстрації та стати користувачем системи Інтернет-банкінгу.  

Будучи доступним 24 години на добу, сервіс надає можливість: 

оперативного управління бізнесом, спрощення роботи бухгалтерії 

підприємства, отримання інформації про проведення будь-яких операцій по 

власних рахунках як фізичними особами, так і приватними підприємцями, 

керівниками підприємств малого та середнього бізнесу. А символічна плата за 

користування віддаленим доступом до рахунку, так само як і невелика комісія 

за проведення платежів, в більшості випадків виправдовують себе. 

Поширюючи вже сьогодні систему Інтернет банкінгу, банки зможуть 

значно оптимізувати процес обслуговування, скорочуючи паперову роботу і 
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переводячи частину клієнтських операцій на дистанційне обслуговування. 

Впровадження системи дозволить знизити значні витрати, пов’язані з пошуком 

місць розташування та облаштуванням нових відділень, витрати на навчання 

персоналу та оплату додаткових робочих місць. Вільні кошти можуть 

вкладатися в цілодобово працююче інформаційне обладнання, на підтримку 

якого потрібно мінімум людських ресурсів. 

Натомість сьогодні українська банківська сфера не може запропонувати 

великі можливості щодо Інтернет-банкінгу: тільки 20 українських банків 

користуються цією системою. Кожен має свій невеликий набір послуг та різну 

оплату, порівняно з зарубіжними колегами. Теперішній рівень потребує 

оптимізації. 

Об’єктом даного дослідження є принципи поширення Інтернет-банкінгу у 

відділеннях та філіях банків, що розташовані на території м. Бердянська 

(Запорізька обл.) – невеликого міста з чисельністю населення близько 118 тис. 

У місті представлені відділи усіх основних українських банків, таких як 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», ВАТ «Муніципальний Банк», ВАТ «Ощадбанк», 

ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Укрсоцбанк», 

АТ «Фінанси і Кредит», ПАТ «ПУМБ», ВАТ «Індустріалбанк» та інші. 

Найбільша кількість банків зосереджена в центрі м. Бердянськ (близько 

55%), у верхній частині міста – 30% банківських філій, в нижній частині – 15% 

відділів. Нерівномірність розподілу банків та їх філій на території Бердянська 

зумовлює неоднаковий рівень забезпечення потреб клієнтів, створюючи 

проблеми, що призводять до збиткової роботи відділення та навіть до його 

ліквідації або, навпаки, до перенасичення роботою. Слід також виділити 

проблему внутрішньої роботи відділення. Низький рівень обслуговування, 

довгі черги, велика кількість документації, незручний графік роботи 

призводить до невдоволення роботою співробітників банку та втрати клієнтів. 

Усі зазначені вище банки мають систему банкінгу, що може стати 

інструментом у збалансуванні діяльності банківських відділень. Але невисокий 

рівень поінформованості населення зі сторони банківських установ створює 
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проблему повільного та незначного розповсюдження цієї технології, особливо у 

відділеннях та філіях банків у невеликих містах та селищах. 

Упровадження, реклама та стимулювання клієнтів до використання 

системи Інтернет-банкінгу дозволить полегшити та знизити рівень 

перевантаження відділень, підняти рівень сервісу та досягти більшого 

залучення інвестицій зі сторони споживачів банківських послуг, що 

прискорить вихід банківської системи України на до кризовий рівень за 

показниками діяльності. 
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Власний капітал банку являє собою грошові кошти, внесені акціонерами, 

а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності банку. Він є одним з 

найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є 

покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе 

в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості 

й стабільної діяльності банків. Щоб знизити ризиковість банківської діяльності, 

менеджери та фінансові аналітики вдаються до прогнозування фінансового 

стану банків, зокрема до прогнозування показників власного капіталу. 

Метою роботи є аналіз власного капіталу банків Харківського регіону, а 

також прогнозування значення даного показника на 01.04.2011 року. 
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У нашому дослідженні ми розглянули динаміку власного капіталу банків 

Харківського регіону за 2004-2011 роки та зробили наступні висновки: 

- у період з 01.01.2004 року по 01.07.2006 року нарощення капіталу 

банками Харківського регіону відбувалося помірними темпами, проте після 

01.07.2006 року і до 01.01.2009 року капітал зростав більш швидкими темпами; 

- на 01.04.2009 року показник власного капіталу банків різко зменшився. 

Причинами цьому був значний відтік коштів клієнтів із банківських установ 

через зменшення довіри населення до банківської системи, а також те, що дві 

банківські установи Харківського регіону припинили своє існування, тим 

самим вплинувши на рівень досліджуваного показника у сторону зменшення; 

- 01.10.2009 року банки відновили показник власного капіталу до рівня 

01.01.2009 року, але подальша тенденція має спадний характер аж до 01.10.2010 

року, після чого відбулося стрімке зростання даного показника. 

Узагальнюючи висновки щодо проведеного нами аналізу можна сказати, 

що даний показник має тенденціяю до зростання, але воно відбувається 

нерівномірно, має стрибкоподібний характер та непостійний темп зростання. 

 

 

 

 

 

 
 - фактичні значення  
 - експоненційне згладжування 
 - межі довірчого інтервалу 

 

Рис.1 Фактичні та прогнозні зачення власного капіталу банків Харківського 
регіону за період з 01.01.2004 р. по 01.04.2011 р. 

 
Задля вироблення стратегії подальшого розвитку банківського сектору 

Харківського регіону та розробки програми фінансового менеджменту ми 

здійснили прогнозування показника власного капіталу за допомогою методу 

експоненційного згладжування, реалізованого у системі «Statgraphics.V.15». 
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Вихідними даними для прогнозування були дані щодо власного капіталу банків 

на кінець кварталів за 2004-2010 роки, представлені у відкритому друку.  

Отримане прогнозне значення власного капіталу на 01.04.2011 року – 

6450320 тис грн., довірчі інтервали становлять 4632720 та 8267920 тис грн 

Проведений аналіз показав, що у зв’язку із впливом переважно зовнішніх 

факторів обсяг капіталу банків Харківського регіону має нестабільний тренд 

розвитку. Це обумовлене інтеграційними процесами, до яких вдавалися банки 

задля покращення свого фінансового стану, в результаті чого деякі банки 

змінили свої юридичні адреси, а також покриття збитків від діяльності банків за 

рахунок власного капіталу. 
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На сегодняшний день проектное финансирование (ПФ) выступает как одна 

из перспективных форм кредитования инвестиционных проектов, повышающих 

заинтересованность банков в участии в программах по развитию реального 

сектора национальной экономики. В условиях системной нестабильной эта 

форма является весьма гибким и эффективным инструментом не только 

привлечения денежных средств, но и финансирования  различных бизнес-

проектов за счет будущих доходов от их реализации. Поэтому во всем мире ПФ 

получает все большее распространение и, прежде всего, в сфере строительства 

и управления инфраструктурными объектами. Так, например, с помощью ПФ 

был сооружен канал под Ла-Маншем и возведен к чемпионату мира-1998 
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футбольный стадион «Stade de France» в предместье Парижа Сен-Дени [1, с.21]. 

Вместе с тем, привлекательность и значение ПФ определяется и рядом иных 

его преимуществ: 

- эффектом финансового рычага, то есть небольшой процент собственных 

средств инвестора в общей сумме инвестиций дает возможность получить 

значительный и сравнительно быстрый доход; 

- диверсифицированность способов финансирования; 

- возможностью получения доступа к более дешевым ресурсам 

иностранных банков (инвесторов); 

- наличием возможности минимизировать риски и распределять их среди 

большого круга участников проекта, и др. [2, с.117; 1, с.21]. 

Однако несмотря на то, что в части долгосрочного кредитования ПФ 

является довольно доходной операцией, не каждый банк может себе это 

позволить в виду недостатка собственных средств и высоких рисков, 

сопряженных с крупными капиталоемкими проектами.  Это одна из причин, по 

которой в Республике Беларусь ПФ находится только на начальной стадии 

развития. Поэтому, как правило, участие белорусских банков в 

финансировании инвестиционных проектов ограничивается лишь небольшими 

сделками. Вместе с тем, развитие ПФ сдерживается и такими факторами как 

нестабильность национальной экономики; высокие темпы инфляции; 

отсутствие опыта при финансировании инвестиционных проектов; низкое 

качество менеджмента на предприятиях-заемщиках; отсутствие у банков 

высококвалифицированных специалистов в области ПФ.  

В целях активизации роли и значения белорусских банков в 

инвестиционном финансировании и более успешном его применении в 

ближайшей перспективе необходимо: 

1. Создание банками собственных финансовых групп. 

2. Придание банкам, наиболее активно задействованным в реализации 

масштабных государственных инвестиционных программ, статуса 

инвестиционного банка с соответствующими полномочиями. 
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3. Развитие системы мониторинга финансового положения организаций. 

4. Разработка и совершенствование методик бизнес-проектирования. 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы в части условий 

применения консорциальных (синдицированных) кредитов и др. [2, с.119]. 

В результате эффективное развитие механизмов ПФ в Республике 

Беларусь приведёт к активизации инвестиционной деятельности и 

эффективному использованию дефицитных финансовых ресурсов, которые 

могут быть направлены в реальный сектор экономики как наиболее остро 

нуждающийся в крупных и долгосрочных кредитных вложениях. 
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Управляючи фінансовими інститутами, керівники наражаються на безліч 

ризиків, що пов’язані перш за все зі складністю в прийнятті рішень. 

Постановка проблеми. Процес руйнації в період кризи та нівелювання 

інструментами оцінки ризиків активізує пошук нових підходів, якісної та 

кількісної характеристики ризиків банківської діяльності. 

Метою даної роботи є дослідження діяльності банку, що екстраполює 

ризики банку та породжує нові, в результаті вразливості його системи 

фінансового моніторингу. 

Обґрунтування отриманих результатів. Проводячи аналіз ризиків, які 

притаманні суб’єктам первинного моніторингу, то тут немає єдиного, чітко 



 101 

вираженого підходу, який був би притаманний усім банківським установам. У 

ключових принципах ефективного банківського нагляду, запропонованих 

Базельським комітетом, вказується, що банк повинен мати відповідні засоби і 

процедури для ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю ризиків. 

З метою здійснення банківського нагляду Національний банк України 

виділив дев’ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, 

ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний, операційно-

технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик і стратегічний ризик. 

Ці категорії не є взаємовиключними, оскільки будь-який продукт або 

послуга може наражати банк «а декілька ризиків, Однак для зручності аналізу 

Національний банк виявляє та оцінює ці ризики окремо [1, с.154]. Безумовно, 

усі вищенаведені види ризиків не будуть притаманні процесу протидії 

«відмиванню» коштів у банківських установах у силу специфіки 

досліджуваного об’єкта. 

Ризики діяльності банку виникають на основі як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів. Значна частина зовнішніх факторів перебуває за межами 

контролю з боку банку, і банк не може мати повної впевненості щодо 

результатів майбутніх подій, які можуть вплинути на банк, і часу їх 

виникнення. Етап оцінки ризиків, зокрема, передбачає аналіз основних трьох 

типів ризиків: ризику країни, ризику клієнта, ризику послуг (продуктів). 

Ризик країни тісно пов’язаний з іншими факторами ризику та передбачає 

корисну інформацію щодо потенційного ризику відмивання доходів. Не існує 

офіційно узгодженого критерію, запропонованого урядами або установами, 

який визначає конкретні країни, що передбачають високий ризик. 

Визначення потенційного ризику відмивання кримінальних доходів 

стосовно клієнта є найважливішою частиною. Відповідно до позиції 

Базельського комітету, впровадження ефективної політики «Знай свого 

клієнта» являється вагомою складовою частиною системи ризик-менеджменту 

в банках. Ідентифікація клієнта являється первинним заходом при реалізації 
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політики «Знай свого клієнта». Кожна установа має на основі своїх внутрішніх 

критеріїв провести оцінку, що визначить, який рівень ризику притаманний тому 

чи іншому клієнту та які фактори свідчать про це [2, с.33]. 

Висновки. На сьогодні банки володіють колосальним досвідом 

управління, аналізу та моніторингу ризиків, що притаманні фінансовій сфері 

діяльності. З розвитком економічної системи варто звернути увагу на ризик 

використання банків з метою легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Ця особлива форма ризику потребує не лише ефективних методів 

оцінки та регулювання, а й єдиного, комплексного підходу, що буде 

застосовуватись. 
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Банківська систем України у посткризовий період зіткнулась з великою 

проблемою неповернення кредитів. Так за даними НБУ, станом на 01.11.2010 р. 

розмір проблемної заборгованості банків складав 89667 млн грн., що на 22% 

більше, ніж на початку 2010 р., і на 79,9% більше, аніж на початок 2009 р. 

Сьогодні немає єдиного механізму боротьби з проблемними кредитами у 

банківській системі України. У 2008 році активно обговорювалась можливість 

створення «госпітального» банк. Тобто таку установу, яка б мала відповідні 

фінансові можливості для викупу і реструктуризації проблемних кредитів. У 
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березні 2011 НБУ повернувся до цієї ідеї. Так згідно заяв регулятора, 

планується створити на базі «Родовід банку», банк проблемних активів.  

Часто українські банки для боротьби з безнадійним кредитами передають 

їх в юридичний відділ, який готує позов і в судовому порядку стягує проблемну 

заборгованість. Але такий метод є неефективним, адже, як показує практика, 

судова тяганина триває близько двох років. Тим більше, стягнення відбувається 

через реалізацію застави Державною виконавчою службою, яка зазвичай 

виставляє на аукціоні ціну нижчу за ринкову.  

Тому в 2009-2010 р. банки активно почали застосовувати реструктуризацію 

проблемної заборгованості. Найчастіше здійснювалась пролонгація строків 

кредиту, але при цьому збільшували й відсотки за користування позикою. 

Близько 80% позичальників, що реструктуризували кредити на початку кризи, 

тепер звертаються в банки з заявками про повторну реструктуризацію Тому 

банки змушені шукати інші можливості для звільнення своїх балансів від 

проблемної заборгованості. 

Згідно з постановою НБУ № 424 «Про порядок формування банками 

резервів за кредитами та списання безнадійної заборгованості», яка набрала 

чинності 7 листопада 2010 р., банки можуть списувати безнадійну 

заборгованість за рахунок резервного фонду у тому випадку, коли по-перше 

банк встановив, що дана позика віднесена до категорії «безнадійна», по-друге 

фінансовий стан позичальника є незадовільним, по-третє прострочення 

платежів складають більше 90 днів. Списання безнадійної заборгованості за 

кредитами та нарахованими за ними процентами не є підставою для 

припинення вимог банку до позичальника. За таку операцію банк повинен 

сплатити державі податки, а саме 25% від суми, повернутої з резервного фонду. 

У випадку, якщо позичальник – фізична особа, то ще й 15% податку з прибутків 

фізичних осіб. По суті, банк втрачає 40% повернутої грошової суми, тобто 

ефективність від такого списання безнадійного боргу сумнівна.  

На нашу думку, оптимальним вирішенням даної проблеми є продаж цієї 

заборгованості факторинговим, або ж колекторським компаніям. Сьогодні на 
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ринку є багато колекторських агенств, більшість з яких з`явились у період 

кризи, це, як правило, молоді компанії і їм навряд чи вдастся викупити 

достатню кількість проблених кредитів, щоб суттєво покращити баланси 

банків. Але можна створити при банку факторингову, чи колекторську 

компанію, профінансувати її для викупу своїх безнадійних кредитів. Таким 

чином, банк, не втрачаючи ліквідності (адже вивільняються резерви), чистить 

свій баланс. Ще одним беззаперечним плюсом такого методу боротьби з 

проблемними кредитами є те, що працюють з ними професіонали, основною 

роботою яких є повернення позик, а не працівники банку з юридичного відділу. 

Подані вище методи боротьби з проблемними активами, на нашу думку, 

можуть допомогти банкам у покращення якості їх кредитних портфелів. Але не 

потрібно забувати, що таке покращення практично неможливе без нарощування 

їх обсягу. Тому банкам потрібно працювати як над проблемою повернення 

кредитів так і пошуку надійних позичальників. 
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Постановка проблеми. Формування ринку іпотечного кредиту набуває 

значної актуальності у зв’язку з тим, що іпотечний ринок у економіці 

трансформаційного типу є одночасно новим механізмом з оптимізації 

розподілу ресурсів і потужним каталізатором економічного зростання, що 

дозволяє характеризувати його як одну з вагомих складових економічного 

розвитку. 

Метою даного дослідження виступає вивчення проблем і перспектив 

діяльності банківських установ у системі іпотечного кредитування, 
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обґрунтування пріоритетних напрямків активізації розвитку кредитування з 

урахуванням специфіки діяльності банку. 

Обгрунтування отриманих результатів. Закон України «Про іпотеку» 

системно регулює іпотечні відносини і зорієнтований на захист інтересів 

кредиторів. У ньому зроблено спробу вирішити низку проблем, що дасть змогу 

значно поліпшити практичне застосування іпотеки, уніфікувати правила її 

здійснення за загальноприйнятими міжнародними стандартами, розширити 

можливості для іпотечного кредитування та створити умови для становлення й 

успішного розвитку іпотечного ринку [1]. 

Важлива роль іпотеки для сучасної економіки та функціонування ринку 

нерухомості полягає у зростанні обсягів та прибутковості інвестицій у 

нерухомість; підвищенні ліквідності капіталу, вкладеного у нерухомість, за 

рахунок використання її у якості застави; забезпеченні більшої доступності для 

придбання житлової нерухомості; впливі на циклічність розвитку житлового 

сектора та на основні параметри функціонування ринку житла; можливому 

зниженні кредитного та відсоткового ризику для кредитора порівняно з 

коротко- і середньостроковим кредитуванням і підвищенні таким чином 

стабільності фінансово-кредитної системи [2, с. 56]. 

Разом з тим іпотека як спосіб фінансування не позбавлена ряду недоліків. 

Для інвестора може виникнути фінансовий ризик, оскільки поточного доходу, 

отримуваного від нерухомості, може не вистачити для покриття платежів і 

відсоткових ставок за кредитом, це означає, що фінансування через залучення 

коштів під заставу нерухомості корисне лише у тих ситуаціях, коли очікуваний 

дохід від інвестицій є вищим від вартості самого кредиту. Ризики кредитора 

залежать насамперед від роду кредитів, наприклад від того, чи надаються вони 

на інвестиційні проекти створення нових чи на придбання, ремонт існуючих 

об’єктів нерухомості. Вищий ризик характерний для проектів будівництва 

нової нерухомості це, зокрема, ризик незавершення будівництва, продовження 

його терміну, падіння ціни нерухомості тощо. Ступінь ризиків, серед іншого, 
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залежить від правової захищеності кредиторів, можливості звернення 

стягнення на заставлене майно. 

Висновки. Функціонування банків в Україні повинно спиратись на 

загальну стратегію діяльності і стратегію управління ризиками. Багато років 

кредитні проблеми зростали та слабіли паралельно з коливаннями економічних 

циклів. Однак про їх ліквідацію сказано недостатньо. Зростання втрат змусило 

банкірів зрозуміти, що робота із проблемним кредитом та його ліквідація лише 

частково є пріоритетом кредитника. Тому визначений рівень втрат повинен 

очікуватися та плануватися. Однак втрати можуть показати слабкі сторони у 

кредитному адмініструванні й тому мають уважно аналізуватися, особливо, 

якщо вони перевищують допустимий рівень. 
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Постановка проблеми. Лізингова діяльність відноситься до розряду 

реальних інвестицій, тобто вкладення капіталу у виробництво будь-якої 

продукції. При цьому лізингова компанія як суб’єкт інвестиційної діяльності 

здійснює вкладення в інші підприємства у вигляді надання у володіння і 

користування основних засобів, нематеріальних активів та іншого лізингового 

майна. Таким чином, економічний зміст лізингу як інвестиційної діяльності 

полягає в інвестуванні капіталу в підприємства-лізингоодержувачі. Ця 

відмінність є однією з визначальних в порівнянні понять «лізинг» та «кредит». 
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Особливо це проявляється в країнах з економікою що розвивається, в тому 

числі в Україні.  

Метою роботи є порівняльний аналіз економічної сутності лізингу та 

кредиту, оскільки ототожнювати ці поняття, чи говорити, що лізинг є повною 

заміною кредиту є цілком абсурдним. 

Обґрунтування отриманих результатів. В основі механізму лізингової 

угоди лежить кредитна операція, проте лізинг має ряд суттєвих відмінностей 

від кредиту [1, с.124]: 

1) Застава. У разі оформлення кредитної угоди, необхідною умовою 

надання кредиту є наявність застави. Кредит надається платоспроможному 

підприємству, із стійким фінансовим становищем, оптимальною структурою 

балансу, позитивною кредитною історією. При наданні основного засобу у 

лізинг заставою виступає предмет лізингу, па який протягом усього терміну дії 

угоди право власності зберігає лізингодавець.  

2) Обсяг фінансування. Кредит покриває лише 70-80% вартості придбання 

основного засобу. Решту суми підприємство повинне покрити за рахунок 

власних фінансових ресурсів. Лізингова операція забезпечує 100% 

фінансування угоди купівлі предмета лізингу. Лізингодавець інвестує на 

придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позикові кошти. 

3) Платежі. На відміну від умов погашення кредиту, коли платежі 

розподіляються рівномірно в часі, лізингові платежі максимально 

адаптовуються до особливостей господарської діяльності лізингоодержувача, 

генерування ним грошового потоку. Лізингові платежі на противагу кредиту 

можна сплачувати як у грошовій, так і в натуральній формі. 

4) Обсяг послуг. Лізингова компанія надає комплексне обслуговування 

операції. Це передбачає підготовку, оформлення, реєстрацію необхідної 

документації та укладення  договорів (лізингу, купівлі-продажу, страхування, 

кредитного, застави).  
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5) Зміни у структурі балансу. Лізингоотримувач відображає у балансі не 

всю кредиторську заборгованість (вартість отриманого предмета лізингу), а 

лише поточні платежі. 

6) Податкові переваги. Саме завдяки перевагам в оподаткуванні лізинг 

поширився у світі та динамічно розвивається. Механізм фінансового лізингу 

надає лізингоотримувачу можливість зменшити оподатковуваний прибуток та 

отримати податковий кредит на всю вартість предмета лізингу; віднести 

винагороду лізингодавцю на валові витрати; нараховувати амортизацію на 

основний засіб, наданий у лізинг. 

Висновки. Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним 

капіталозберігаючим способом фінансування виробництва, то на сьогодні 

лізинг можна вважати найперспективнішим фінансовим інструментом, що 

здатний активізувати інвестиційний процес в Україні. З вступом в дію 

Податкового кодексу та активною діяльністю Асоціації лізингодавців України 

зникли деякі стримуючі чинники, що заважали розвитку лізингового ринку.  
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З ухваленням Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 

Україні спостерігається активізація інтересу громадськості до діяльності 

недержавних пенсійних фондів (НПФ), які залучають кошти від юридичних і 

фізичних осіб для управління цими коштами з подальшим накопиченням та 

виплатою громадянам додаткової пенсії. Актуальність даного дослідження 

полягає в тому, що окрім соціально-захисної функції, НПФ відіграють роль 
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інвесторів, які мають у своєму розпорядженні інвестиційні ресурси 

довготермінового використання. Їх інвестиційна діяльність створює 

ефективний механізм для розвитку ринку цінних паперів та розподілу капіталу 

між галузями економіки. Проте невирішеними лишається питання щодо 

створення сприятливих умов для ефективного розвитку НПФ та наближення їх 

послуг до населення з метою покращення пенсійного забезпечення громадян 

України.  

НПФ існували й до ухвалення Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», проте реально за станом на початок 2004 р. працювало лише 

22 НПФ, які в сумі залучали близько 16 млн грн. заощаджень населення. 

Станом на 30.09.10 до Державного реєстру фінансових установ було 

внесено інформацію про 102 НПФ та 43 адміністраторів НПФ (табл. 1). 

Дослідивши динаміку основних показників діяльності НПФ, можна 

зробити висновок, що в цілому ринок протягом аналізованого періоду зростає. 

Так, станом на 30.09.2010 року кількість учасників НПФ відповідно до 

укладених контрактів зменшилась порівняно з минулим періодом на 2,3% та 

склала 484,3 тис осіб. 

Проте, не зважаючи на це, обсяги сплачених пенсійних внесків зростають 
(станом на 30.09.10 р. їх сума склала 887,3 млн грн., що на 24,95% більше, ніж в 
минулому періоді). Загальний обсяг активів НПФ протягом трьох кварталів 
2010 року зріс на 32,31% та склав 1057,3 млн грн.[1, с.23]. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності НПФ 

 

Відхилення Недержавні пенсійні фонди 9 м. 2009 9 м. 2010 абсол. відносне 
Загальна кількість укладених пенсійних контрактів 
(тис шт.) 

62,3 66,9 4,6 7,38 

Кількість учасників за укладеними пенсійними 
контрактами (тис ociб) 

495,7 484,3 -11,4 -2,3 

Загальні активи НПФ (млн грн.) 799,1 1057,3 258,2 32,31 
Пенсійні внески (млн грн.). у т.ч. 710,1 887,3 177,2 24,95 
- від фізичних ociб 29,9 38,0 8,1 27,09 
- від юридичних ociб 680,1 849,2 169,1 24,86 
Пенсійні виплати (млн грн.) 78,1 143,8 65,7 84,12 
Кількість ociб, шо отримали/отримують пенсійні 21,4 43,9 22,5 105,14 
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виплати (тис ociб) 
Сума інвестиційного доходу (млн грн.) 202,1 359,2 157,1 77,73 

 
Та все ж, не зважаючи на позитивні тенденції вищезазначених показників 

існує низка проблем, які стримують розвиток НПФ, зокрема: низькі доходи; 
брак фінансових інструментів, які гарантували б компенсацію інфляційних 
процесів; недостатня кількість кваліфікованих кадрів; низька поінформованість 
населення та потенційних підприємств-вкладників про можливості та переваги 
пенсійної реформи; стереотипи недовіри та ін. 

У процесі розбудови НПФ в Україні доцільно враховувати такі пропозиції: 
1. Необхідно створити умови для розвитку та однакові «правила гри» для 

всіх учасників цього сектору, охоплюючи НПФ, страхові компанії і банки.  
2. Варто сприяти пожвавленню залученню активів від фізичних осіб 

шляхом розробки механізмів захисту прав споживачів фінансових послуг. 
3. Доцільно законодавчо встановити обов’язковість компенсацій можливих 

збитків недержавних пенсійних фондів від вкладень у банки. 
4. Необхідно запровадити гнучкіші вимоги до диверсифікації активів НПФ 

та розширити напрямки інвестування пенсійних активів. 
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Комерційні банки на національних та міжнародних фінансових ринках 

відіграють роль фінансових посередників у трансформації ресурсів із сфери 
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накопичення у сферу використання з метою задоволення потреб суб’єктів 

економічних відносин у фінансових ресурсах. 

Про те банківська система України, як компонент світової фінансової 

системи піддалася дестабілізуючим чинникам впливу світової фінансово кризи, 

що суттєво знизило її ефективність та стабільність, тим самим окресливши коло 

першочергових заходів з фінансового оздоровлення, серед яких  

реструктуризаційні процеси займають провідне місце. 

Теоретичні аспекти здійснення фінансового оздоровлення та 

посткризового управління комерційними банками в Україні досліджували такі  

вітчизняні науковців як О. І. Барановський, З. М. Васильченко, О. Д. Вовчак, 

В. М. Гриньова, О. М. Колодізєв, С. Коломієць, Д. В. Полозенко, 

Л. О. Примостка та інші. 

Проведені дослідження банківського сектору України засвідчують, що він 

зазнав значних як фінансових так і структурних втрат, які відобразилися на 

результатах діяльності та специфіці ведення банківського бізнесу. Серед них 

найбільш вагомими стали: втрата довіри, девальвація національної валюти, 

зменшення депозитної бази, тимчасове припинення  кредитування фізичних та 

юридичних осіб із подальшим зростанням проблемної заборгованості клієнтів 

через погіршення платоспроможності останніх. За таких умов фінансове 

оздоровлення банківської системи України є стратегічною метою 

Національного банку України. 

Водночас проведення реструктуризації та реорганізації у банківській 

системі України було доцільним і до настання світової фінансової кризи. 

Кризові явища лише стали каталізатором негайного проведення 

реструктуризації у несприятливих умовах з метою подолання низки 

дестабілізуючих чинників, серед яких – погіршення якості активів, зниження 

ліквідності та плато спроможності, зниження рівня банківського капіталу та 

якості управлінських рішень. Як свідчить практика, запізнілі дії з фінансового 

оздоровлення призвели до комплексу суттєвих проблем у банківському 

сегменті, наслідком яких стала неможливість окремих банків самостійно 
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забезпечити витрати на проведення оздоровчих заходів фінансового характеру, 

покладаючись на власні ресурси. Як зазначає Васильченко З. М., при недостачі 

ресурсів комерційні банки можуть розраховувати на надання допомоги з боку 

держави, хоча слід враховувати і те, що держава та центральні банки можуть 

бути незмозі надати необхідну допомогу через наявність у них як зовнішньої, 

так і внутрішньої заборгованості [1, с.96]. У такій ситуації, на думку 

Міщенко В. І. та Шульги С. О., доцільним є створення спеціалізованої установи 

для роботи з «поганими» активами проблемних банків [2]. Це дозволить 

одночасно із вилученням «поганих» активів, підвищити капіталізацію банку і, 

як наслідок, призведе до оперативного одержання банком, який перебуває у 

фінансовій скруті, ліквідних ресурсів для погашення заборгованостей перед 

клієнтами і безперебійного здійснення розрахунків та кредитування реального 

сектора економіки.  

Чітке та виважене застосування заходів фінансового оздоровлення 

дозволяє відновити у середньо строковій перспективі діяльність банківської 

системи на комерційних принципах та створити умови для активізації її роботи 

з реальним сектором економіки, підвищити відповідальності керівників та 

власників банків за результати їх діяльності. 
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Постановка проблеми. Умови економічної невизначеності, в яких 

змушені діяти інвестори, спричиняють вплив тих чи інакших факторів ризику 
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на їхні майбутні прибутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням 

прибутків порівняно з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті 

рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм, банків, 

інвестфондів має обов’язково враховувати вплив інвестиційних ризиків. 

Мета дослідження. Метою є аналіз інвестиційних ризиків та основних 

методів їх дослідження, розробка теоретико-методологічних засад зниження 

ризиків в процесі обґрунтування та реалізації інвестиційних проектів.  

Обрунтування отриманих результатів. Ризики характеризують 

відповідно до двох різних класифікацій [1, с.146]. Перша ґрунтується на 

вузькому розумінні поняття «інвестиційні ризики», їх поділяють на три великі 

групи: 1) інвестиційні ризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу 

сфери економіки; 2) інвестиційні ризики від діяльності фірми на фінансовому 

ринку; 3) кредитні ризики. 

За другою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять політичний, 

загальноекономічний, правовий, технічний, фінансовий, екологічний, 

маркетинговий ризики, а також ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма 

неочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані партнерів [1, с.147]. 

Банківський інвестиційний ризик – це ймовірність того, що події, очікувані або 

неочікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або надходження 

банку. Так, Джон Кейнс у своїй праці «Общая теория занятости, процента и 

денег» поділяє банківські інвестиційні ризики на системні і несистемні. 

Системний інвестиційний ризик – це ризик, пов’язаний із загальноекономічною 

і політичною ситуацією в країні. Несистемний – це ризик, пов’язаний з 

фінансовим станом конкретного банку-інвестора [2, с.138]. 

Інвестиційні ризики об’єктивні для усіх суб’єктів економіки, які 

займаються інвестиційною діяльністю. Інвестори повинні свідомо брати певний 

ризик на себе, оскільки повністю його усунути неможливо. Отже, потрібно 

знати можливі ризики, вміти визначити той рівень ризику, на який наважується 

інвестор, і шляхи його зниження. 
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Висновки. Комплексними діями інвестор може зменшити ризик, але 

повністю його усунути важко. Серед засобів нейтралізації або зниження ризику 

слід виокремити ряд загальноприйнятих прийомів та рекомендацій:  

- страхування проекту як єдиного комплексу або, якщо це не вдається (через 

значний ризик українські страхові фірми можуть уникати цієї форми 

діяльності), - страхування окремих активів проекту;  

- забезпечення високої ліквідності інвестицій. Бажано, щоб активи проекту 

мали ринковий попит не тільки з боку проекту. Це гарантуватиме можливість їх 

продажу в разі припинення проекту і зменшить збитки від болісного рішення 

щодо «виходу з проекту». Про ліквідність активів проекту слід подумати 

заздалегідь, до прийняття рішення щодо його реалізації;  

- диверсифікація - розподіл капіталу за кількома об’єктами (проектами) з метою 

зниження впливу однієї негативної події на ефективність всієї програми 

інвестицій.  

Реалізація перелічених полягає в розробці стратегії зниження ризиків 

інвестування в умовах української економіки та, у підсумку, покращенні 

інвестиційного клімату й підвищенні соціальної ефективності реформ. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України, що характеризується 

кризовими явищами у всіх сферах діяльності, особливо актуальною є проблема 

забезпечення фінансової стійкості підприємства.  

Управління фінансовою стійкістю підприємства має певні особливості: 

по-перше, - залежить від економічних особливостей конкурентного 

середовища; 

по-друге - залежить від організаційно-правової форми підприємства; 

по-третє, - завжди пов’язане з постійною дією фінансових ризиків, які 

виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності 

підприємства; 

по-четверте – залежить від нестабільності вітчизняного законодавства. 

У науковій літературі все ще продовжується дискусія відносно розуміння 

сутності поняття «фінансова стійкість підприємства» та мети управління нею. 

Так Л. Гіляровська та А. Вєхорєва вважають, що метою управління фінансовою 

стійкістю підприємства є підтримка його фінансової рівноваги, уникнення 

ризиків для інвесторів і кредиторів та оцінка його заборгованості [6, с. 414]. 

Група авторів, а саме, О. Єфімова, О. Стоянова, Д.  Шиян, Н. Строченко 

головним завданням управління фінансовою стійкістю підприємства вважають 

забезпечення оптимальної структури його активів, що дає змогу забезпечувати 

платоспроможність підприємства та, як результат – його фінансову стійкість 

[1, c. 28]. 
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Н. Вілігура вважає, що ефективність управління фінансовою стійкістю 

підприємства залежить від раціональності управління його фінансовим 

потенціалом та здійснення моніторингу даного показника на підприємстві. При 

цьому автор зауважує: «Основною метою розробки системи моніторингу 

фінансової стійкості є своєчасне виявлення чинників та причин зниження її 

рівня, пов’язаного з погіршенням фінансового стану підприємства, а також 

розробка та прогнозування заходів щодо коригування певних напрямків 

фінансово-господарської діяльності з метою покращення і підвищення 

фінансової стійкості підприємства» [2, c.17]. 

На нашу ж думку, головною метою управління фінансовою стійкістю 

підприємства є забезпечення фінансової безпеки та стабільності 

функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій перспективі в межах 

допустимого рівня ризику. Відповідно, забезпечення високого рівня фінансової 

стійкості підприємства в процесі його розвитку та функціонування 

забезпечується шляхом моніторингу структури капіталу, рівня 

платоспроможності, кредитоспроможності та ліквідності, збалансування 

грошових потоків, вільним маневруванням грошових коштів, оптимальною 

структурою активів та постійним стабільним перевищенням доходів над 

витратами. 
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Актуальність дослідження. Становлення і розвиток в Україні ринкової 

інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове 

середовище функціонування компаній, зміст їхньої фінансової діяльності. 

Наслідком таких перетворень є вплив на діяльність страхових компаній 

багатьох різних факторів. Зростання прибутку не може чітко охарактеризувати 

рівень ефективності діяльності страховика. В сучасній практиці, таким 

показником виступає рентабельність діяльності, розрахунок якої дозволяє 

зробити точний аналіз тенденції зміни ефективності фінансової діяльності 

компанії в часі. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Посилення уваги до питання 

рентабельності знайшло своє реальне відображення у суттєвому збільшенні 

кількості публікацій з цієї проблематики. Серед вітчизняних науковців, які 

досліджують актуальність даної теми, можна назвати таких, як І. Алексєєв 

«Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних 

ситуацій», І. Бланк «Основи фінансового менеджменту», В. Гриньова «Фінанси 

підприємств», І. Коробов «Фінансово-економічний аналіз діяльності 

підприємства», П. Я. Попович «Економічний аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання», Г. Савицька «Аналіз господарської діяльності». Серед 

зарубіжних науковців можна відзначити таких як Дж. Ван Хорн «Основи 

управління фінансами» та Дж. М. Херіс «Міжнародні фінанси». 

Обґрунтування отриманих наукових результатів. Ринок страхових 

послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно 

пов’язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу 

і цінних паперів, праці і робочої сили. У процесі становлення ринкових 
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відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І 

тому необхідним став аналіз показників прибутковості (рентабельності) 

страхової діяльності з метою запобігання банкрутства і для подальшого 

успішного розвитку компанії. 

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових 

результатів і ефективності діяльності компанії. Вони характеризують відносну 

прибутковість підприємства, вимірювану у відсотках до витрат засобів або 

капіталу з різних позицій [1]. 

Показник дохідності, що визначається як відношення річної суми 

прибутку до річної суми премій за певним видом страхування чи страховими 

операціями у цілому, називається рентабельністю страхових операцій. 

Порівняння прибутку з обсягом страхових премій, показує, який прибуток 

отримує страховик із кожної одиниці страхової премії, і погоджує величину 

прибутку як джерело фінансових ресурсів із обсягом виконаної роботи з 

формування страхового фонду [2].  

Рівень рентабельності (РР) визначається за формулою 1: 

                                                100*
Д

ВДРР 
 ,                                             (1) 

де: 

Д  – дохід, отриманий компанією; 

В  – понесені витрати. 

Дохід від страхової діяльності включає в себе зароблені страхові премії за 

договорами страхування і перестрахування, комісійні винагороди за 

перестрахування, частки страхових виплат, сплачені перестраховиками, 

повернені суми із централізованих страхових резервних фондів, повернені суми з 

технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій. До витрат страхової 

компанії відносяться виплати страхових сум та страхових відшкодувань, 

відрахування в централізовані страхові резервні фонди, відрахування в технічні 

резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, витрати на ведення справи 

(адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) [3]. 
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Аналіз рентабельності компанії також дозволяє визначити ефективність 

вкладення коштів і раціональність їх використання. Аналіз рентабельності 

здійснюється шляхом розрахунку таких показників: коефіцієнта рентабельності 

активів, коефіцієнта рентабельності власного капіталу, коефіцієнта 

рентабельності діяльності, коефіцієнта рентабельності страхових послуг [4].  

Усі цічотири показники відображають розмір прибутку, отриманого з 

кожної гривні, вкладеної в активи, власний капітал або в діяльність загалом та 

ефективність вкладення фінансових ресурсів. Коефіцієнт рентабельності 

активів розраховується як відношення чистого прибутку компанії до 

середньорічної вартості. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

визначається діленням чистого прибутку компанії на середньорічну вартість 

власного капіталу і характеризує ефективність вкладення засобів. Для 

обчислення коефіцієнту рентабельності діяльності необхідно чистий прибутку 

компанії поділити на чисту виручки від реалізації страхових послуг. Коефіцієнт 

рентабельності страхових послуг визначається шляхом ділення прибутку від 

реалізації послуг на витрати на їх проведення і характеризує прибутковість 

господарської діяльності від основної діяльності. 

Висновок. Узагальнюючим показником економічної ефективності 

виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає дохідність, 

прибутковість компанії. Вона розраховується шляхом зіставлення валового 

доходу з витратами. 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин самостійність 

підприємств, їх відповідальність за результати своєї діяльності об’єктивно 

викликають необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації у 

фінансових можливостях і перспективах, оцінці фінансового стану інших 

суб’єктів господарювання. Вирішити ці питання допомагає якісна розробка 

фінансової стратегії підприємств. 

Огляд літературних джерел дав змогу виділити два основних підходи до 

визначення змісту поняття «фінансова стратегія», зокрема: 

- це галузь фінансового планування; 

- це складова багатофакторної моделі дій і заходів, необхідних для 

досягнення поставленої перспективної мети в загальній концепції розвитку 

підприємства [1,4]. 

На нашу думку, найбільш точним є наступне визначення: фінансова 

стратегія – це один з найважливіших видів функціональних стратегій 

підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової 

діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових 

фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, 

адекватного корегування напрямів формування й використання фінансових 

ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища. 

Фінансова стратегія виступає складовою загальної стратегії підприємства 

і повинна відповідати їй за метою та завданням. Цікавим є підхід щодо 

розуміння місця фінансової стратегії підприємства, представлено у роботі [4] 

Куркіним М. В. Він вказує на те, що у загальній системі розвитку підприємства 

фінансова стратегія є базовим елементом, який забезпечує ефективне 

функціонування інших підстратегій підприємства, як це зображено на рис. 1. 
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Рис. 1 Взаємозв’язок стратегій підприємства 

На відміну від Куркіна М. В., Аранчій В. І. розглядає фінансову стратегію 

підприємства як компонент базової стратегії, що забезпечує за допомогою 

фінансових інструментів, методів фінансовою менеджменту, тощо реалізацію 

будь-якої базової стратегії; метою якої є ефективне використання фінансових 

ресурсів та управління ними. 

Критичний аналіз точок зору Куркіна М. В. та Аранчія В. І. дозволив 

уточнити місце фінансової стратегії у загальній стратегії підприємства (рис. 2). 
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Рис. 2 Місце фінансової стратегії у загальній стратегії підприємства 

Висновок. Запропонований підхід до визначення місця фінансової 

стратегії у загальній стратегії підприємства дозволяє зробити наступні 

висновки:  
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1. Фінансова стратегія є підсистемою як базової так і функціональної 

стратегії підприємства; 

2. Вона виступає забезпечуючим фактором досягнення взаємозв’язку між 

усіма підстратегіями, що призведе до більш злагодженого функціонування всіх 

стратегій підприємства; 

3. Фінансова стратегія є спрямовуючим вектором управління 

підприємством; 

4. Без належного формування фінансової стратегії неможливо вирішувати 

проблеми під час здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства 

у сучасному конкурентному ринковому середовищі та досягати основної, 

генеральної  стратегічної його мети. 
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На сьогоднішній день, факторинг, незважаючи на його ризиковість, є 

найперспективнішим видом банківських послуг та найефективнішим способом 

для виходу суб’єктів підприємницької діяльності з кризового стану. Його 

комплексне застосування надасть можливість знизити неплатежі та дебіторську 

заборгованість, а також пришвидшити оборотність коштів в розрахунках. 
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Сучасний стан розрахунків з контрагентами і наявні боргові зобов’язання, 

а також швидкий розвиток факторингових послуг обумовили актуальність, 

обраної теми дослідження. 

Незважаючи на наявність великої кількості праць щодо діяльності у сфері 

факторингу, дослідження ефективності його використання в сучасних умовах 

господарювання України практично відсутнє. Тому нагальною є задача 

вивчення стану розвитку факторингу на теренах нашої держави, систематизація  

переваг та недоліків, а також, визначення перспектив розвитку факторингових 

послуг в Україні. 

Станом на 30.06.10 в Державному реєстрі фінансових установ міститься  

інформація про 70 фінансових компаній, які мають право надавати послуги з 

факторингу. Протягом ІІ кварталу 2010 року фінансові компанії уклали 1091 

договір факторингу загальним обсягом 2109,8 млн грн. і виконали 

489 договорів на суму 2577,8 млн грн. Діючими на кінець ІІ кварталу 2010 року 

залишалося 1275 договорів факторингу [3]. В 2011 році зростання кредитного 

факторингу  очікується на рівні 30-50%. При цьому факторинг проблемної 

заборгованості зберігатиме тенденції 2010 року. 

Особливостями ринку факторингу та водночас проблемами його розвитку 

в Україні є:  

 досить жорсткі умови для клієнтів банка і дебіторів; 

 домінування банків, для яких факторинг займає лише частину 

портфеля серед інших послуг, у той час як для спеціалізованої факторингової 

компанії цей вид операцій є профільним; 

 використання банком при оцінюванні потенційного клієнта 

факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні. Оскільки факторинг не є 

звичайним кредитом, дана оцінка не є ефективною; 

 неконтрольована якість послуг факторингу в Україні, у 

законодавстві не закріплено вимоги щодо стандартів якості факторингових 

послуг фінансових установ. 
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Для забезпечення розвитку ринку факторингу в Україні необхідно 

створити передумови для формування спеціалізованих факторингових 

компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як комплексну 

операцію.  

Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне 

прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно 

регламентування здійснення факторингових операцій. Такі заходи дозволять 

зменшити вартість факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої 

кількості клієнтів. 
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Динаміка та особливості соціально-економічних процесів в Україні 

потребують підвищення рівня ефективності функціонування суб’єктів 

господарської діяльності. Активи у ринкових умовах перетворюються на один з 

основних визначальних чинників ефективності господарювання. Від їх 

правильного формування, величини, раціональної структури і ефективного 

використання значною мірою залежать результати діяльності підприємства. 

Саме тому необхідно дослідити економічну природу категорії «активи 
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підприємства», адже ще Декарт підкреслював, що точне визначення значення 

слів може позбавити людство від половини його оман. 

Слід відмітити, що відносно поняття «активи підприємства» у науковців 

ведуться дискусії, оскільки сучасна економічна наука характеризується 

відсутністю єдиних методологічних підходів у трактуванні даної дефініції. 

Згідно П(С)БО 2 активи визначаються як ресурси, контрольовані 

підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

приведе до надходження економічних вигод у майбутньому [6]. 

А от на думку В. М. Шелудько активи являють собою ресурси, які 

перебувають у розпорядженні підприємства і використання яких веде до 

збільшення економічних вигід у майбутньому. До них відносять усі існуючі 

матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать 

підприємству на певну дату [9, с.179]. 

Однак більшість вчених сходяться на думці, що активи – це економічні 

ресурси підприємства у формі сукупних майнових цінностей, які 

використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку. До 

таких науковців, зокрема, належать Г. О. Партин [5, с.112], С. Я. Салига [7, 

с.151] та М. Шеремета [11, с.295]. 

Подібне визначення також дають Н. О. Власова, О. А. Круглова, 

Л. І. Безгінова [2, с.82], але уточнюючим моментом в їх трактуванні категорії 

«активи підприємства» є те, що активи є економічними ресурсами, які належать 

підприємству на правах власності. 

Варто зазначити, що також існує ряд вчених, які стверджують, що активи 

підприємства – це його майно. 

Зокрема, Г. П. Федорова говорить, що активи підприємства – це його 

майно, яке знаходиться у розпорядженні на правах власності і від якого воно 

очікує отримання прибутку в майбутньому процесі своєї діяльності [8]. 

А на думку Л. О. Коваленко до активів належать всі види майна 

підприємства, що належать йому на праві власності й використовуються для 
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здійснення статутної діяльності [4, с.186], тобто вказує на майнову 

приналежність активів. 

Влучним з цього приводу також можна вважати зміст цієї дефініції 

поданої В. М. Шелудько, автор стверджує, що активи підприємства – це майно 

в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за 

рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні 

та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою 

отримання прибутку [10, с. 57]. 

Також слід звернути увагу на економічний зміст досліджуваного поняття, 

поданий Ю. Н. Воробйовим, який говорить, що активи є економічною 

категорією, яка характеризує наявні ресурси підприємства, які 

використовуються у фінансово-господарській діяльності для досягнення 

поставленої мети [3, с. 184], а метою діяльності будь-якого підприємства є 

збільшення вартості бізнесу та максимізація прибутку. 

Але, на нашу думку, найбільш влучне визначення активів дав І. А. Бланк, 

котрий стверджує, що активи підприємства являють собою контрольовані ним 

економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, що 

характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, і здатністю 

генерувати дохід, постійний оборот яких в процесі використання пов’язаний з 

фактором часу, ризику і ліквідності [1, с. 19-20]. 

Таким чином, з’ясовуючи економічну природу активів підприємства, 

можна зазначити, що визначення даного поняття є досить одноманітними в усіх 

науковців, при цьому всі вони сходяться на думці, що активи – це ресурси, що 

належать підприємству на правах власності та використовуються останнім з 

метою отримання прибутку. 
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По мере того как на многих рынках количество новых потребителей 

уменьшается, а привлечение каждого нового клиента становится все более 

дорогим мероприятием, вопрос удержания имеющихся клиентов начинает 

интересовать не только маркетинг-менеджеров, но и высших руководителей 

компаний. Компании начинают инвестировать в лояльность потребителей 

серьезные средства, впрочем, не всегда успешно.  

Основные проблемы в области создания лояльности связаны с 

представлением менеджеров о том, что программа лояльности – это некий 

запрограммированный набор механических действий и стимулов по 

отношению к клиентам, который, будучи применяемым, автоматически 

приводит к росту удовлетворенности и лояльности.  
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Надо сказать, что для компаний, в управленческом составе которых есть 

менеджеры старше сорока лет, имеющие советское воспитание и образование, 

будет практически невозможным построить эффективную программу, не 

разобравшись в глубинных корнях неверного представления о менеджменте 

лояльности.  

Большинство топ-менеджеров попросту не успевают за изменениями 

внешней среды. Особенно тяжелая ситуация в компаниях, обремененных 

прошлыми успехами. Кроме того, менеджеры пока просто не умеют 

просчитывать экономический эффект лояльности. А значит пока не видят, чем 

оборачивается для компании наличие или отсутствие лояльных потребителей. 

Поскольку нельзя увидеть убытков или прибыли, компании и не выделяют 

управленческие ресурсы на понимание эффекта лояльности. 

На рынке за последние три-пять лет ситуация изменилась кардинально. 

Товаров становится много, их качество сближается, а цены падают.  

Сегодня главным вопросом становится уже не «что продавать?», а «как 

продавать?». Если компания хочет иметь лояльных потребителей, то ценностью 

становится не столько сам товар, сколько люди, которые его продают. Раньше 

работу сотрудника можно было регламентировать, подробно и детально описав 

ее в инструкциях и бизнес-процессах. Очень часто работа была привязана к 

какой-то технологии, нарушить которую было достаточно трудно. Совсем по-

другому обстоят дела с поведением торгового персонала. В процессе продажи и 

послепродажного обслуживания продавец предоставлен сам себе. Он находится 

в постоянно меняющейся ситуации. Сегодня от продавца, кассира, 

мерчандайзера зависит, будет ли создана атмосфера такого взаимодействия с 

клиентом, за которое клиент захочет заплатить. 

Когда руководители, умеющие управлять производством, пытаются теми 

же методами управлять сотрудниками, отвечающими за взаимодействие с 

клиентами, получается плохо. Ну а когда менеджеры пытаются управлять 

собственно поведением клиентов, наступает настоящая катастрофа. Управлять 

ни лояльностью, ни потребителями в принципе невозможно. Управлять 
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лояльностью можно только с помощью сотрудников, которые находятся в 

непосредственном контакте с потребителем. А это трудно, и зачастую просто 

неизвестно, как это делать. Сотрудников нужно воспитывать, создавать новые 

системы обучения и мотивации, снимать у сотрудников страх совершения 

ошибки и отклонения от инструкций, то есть – в корне менять парадигму 

управления.  
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Входження національної економіки у світову господарську систему 

потребує структурної перебудови галузей господарського комплексу, розвитку 

експортних можливостей держави. Інвестиції формують майбутню економіку 

країни, оскільки вкладені кошти приведуть до збільшення валового доходу.  

Управління інвестиційною діяльністю значною мірою супроводжується 

ризиком. Інвестиційний ризик поділяють на дві великі групи: систематичний і 

несистематичний. Систематичний ризик з’являється тоді, коли виникають 

несприятливі умови для усіх сфер економіки. Його виникнення може бути 

зумовлене різними чинниками, на які інвестор не може впливати під час вибору 

об’єктів інвестування, а саме: зміна стадій економічного циклу розвитку 

держави; зміна кон’юнктурних циклів інвестиційного ринку; політичний курс 

держави; нестабільність податкового законодавства щодо інвестування. 

Несистематичний ризик може бути спричинений умовами конкретного 

проекту. Його виникнення може бути пов’язане з некваліфікованим 



 130 

керівництвом підприємства, неефективними управлінськими рішеннями, 

посиленням конкуренції, нераціональною структурою інвестиційних коштів та 

іншими чинниками. На відміну від систематичного ризику, негативні наслідки 

несистематичного можна усунути за рахунок покращення управління 

інвестиційним процесом. 

Під оперативним управлінням портфелем фінансових інвестицій розуміють 

обґрунтування і реалізацію управлінських рішень, які забезпечують дотримання 

цільового інвестиційного напряму фінансового портфеля згідно з параметрами 

дохідності, ліквідності та ризику. 

Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій рекомендовано 

здійснювати на підприємстві за етапами. 

Перший етап «Налагодження постійного моніторингу розвитку країни та 

кон’юнктури фінансового ринку в межах галузей економіки» передбачає 

проведення постійного спостереження за динамікою кон’юнктури ринку. 

Аналіз набору фінансових інструментів інвестування (другий етап) 

здійснюють з метою дослідити ефективність кожного фінансового інструмента, 

його придатність для цього процесу інвестування. 

На третьому етапі здійснюють аналіз рівня дохідності, ризику та 

ліквідності сформованого портфеля фінансових інвестицій, його відповідність 

цільовим параметрам, а також ринковій шкалі «дохідність – ризик» та 

«дохідність – ліквідність». 

Четвертий етап «Вибір раціональних підходів до оперативної 

реструктуризації портфеля фінансових інвестицій» передбачає активний або 

пасивний характер управління процесом реструктуризації. За активного 

характеру процесу реструктуризації повинен базуватися на прогнозованих 

розрахунках ринкової кон’юнктури, а не відображати поточну її динаміку. У 

разі пасивного характеру динаміка портфеля фінансових інвестицій 

підприємства повинна копіювати в зменшеному вигляді динаміку фондового 

ринку загалом. 
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П’ятий етап «Організація реструктуризації портфеля фінансових 

інструментів інвестування» забезпечує виконання початкових цільових 

параметрів його формування за постійного співвідношення консервативної і 

спекулятивної частини портфеля, а за змінного – інвестор постійно змінює 

склад цінних паперів з метою прогнозування динаміки їх ринкової вартості. 

Шостий етап «Встановлення часу, методів та форм укладення угод щодо 

реструктуризації портфеля фінансових інвестицій» передбачає реалізацію 

принципів прогнозування короткотермінових кон’юнктурних циклів на основі 

методів технічного аналізу і визначення точки перегину кон’юнктурної 

тенденції. 

Сьомий етап «Забезпечення мінімізації витрат під час реструктуризації 

портфеля фінансових інвестицій» зумовлює необхідність найменших вкладень 

та найбільшої вигоди під час реструктуризації фінансових інструментів 

портфеля. 

Восьмий етап «Обґрунтування механізмів реструктуризації портфеля та 

видача розпоряджень брокеру» передбачає оптимізацію витрат брокерського 

обслуговування намічених угод. Тобто, брокер повинен купити певний 

фінансовий інструмент за найнижчою ціною, а продати за найвищою (ринкове 

розпорядження). 

Дев’ятий етап «Оцінювання ефективності прийнятих оперативних рішень» 

визначає результативність прийнятих рішень і дає змогу використати набутий 

досвід для підвищення ефективності оперативного управління в перспективі. 

Складність оперативного управління портфелем фінансових інвестицій 

спричинилася до необхідності пошуку ефективних методів моделювання 

ситуацій. Наведені етапи систематизують процес оперативного управління 

портфелем фінансових інвестицій і визначають необхідність широкого 

використання комп’ютерних технологій. 
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Андерайтинг є визначальною складовою страхових відносин. Від того, 

наскільки правильно та обґрунтовано він побудований, залежить результат 

конкретної страхової операції та кінцевий фінансовий результат діяльності 

страховика. Саме в процесі андерайтингу формується операційний результат 

«на вході» [3], тобто на етапі відбору ризиків, визначення тарифів і формування 

рентабельного та збалансованого страхового портфеля. Тому побудова якісного 

та професійного андерайтингу є досить актуальним для страхових компаній.  

На наш погляд, більш точно дає визначення андерайтингу Архіпов О. П., 

який визначає його саме як бізнес-процес [1, с.15], оскільки він включає 

сукупність взаємозв’язаних заходів, направлених на створення страхової 

послуги. 

Андерайтинг полягає: а) в прийнятті на страхування (перестрахування) 

або відмова прийняття ризиків на страхування на основі їх оцінки з метою 

формування або коригування умов страхового покриття, умов договору 

страхування і визначення страхового тарифу, який забезпечує заплановані 
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значення збитковості по виду страхування і страхового портфелю в цілому; б) в 

розробці заходів щодо захисту всього чи частини страхового портфеля; в) в 

розробці та контролі виконання страхувальником рекомендацій щодо зниження 

прийнятих на страхування ризиків [1, с.15]. 

Процес андерайтингу повинен бути заснований на знаннях нормативно-

правової бази в області страхової страви та правил страхування, знаннях в 

області актуарних розрахунків та побудови тарифної політики [4, с.54]. 

Як правило, система андерайтингу в страхових компаніях складається з 

двох рівнів і залежно від індивідуальних особливостей оцінювання рівня 

ризику об’єкта поділяється на стандартний (первинний або типовий) та 

індивідуальний або спеціалізований (рис. 1). 

 
Рис.1 Види страхового андерайтингу 

 
У залежності від виду страхування та об’єкта, який приймається на 

страхування, виділяють окремі види андерайтингу: медичний, фінансовий, по 

професіям, технічний тощо. 

Процес андерайтингу – це комплексний процес, який умовно можна 

поділити на чотири етапи, кожний з яких потребує професійної організації та 

відповідального виконання. 

Види андерайтингу 

комплекс заходів по оцінці 
стандартного ризику по типовим 
процедурам і правилам; визначення 
умов страхування, об’єму страхового 
покриття і тарифів із числа раніше 
установлених варіантах. 

Стандартний андерайтинг Індивідуальний андерайтинг 

комплекс заходів по оцінці 
індивідуальних особливостей та ризиків 
об’єкта з метою формування умов 
страхування, об’єму страхового 
покриття і тарифу з метою забезпечення 
зададих значень збитковості по виду 
страхування чи портфелю в цілому. 

проводиться продавцем страхової 
послуги 

проводиться спеціалістами-
андерайтерами 
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Заява на страхування 

У загальному вигляді процедуру андерайтингу можна представити у 

вигляді комплексу взаємопов’язаних бізнес-операцій (рис. 2) 

 
Рис. 2 Процедура страхового андерайтингу  

 
Таким чином, андерайтинг є специфічним бізнес-процесом, який 

забезпечує ефективну оцінку ризиків, визначення адекватних умов 

страхування, розробку та реалізацію плану превентивних заходів по зниженню 

ризиків, в результаті чого досягається формування страхового портфеля, 

найбільш близького до прогнозованого рівня збитковості. Тому всебічне 

впровадження професійно організованого андерайтингу є запорукою  успіху 

страхової компанії, її платоспроможності, фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності. 
 

Стандартний андерайтинг 
(експертиза заяви, первинна ідентифікація 
об’єкта) 

Об’єкт та ризики 
задовольняють критерії 

стандартності 

Об’єкт та ризики  частково 
або повністю не 

задовольняють критерії 

Індивідуальний андерайтинг 

Ризик задовольняє 
критерії збитковості 
страхового портфеля 

Ризик не задовольняє 
критерії збитковості 
страхового портфеля 

Прийняття об’єкта на страхування Відмова у страхуванні 
об’єкта 

Контроль за виконанням договору страхування в період його дії, 
розроблення та виконання плану заходів по зниженні ризиків 

Визначення андерайтингового результату по договору страхування 
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Визначення умов договору страхування 
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Незважаючи на 20-літнє реформування комунального господарства 

України, досі сьогодні воно залишається однією із самих слабких ланок в 

економіці України, де зосереджена соціальна напруга. Фінансовий стан 

більшості підприємств комунальної галузі України можна охарактеризувати як 

незадовільний. Відсутність необхідного обсягу фінансових ресурсів, 

відволікання значних сум оборотних коштів в дебіторську заборгованість, 

наявність значного морального та фізичного зносу основних засобів, спричиняє 

погіршення якості комунальних послуг та наростання сприятливих умов для 

виникнення техногенної кризи.Все це вимагає пошуку нових та вдосконалення 

існуючих підходів до вивчення концептуальних засад теорії і практики 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання цієї галузі. 

Дослідженням фінансового забезпечення підприємств комунальної форми 

власності присвячено чимало наукових праць таких фахівців, як Г. Онищук, 

Г. Агаджанов, М. Глух, А. Григорович, О. Білянський, Л. Кравцова, О. Попов, 

В. Світлична, К. Процак, Г. Семчук.  

Неодноразово українською владою піднімалося питання щодо проведення 

комунальної реформи. Одним із кроків комунальної реформи є ліквідація 

монополії в комунальному секторі, але втілення у життя цієї реформи вимагає 
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значних фінансових витрат з боку держави. Сьогодні бюджетна підтримка 

підприємств комунальної форми власності в Україні здійснюється на 

безповоротній основі, що в свою чергу стимулює споживацькі настрої цих 

підприємств. Як наслідок, бюджетна підтримка не лише не стимулює залучення 

підприємствами позабюджетних інвестицій, а й породжує в них небажання 

залучати кредитні кошти для свого розвитку.  

Для поліпшення бюджетної підтримки житлово-комунальних 

підприємств держава повинна забезпечити спрямування бюджетних коштів на 

адаптацію житлово-комунальної сфери до ринкових умов господарювання, 

підтримку точок зростання у пріоритетних для суспільства напрямах 

(підвищення енергоефективності житлових і адміністративних будівель, 

поліпшення якості води, зменшення втрат енергоресурсів тощо), залучення в 

галузь приватних інвестицій. Жодне з цих завдань у межах надання бюджетної 

підтримки житлово-комунальній галузі сьогодні не розв’язується.  

До недавнього часу менеджери житлово-комунального сектору не 

приділяли особливої уваги такій прогресивній формі фінансування як 

інвестиційний лізинг. Хоча для ведення успішного бізнесу в сучасних 

економічних реаліях лізинг повинен представляти таку ж цінність для житлово-

комунальних підприємств як споживчий кредит для домогосподарств. Але 

івестування підприємств ЖКГ за допомогою лізингу одночасно вирішує 

декілька проблем: придбання та використання устаткування без мобілізації 

крупних фінансових ресурсів та без залучення кредитів, що в цілому дозволяє 

зберегти співвідношення власних та позикових коштів без ризику порушення 

фінансової стійкості підприємства. При переозброєнні виробництва лізинг 

надає можливість сформувати необхідний парк устаткування без великих 

початкових інвестицій. 

Найбільш ефективними на сьогодні напрямами розвитку та становлення 

схем удосконалення фінансування в житловій сфері є залучення населення до 

участі в управлінні та інвестуванні розвитку житлової сфери через інститути 

власника житла шляхом створення будинкових комітетів ОСББ та керуючих 
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будинками, створення прозорих, відкритих схем взаємовідносин влада – 

населення – комунальні служби та зміни в підходах до формування тарифів та 

пошук нетрадиційних шляхів вирішення. 

Першочерговим  завданням сьогодення є  переобладнання підприємств 

комунальної форми власності, що сприятиме підвищенню ефективності їх 

роботи і відповідно збільшенню фінансових надходжень необхідних для їх 

діяльності та розвитку. 

Важливо запровадити таку фінансову політику, яка б заохочувала 

залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел; гарантувала б захист 

фінансових інтересів підприємств та місцевих громад; підтримувала б 

процедуру співпраці учасників при визначенні стратегічних соціально-

екологічних і фінансових цілей розвитку комунального господарства. 
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Постановка проблеми. Явище дюрації є відносно новим для фінансово-

економічної сфери України. Особливо актуальною тема дослідження стала 

після останньої світової фінансово-економічної кризи та її наслідків у 
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банківському секторі України, які великою мірою були викликані великим 

розривом дюрації пасивів й активів комерційних банків на нашому ринку. 

Метою даної роботи виступає здійснення комплексного аналізу проблеми 

дюрації кредитно-депозитного портфелю банків в Україні, застосовуючи 

різноманітні комбінації режимів грошових потоків. 

Результати дослідження. Дюрація є показником середньозваженого 

строку погашення фінансового інструменту. В процесі аналізу ми використали 

формулу дюрації Маколея: 

,                                          (1) 

де D – дюрація фінансового інструменту; CFt – очікувані процентні грошові 

потоки у t-й період (t= ); t – період проведення виплат;  – ставка 

дисконтування;  – кількість грошових потоків; M – номінальна вартість 

фінансового інструменту; P – ціна фінансового інструменту [4]. 

Обчислений у такий спосіб показник дюрації дає змогу характеризувати 

не тільки фінансовий інструмент, а й портфель активів і пасивів у цілому. 

У роботі здійснено аналіз дюрації кредитних і депозитних коштів 

комерційних банків України за період 2006-2010 рр. [1,2,3]. Дюрації розраховані 

по секторах економіки. Строки платежів по кредитах і депозитах взято 

усереднені для приведення операцій з фінансовими інструментами до 

адекватного вигляду, а саме: для кредитів строк до 1 року – 1 рік, 1-5 років – 

5 років, більше 5 років – 7 років; для депозитів строк до 1 року – 1 рік, 1-2 роки – 

2 роки, більше 2 років – 5 років. 

Загалом найкращою ситуацією для банків було б, якби дюрація 

зобов’язань дорівнювала дюрації активів. У результаті порівняння обчислених 

дюрацій активів і зобов’язань найменший розрив дюрацій DGapmin=DА-DL [4] 

виявився тоді, коли відсотки за депозитами сплачувались раз на рік, а відсотки 

по кредитам виплачувались кожного місяця (за умови, що строк кредитів до 

одного року). Фактичні дані по розриву дюрацій виглядають наступним чином: 
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2006 р. – 0,71 року; 2007 р. – 0,65 року; 2008 р. – 1,23 року; 2009 р. – 1,16 року; 

2010 р. – 1,3 року. Як видно, існує тенденція до збільшення розриву. 

Висновки. У процесі дослідження було виявлено, що дюрація активів 

комерційних банків в Україні все одно значно перевищує дюрацію зобов’язань. 

Це свідчить про надмірну волатильність банківської системи. З точки зору 

роботи банківської системи для зменшення розриву дюрацій слід підвищити 

ставки за довгостроковими інструментами, що призведе до збільшення дюрації 

депозитів і зменшення дюрації кредитів. В якості допоміжних заходів слід 

використовувати зміну режиму частоти відсоткових виплат, збільшуючи їх 

кількість по кредитах і зменшуючи по депозитах протягом року. 
Список використаних джерел 
 

1. Депозити, залучені депозитними корпораціями. Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/3.2-Deposits.xls 

2. Кредити, надані депозитними корпораціями. Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/3.3-Loans.xls 

3. Процентні ставки депозитних корпорацій. Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/4-Financial%20markets(4.1).xls 

4. Kristine L. Beck, Elizabeth F. Goldreyer and Louis J. D’Antonio, Journal of Financial and 
Strategic Decisions, Volume 13 Nо 2, Summer 2000, p. 57-71 

 

 

УДК 330.24 
 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Дуда Т. С. 
Науковий керівник: Криниця С. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Будь-яке підприємство, незалежно від форми господарювання та виду 

діяльності, спирається у процесі функціонування на певну суму грошових 

коштів. Ці кошти живлять підприємство, дають йому змогу вільно розвиватись. 

При цьому вони безперервно обертаються, перебуваючи в грошовій чи товарній 

формі. Швидкість та масштаби руху коштів значною мірою визначають 

успішність розвитку підприємства, рівень його конкурентоспроможності на 

ринку. Частиною грошових коштів виступають фінансові ресурси. 
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Фінансові ресурси – це всі грошові кошти підприємства, накопичені в 

процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, 

акумульовані в цільових фондах і перетворені у відповідну матеріальну форму 

або призначені для здійснення визначених витрат [5, с.261]. 

Як бачимо, таке визначення сутності фінансових ресурсів грунтується на 

розширеному їх трактуванні: кошти, наявні у розпорядженні суб’єкта 

господарювання, що характеризують фінансовий стан підприємства і водночас 

є джерелом його розвитку; основним джерелом їх формування є валовий 

національний продукт. 

Автори підручника за редакцією А. Поддєрьогіна уточнюють, що «до 

фінансових ресурсів належать грошові фонди і та частина коштів, яка 

використовується у нефондовій формі» [13, с.56]. При цьому, наприклад, 

І. Бланк наголошує, що «дана сукупність коштів формується з метою 

фінансування розвитку підприємства в майбутньому періоді» [2, с.72]. 

Розмір фінансових ресурсів, що формується на рівні підприємства, 

визначає можливості здійснення необхідних капітальних вкладень, збільшення 

оборотних активів, виконання усіх фінансових зобов’язань, забезпечення 

потреб соціального характеру. Таким чином, на думку Воробйова Ю. М., 

фінансові ресурси можна визначати і як «грошові фонди цільового 

призначення, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу 

національного багатства, сукупного суспільного продукту та національного 

доходу і використовуються у статутних цілях підприємств» [4, с.128]. 

О. Д. Василик зазначає, що «не всі грошові ресурси є фінансовими 

ресурсами. Поняття «грошові ресурси» значно ширше, але фінансові ресурси 

завжди виступають у грошовій формі. Грошові ресурси стають фінансовими 

ресурсами тоді, коли вони концентруються у відповідні фонди, для яких 

встановлено порядок створення і використання» [3, с.53]. 

Варто звернути увагу на трактування фінансових ресурсів, що пропонує 

Філімоненков А. С. який на відміну від інших учених-економістів, які під 

фінансовими ресурсами розуміли грошові надходження, доходи і 
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нагромадження у фондовій і нефондовій формах, трактує фінансові ресурси 

підприємства як «грошовий капітал, вкладений у підприємство для одержання 

доходів і прибутку». Це можна пояснити тим, що сьогодні термін «фонди» як 

організаційна форма руху коштів у звітності підприємства замінений на термін 

«капітал» [8, с.87]. 

Бєлолипецький В. Г. відзначає, що «в умовах ринкової економіки 

фінансисти оперують частіше поняттям «капітал», який є для фінансиста-

практика реальним об’єктом, на який він може постійно впливати з метою 

отримання нових доходів фірми. Капітал є перетвореною формою фінансових 

ресурсів» [1, с.64]. 

Тієї ж точки зору притримуються Гриньова В. М., Коюда В. О та 

Кірейцев Г. Г., які стверджують, що «принципова різниця між капіталом і 

фінансовими ресурсами полягає у тому, що на будь-який момент часу фінансові 

ресурси більше або дорівнюють капіталу підприємства. При цьому, якщо 

«фінансові ресурси» дорівнюють «капіталу», то це означає, що у підприємства 

немає ніяких фінансових зобов’язань» [6, с.17]. 

У результаті проведеного дослідження, проаналізувавши запропоновані 

різними авторами підходи щодо трактування фінансових ресурсів, можна 

зробити висновок, що фінансові ресурси підприємства – це сукупність 

грошових коштів та їх еквівалентів, мобілізованих у процесі господарської 

діяльності з метою їх раціонального розміщення для забезпечення фінансової 

стійкості та здійснення фінансово-економічної діяльності господарюючого 

суб’єкта.  

Таке визначення фінансових ресурсів підприємства є найбільш повним і 

точним. У ньому розкривається основний внутрішній зміст фінансових 

ресурсів, відповідно до чого з’являється можливість виявлення механізму 

впливу фінансів на відтворювальний процес. 
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Професійні страхові посередники почали з’являтися на страховому ринку 

в середині 90-х рр. Страховий посередник діє на страховому ринку поряд зі 

страхувальником і страховиком. Страхова індустрія використовує різні типи 

посередників та їхні комбінації. Посередницькі функції можуть виконувати: 

персонал страхових компаній, агенти, брокери та інші. 

Згідно вітчизняного законодавства страховий брокер – це юридична або 

фізична особа, яка зареєстрована у встановленому порядку як суб’єкт 

підприємницької діяльності та здійснює за винагороду посередницьку 

діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, 

яка має потребу у страхуванні як страхувальник [1, с.15]. Брокер – експерт в 

галузі законодавства і практики страхування.  

Як відомо до напрямків діяльності страхового брокера в Україні 

відносяться: консультування, надання експертно-інформаційних послуг; 

укладання та виконання (супровід) договорів страхування (перестрахування), у 

тому числі щодо врегулювання збитків у частині одержання та перерахування 

страхових платежів, страхових виплат та страхових відшкодувань за угодою 

відповідно із страхувальником або перестрахувальником. 
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Страховий брокер несе відповідальність згідно із законодавством України за: 

1. Неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених в 

укладених ними договорах; 

2. Достовірність, об’єктивність, повноту і своєчасність інформації, що 

надається страхувальнику (перестрахувальнику), Держфінпослуг та її 

територіальним управлінням. 

На жаль, в Україні, де найбільша частина населення страхується за 

необхідністю (в основному при оформленні кредитів або страхуванні авто) 

інститут брокерства поки що не прижився. Кількість страхових брокерів в 

Україні за останні п’ять років постійно зменшується. За даними реєстру 

Держфінпослуг кількість брокерів на ринку страхування зменшилась на 

третину (рис. 1). 

 
Рис. 1 Співвідношення кількості страхових компаній та страхових брокерів  

на ринку страхування України станом на 1 січня 2005-2009 рр. [2]. 
 

Основною причиною зменшення кількості брокерів є неврегульованість 

питань винагороди за їх діяльність. Сьогодні, згідно з чинним законодавством 

страховий брокер може отримувати брокерську винагороду лише від 

страхувальника на підставі брокерської угоди, якщо до 2008 року вони мали 

право отримати винагороду як від страховика так і від страхувальника. Так 

сума зібраних страховиками страхових премій знизилася з початку року за 

експертними оцінками на 40%, що призвело до пропорційного зниження 

комісійних зборів брокерів. Таке скорочення доходів примусило багатьох 

посередників покинути цей ринок [6, с.38]. Ще однією причиною поступового 

зникнення страхових брокерів в Україні є їх дискримінаційне положення 

порівняно з іншими посередниками страхового ринку. Через те, що 
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законодавство встановлює винятковість у діяльності страхових брокерів, вони 

дуже обмежені у своїх можливостях, при цьому вони дуже жорстко 

регулюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг [5]. 

Крім того, існує міжрегіональна диспропорція в розташуванні страхових 

брокерів на страховому ринку України. Так, у м. Києві та Київській області 

розташовано 42 брокери, що складає майже 64% від їх загальної кількості у 

інших регіонах України. У той час, коли існують такі регіони, де такі інститути 

зовсім відсутні, в основному це Західна та Центральна Україна. Це свідчить про 

нерівномірність розповсюдження надання страхових послуг по регіонами 

України [2]. 

 
Рис. 2 Кількість договорів страхування укладених за участі страхових брокерів 

 

З рис. 2 видно, що найбільшу кількість договорів страхування укладених 

за участі страхових брокерів складає обов’язкове страхування, а найменшу – 

страхування життя. Це можна пояснити нерозвиненістю галузі страхування 

життя та його мінімальною пропозицією на ринку страхування. 

Таким чином, за статистикою близько третини страхових полісів на 

страховому ринку України реалізують саме брокери. Непопулярність 

брокерських послуг обумовлена відсутністю належного законодавчого 

регулювання. А наявність значної кількості брокерів дозволить активізувати 

страховий ринок України та наблизити його до Єдиного світового ринку 

страхування. 
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Проблема эффективности производственной деятельности занимает одно 

из центральных мест среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. 

Особенно актуальной эта проблема становится на современном этапе развития 

экономики в связи с ростом дефицита сырьевых ресурсов, ужесточением 

конкуренции, глобализацией бизнеса. 

Базой данного научного исследования явилось предприятие СООО 

«Роскорм», в настоящее время, специализирующееся на производстве 

заменителя цельного молока (ЗЦМ) для выпойки сельскохозяйственных 

животных. 

Производство ЗЦМ в Беларуси растет быстрыми темпами (рост на 16,6% за 

2009 г.), что свидетельствует о том, что Беларусь способна самостоятельно 

обеспечить потребность животноводства в ЗЦМ при условии последующего 

наращивания объемов производства. В связи с этим в рамках данного научного 

исследования была предложена реализация проекта по развитию 

производственных мощностей СООО «Роскорм» через повышение 
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эффективности маркетинговой стратегии. При условии реализации проекта 

СООО «Роскорм» ставит перед собой следующие маркетинговые цели: 

 доведение объемов производства и реализации ЗЦМ до 8050 

т/месяц к 2013 году; 

 получение прибыли в размере 2 259,8 млн руб. в 2013 году; 

 формирование положительного образа предприятия посредством 

обеспечения и поддержания высокого качества продукции. 

Для достижения поставленных маркетинговых целей, предприятию 

следует акцентировать внимание непосредственных покупателей на следующих 

характеристиках ЗЦМ, производимых СООО «Роскорм»: отечественное 

производство, высокое качество компонентов ЗЦМ, отсутствие в составе 

генетически модифицированных составляющих и антибиотиков, стабильное 

качество в любое время года, доступные цены. 

В настоящее время для продвижения продукции СООО «Роскорм» 

использует такие инструменты как: 1) реклама в специализированных СМИ, в 

частности, газета «Агробизнес»; 2) сувенирная продукция с фирменной 

символикой предприятия; 3) печатная продукция (рекламные буклеты); 4) 

участие в специализированных семинарах. 

Для достижения маркетинговых целей, поставленных в рамках проекта, 

СООО «Роскорм», помимо уже используемых, следует обратить внимание на 

применение следующих инструментов коммуникационной политики: 1. Директ – 

мейл. Рассылка предложений о сотрудничестве СПК и торговым организациям.  

2. PR. Для формирования положительного образа продукции и предприятия в 

глазах потенциальных партнеров и потребителей СООО «Роскорм» следует 

разработать информационные брошюры и крепить их, например, к каждому 5-му 

мешку с заменителем, а также принимать участие в Международной 

специализированной сельскохозяйственной выставке «БЕЛАГРО». 

Разработанная стратегия маркетинга поможет СООО «Роскорм» укрепить 

положение на рынке посредством последовательного выстраивания 

долгосрочных отношений с партнерами и потребителями, а также позволит 
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предприятию повысить эффективность производства и улучшить основные 

финансовые показатели деятельности.  
 Список литературы 
 

1. Попова Р. Г., Самонова И. Н., Добросердова И. И. Финансы предприятий. 2-е изд. - СПб.: 
Питер, 2010. - 208 с. 

2. Маркетинговые основы управления коммуникациями / В. Л. Музыкант. - М.: Эксмо, 2008.-
832 с. 

 

 

УДК 658.0:336 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Капшукова А. І. 
Науковий керівник: Нагайчук Н. Г. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Ефективність підприємницької діяльності, забезпечення високих темпів її 

розвитку в умовах переходу до ринкових відносин значною мірою визначається 

рівнем її фінансового потенціалу. Множина питань, пов’язаних з фінансовим 

забезпеченням підприємницької діяльності, вимагає ґрунтовних знань теорії і 

практичних навичок в області обґрунтування фінансової стратегії, вибору 

ефективних форм розвитку активів і капіталу, розробки цілеспрямованої 

інвестиційної програми та інших. Фінансове забезпечення значною мірою 

визначає ефективність функціонування суб’єктів господарювання будь-якої 

галузі економіки. 

Термін «фінансове забезпечення» в економічній літературі зустрічається 

дуже часто. В більшості випадків суть наукового терміна визначається залежно 

від того, який аспект фінансової діяльності розглядає автор. Саме тому не 

завжди розкривається зміст саме фінансового забезпечення. 

У вітчизняній фінансовій літературі висвітлення змісту даного поняття 

неоднозначне. Так, більшість науковців фінансове забезпечення розглядають як 

один із методів фінансового механізму. Такого підходу у своїх наукових працях 

дотримуються Кириленко О. П. [4, с.34] та Буряк П. Ю. [2, с.46], визначаючи 
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фінансове забезпечення, як метод, через який відбувається здійснення системи 

розподільчих і перерозподільчих відносин.  

Як один із двох основних методів фінансового впливу на соціально-

економічний розвиток поряд із фінансовим регулюванням фінансове 

забезпечення описує Близнюк О. П. [1, с.59], Опарін В. М. [5, с.56] та 

Венгер В. В. [3, с.61], розглядаючи фінансове забезпечення як основний метод 

фінансового впливу на соціально-економічний розвиток, вказуючи, що 

«фінансове забезпечення регулюється на основі відповідної системи 

функціонування, яке може здійснюватись в трьох формах: самофінансування, 

кредитування, зовнішнє (бюджетне) фінансування». 

У підручнику «Бюджетний менеджмент», за загальною редакцією 

професора В. М. Федосова, запропоновано дещо інше визначення: «Фінансове 

забезпечення – це система джерел і форм фінансування розвитку економічної і 

соціальної сфери» [7, с.49]. Романенко О. Р. фінансове забезпечення визначає, 

як покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами 

господарювання і державою [6, с.18]. Дещо ширше розглядає визначення цього 

терміна колектив авторів підручника «Фінанси», за редакцією Юрій С. І., 

Федосов В. М. А саме, «фінансове забезпечення» – це формування цільових 

грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх 

ефективне використання [8, c.94]. 

На нашу думку, на основі аналізу наведених підходів щодо визначення 

сутності даного терміну, дефініцію «фінансове забезпечення підприємства» 

слід розуміти як сукупність джерел і форм формування грошових фондів, 

необхідних для реалізації життєдіяльність господарських суб’єктів та їх 

ефективне використання. 
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В складывающейся на современном этапе экономической ситуации 

доступны различные схемы финансирования развития корпоративного бизнеса. 

Альтернативой долговому финансированию можно рассматривать выход 

компании на фондовый рынок. Одной из таких возможностей для предприятий 

является выпуск депозитарных расписок. 

Депозитарная расписка – это свободно обращающаяся на фондовом 

рынке производная (вторичная) ценная бумага на акции иностранной 

компании, депонированные в крупном депозитарном банке, который выпустил 

расписки в форме сертификатов или в бездокументарной форме. 

Механизм выпуска депозитарных расписок, как правило, предполагает 

взаимодействие эмитента иностранных ценных бумаг, субдепозитария-

кастодиана, банка-депозитария, международной аудиторской компании, 

консультантов, андеррайтеров, инвесторов. 

Эмитент осуществляет эмиссию первичных ценных бумаг (акций).  

Кастодиан обеспечивает депозитарный банк информацией об эмитенте, 

получает базовые ценные бумаги в стране эмитента, держит ценные бумаги на 

счёте депозитария в стране эмитента, уведомляет депозитарный банк о 

предстоящих и осуществлённых корпоративных действиях эмитента ценных 

бумаг, осуществляет голосование на собраниях акционеров по поручению 

депозитарного банка как номинального владельца акций.  
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Депозитарные банки предоставляют как эмитентам, так и инвесторам все 

необходимые для них услуги, чтобы быть участниками рынка депозитарных 

расписок (перерегистрация владельца акций, информация о положении 

эмитента, условиях подписки на депозитарные расписки, ведение их реестра, 

страхование рисков).  

Приступая к продаже своих акций на зарубежном фондовом рынке, 

иностранному эмитенту предпочтительнее воспользоваться услугами 

специальных агентов – андеррайтеров – юридических лиц, которые 

осуществляют руководство процессом выпуска ценных бумаг и их 

распределения. 

Международная аудиторская компания готовит финансовую отчетность 

эмитента по установленным в стране банка-депозитария стандартам, готовит и 

редактирует файлы отчетности перед регулятором и меморандумы с 

предложениями о продаже депозитарных расписок. 

Инвестиционные банки в процессе участия в программе выпуска 

депозитарных расписок рекомендуют, какой вид программы депозитарных 

расписок следует начать, предлагают торговые системы и биржи для торговли 

депозитарными расписками, определяют оптимальный размер пакета для 

предложения на продажу, формируют консорциум андеррайтеров и продают 

ценные бумаги. 

Юридические консультанты эмитента и депозитария готовят, 

направляют и получают одобрение регулятора на все требуемые 

регистрационные формы, приложения к ним и заявки на регистрацию, готовят 

проспект – предложение о продаже (совместно с инвестиционным банком), 

ведут переговоры по депозитарному соглашению, выполняют требования 

торговли и оформления сделок.  

Бизнес-консультант эмитента выступает связующим звеном между 

эмитентом и остальными участниками, разрабатывает информационные 

материалы и программы связей с инвесторами, действия по рекламной 

компании и связям с общественностью. 
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Рассмотренный механизм выпуска депозитарных расписок может 

приобретать некоторые особенности в зависимости от вида ценных бумаг. 

В Республике Беларусь есть потенциал для освоения способа 

привлечения инвестиций путём выпуска депозитарных расписок. Однако 

применение его требует крупномасштабного изучения возможных участников, 

а также серьезного изучения наработок других государств в данной области. 
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Сьогодні першорядного значення для вітчизняних підприємств набувають 

питання ефективного управління оборотними активами, адже від якості 

управління ними залежить безперервність процесу виробництва та реалізації 

продукції, ліквідність підприємства та його платоспроможність. 

Проблеми ефективного управління оборотними активами потребують 

попереднього розгляду економічного розуміння поняття «оборотні активи», яке 

з одного боку, має визначити сутність такого управління в сучасних умовах 

господарювання, а з іншого – його значення для забезпечення ефективного 

функціонування українських підприємств. 

Тому доцільно дослідити існуючі позиції відомих науковців щодо 

розуміння сутності «оборотних активів» та суміжних понять. 

Сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних 

методологічних підходів у трактуванні сутності поняття «оборотних активів», 
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закономірностей їх руху, меж існування і співвідношення з іншими 

економічними категоріями. 

Поняття «оборотний капітал» та «оборотні активи» ототожнюються 

багатьма економістами і використовуються як синоніми. Як економічна 

категорія, оборотний капітал виражає відносини купівлі-продажу грошових 

коштів, які на ринку виступають своєрідним товаром. Придбання такого товару 

підприємцем означає появу фінансових ресурсів для авансування оборотних 

активів, які на відміну від капіталу мають натурально-речову форму і повністю 

споживаються в одному торговельно-комерційному циклі. 

Хибність ототожнення оборотного капіталу з оборотними активами 

викликана тим, що авансований в оборотні активи капітал приймає їх 

натурально-речову форму і тільки по закінченню операційного циклу 

використання оборотних активів повертається в тому ж обсязі і формі. Але 

оборотний капітал на відміну від активів не споживається і не витрачається, а 

лише авансується, аби повернутися після закінчення кожного свого обороту в 

тій же формі для наступного авансування. Та все ж капіталом стають не всі 

авансовані в оборотні активи грошові кошти, а тільки ті, що забезпечують 

економічний, соціальний або екологічний ефект [2]. 

Відмінності у трактуванні сутності оборотних активів слід у першу чергу, 

пов’язати зі стадіями розвитку економіки, тобто розглянути історичний аспект 

даного явища. Поняття оборотні активи зустрічається в економічній літературі 

приблизно з початку минулого століття. Термін «оборотні активи» трактувався 

по-різному, в залежності від етапів розвитку економіки.  

Критичний огляд наукової літератури дає змогу виділити характерні 

відмінності понять «оборотні активи» з «оборотним капіталом»: 

- неподібність складу оборотного капіталу і оборотних активів; 

- неоднаковість у споживанні і витрачанні: оборотні (мобільні) активи – у 

процесі виробництва, тобто переносять свою вартість на готову продукцію; 

оборотний капітал спрямовується на забезпечення підприємства оборотними 

активами; 
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- нерівність величин оборотних активів та оборотного капіталу; 

- оборотний капітал розкриває процес пошуку джерел фінансування 

оборотних активів та свідчить про те, наскільки основна діяльність 

підприємства забезпечена власними фінансовими ресурсами. 

Як свідчить практика, у вітчизняній нормативній документації відсутнє 

розмежування поняття оборотний капітал та оборотні активи. В П(С)БО 2 

зазначено, що оборотними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, які не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або 

споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з 

дати балансу [4, с.67]. 

Проаналізувавши сутність поняття «оборотні активи» у різних 

літературних джерелах, можна виділити декілька підходів економістів до 

трактування його змісту, як: 

1) сукупність оборотних фондів та фондів обігу [1, с.648]; 

2) оборотні засоби підприємств, що відображаються в активі їх 

бухгалтерського балансу [5, с.123]; 

3) грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, що 

використовують в одному операційному циклі [3, с.52]; 

4) сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну 

господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом 

одного операційного циклу [6, с.349]; 

5) засоби підприємства, які повністю переносять свою вартість на 

вартість виготовленої продукції [2]; 

6) активи у формі предметів праці, які можуть бути перетворені у грошові 

кошти протягом одного календарного року [3, с.42]. 

Поняття «оборотних активів» є складною різноплановою економічною 

категорією, яку вживають та використовують як вчені, так і підприємці, 

вкладаючи в неї різну сутність та зміст. Оборотні активи включають елементи, 

які з різною вагою та інтенсивністю беруть участь у виробничому процесі, 

приносячи при цьому економічну вигоду. Окрім того, оборотні активи 
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використовуються на всіх етапах операційного циклу, тобто як у складі 

виробничого, так і у складі фінансового циклу господарського підприємства. 

Отже, на нашу думку, оборотні активи  це економічна категорія, яка 

включає в себе сукупність матеріальних і грошових цінностей, що 

обслуговують поточний господарський процес підприємства і переносять свою 

вартість на товари (роботи, послуги) на протязі одного операційного циклу. 

Саме такий підхід до визначення оборотних активів, не дозволяє 

ототожнювати їх з оборотним капіталом. Це дозволить у сучасних економічних 

умовах чітко визначати напрямки та пріоритети ефективної політики 

управління оборотними активами. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Місцеві бюджети є 

фінансовим підґрунтям місцевого самоврядування та вирішальним чинником 

регіонального розвитку. Протягом останніх років особливо актуальною стала 
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проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевої влади та нестабільність 

джерел їхніх доходів. Виявлення резервів зростання доходів місцевих бюджетів 

набуває особливої актуальності в умовах фінансової кризи в Україні і світі та 

потреби підвищення самостійності регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми формування доходів місцевих 

бюджетів перебувають в центрі уваги багатьох вітчизняних науковців, зокрема 

К. Павлюка, І. Луніної, В. Піхотського, О. Крайник, Т. Міхєєнка, О. Тулай, 

Є. Жемеренка, М. Кульчицького, С. Слухай, О. Гончаренка, Н. Здерка та ін.  

До заходів підвищення ролі місцевих бюджетів відносять введення нових 

податків (податку на нерухоме майно, екологічного податку) [3,6-8], 

перерозподіл частини загальнодержавних податків на місцевий рівень та зміну 

принципів планування і виконання доходів місцевих бюджетів (зменшення 

надмірного вилучення фінансових ресурсів місцевих бюджетів з їх подальшим 

частковим поверненням у формі міжбюджетних трансфертів). При цьому не 

повною мірою враховують необхідність не лише зміцнення фінансової основи 

місцевого самоврядування, але й підвищення рівня самодостатності місцевих 

бюджетів. Ця важлива і складна проблема не має достатньої наукової 

розробленості. 

Рівень самостійності органів місцевої влади значною мірою залежить від 

достатності доходної бази бюджетів місцевого самоврядування. Протягом 

останніх 15 років частка місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету 

України знизилася майже наполовину (від 47,6% до 24,6%), а у ВВП – від 16% 

у 1996 р. до 6,9% у 2008 р. Відбулися також певні зміни і у формуванні 

структури доходів місцевих бюджетів – зменшилася частка податкових 

надходжень (від 85,7% до 56,7%), натомість збільшилася частка офіційних 

трансфертів (від 14,3% до 43,3%), що свідчить про зниження стійкості доходної 

бази місцевих бюджетів в Україні та зниження рівня фінансової самостійності 

місцевих бюджетів. 

Встановлення місцевих податків і зборів регулюється, як відомо, розділом 

ХІІ «Місцеві податки і збори» Податкового кодексу України, в якому 
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закріплено вичерпний перелік та граничні розміри ставок місцевих податків і 

зборів та розкрито механізм їх обчислення. Проте,у даному розділі не досить 

точно  окреслюються коло платників та об’єкти оподаткування, що створює 

низку проблем адміністрування місцевих податків та зборів. Дослідники 

відзначають цілу низку вад системи місцевого оподаткування в Україні, 

зокрема великі затрати місцевих бюджетів зі справляння місцевих податків і 

зборів, що ледве покриваються надходженнями цих платежів до бюджету [2]. 

Враховуючи незначну фіскальну роль місцевих податків і зборів та 

проблеми їх адміністрування, вдосконалення системи адміністрування місцевих 

податків не приведе до значного нарощування доходної бази місцевих 

бюджетів. Введення нових місцевих податків не повністю відповідає вимогам 

податкового принципу платоспроможності. Проблему становить відсутність 

методики оцінювання вартості оподатковуваного майна. 

Крім того, податок на нерухоме майно збільшує податковий тиск на 

громадян, рівень доходів яких є одним з найнижчих в Європі і 

платоспроможність яких щодо сплати цього податку можна ставити під сумнів. 

Мінімальна величина податку (1% від вартості майна) становитиме від 

700 доларів США. У випадку введення екологічних податків податковий тягар 

переміщується на дедалі вужче коло платників податків. Значна частина 

дослідників погоджується з думкою [1], що Україні не потрібно такої великої 

кількості податків. Таким чином, реальне збільшення доходів місцевого 

бюджету залежить від зростання доходів від податку з фізичних осіб та 

земельного податку, частки яких є найбільшими у структурі податкових 

надходжень місцевих бюджетів. 

Для забезпечення збільшення доходів бюджету від податку з доходів 

фізичних осіб потрібно збільшити рівень заробітної плати, ліквідувати 

заборгованості із заробітної плати, зменшити або ліквідувати тінізацію доходів, 

що потребує дій від центральних органів виконавчої влади. Щодо доходів від 

земельного податку, то їх збільшення залежить від діяльності органів місцевої 

влади з переоцінювання (індексації) грошової вартості земель. Індексацію 
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грошової оцінки земель потрібно здійснювати регулярно. Брак наповнення 

місцевих бюджетів земельним податком зумовлений заниженою грошовою 

оцінкою вартості земель. 

Висновки. Податок з доходів фізичних осіб та плата за землю (деколи 

входить до податку на нерухомість) є основними джерелами наповнення 

місцевих бюджетів у розвинених країнах. Податок на доходи фізичних осіб та 

плата за землю є найбільш реалістичними джерелами збільшення доходної бази 

місцевих бюджетів в Україні. Основними напрямами збільшення доходів 

місцевих бюджетів є індексація грошової вартості земель, яку востаннє 

виконували ще у 1999 р., збільшення величини заробітної плати, ліквідація 

заборгованостей із заробітної плати, ліквідація тінізації доходів. 
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Постановка проблеми. Процеси ринкової трансформації, які охопили 

майже всі сфери діяльності суспільства, вимагають адекватного розвитку 
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фінансового сектора – однієї з найважливіших сфер національної економіки. 

Його перетворення на ефективну та надійну основу економічного зростання та 

залучення інвестицій в країну вимагають обґрунтування напрямів 

удосконалення державного регулювання. Адже саме держава виступає 

головним регулятором всіх процесів, що відбуваються в ньому, та органом, що 

створює єдину правову основу його функціонування. На жаль, на сьогодні 

фінансовий сектор не виконує притаманні йому функції щодо залучення, 

перерозподілу капіталу та спрямування його в реальний сектор економіки. Це в 

свою чергу стримує розвиток економіки, підвищення  якості та ефективності 

перерозподілу коштів в економіці, стримує надходження іноземних інвестицій, 

що особливо важливо під час фінансової кризи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання загального розвитку 

фінансового сектора України, його складових, проблем та перспектив 

функціонування цікавить багатьох українських та зарубіжних вчених. Так, 

серед українських науковців цією проблематикою займаються О.Барановський, 

А. Єрмошенко, В. Геєць, І. Бінько, А. Поддєрьогін, І. Габідулін, С. Осадець, 

І. Лютий, Л. Орланюк-Малицька, Н. Внукова, Я. Шумелда, І. Дахно, А. Чухно 

та інші. Водночас у наукових розробках з питань розвитку фінансового сектора 

не дістали належного відображення проблеми державного регулювання цього 

сектора та обґрунтування пріоритетних напрямів політики держави в період 

фінансової кризи.  

Виклад основного матеріалу. Негативні явища, які виникли у 

фінансовому секторі економіки внаслідок світової фінансової кризи, доводять 

недосконалість існуючих підходів до розвитку відповідних сегментів 

фінансового ринку. 

Одним із головних чинників такого стану є недосконале правове 

середовище та вади державного регулювання фінансового ринку. На сьогодні в 

сфері державного регулювання фінансового сектора існує багато проблем, які 

потребують нагального вирішення. В нормативних документах та публікаціях 
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науковців представлено перелік таких проблем [1-4]. Серед основних із них 

слід виділити такі: 

- відсутність концептуальних засад здійснення інтеграції до світового 

фінансового простору в практичній роботі органів влади і професійних 

учасників фінансового ринку; 

- відмінність у підходах до регулювання національного фінансового ринку та 

недостатній рівень економічного розвитку України в порівнянні з ринками 

економічно розвинутих країн не дають можливості на рівних конкурувати з 

розвинутими фінансовими ринками за інвестиційні ресурси та забезпечити 

конкурентоспроможність фінансових послуг національного ринку; 

- високими залишаються політичні, економічні, операційні та інші ризики для 

учасників-нерезидентів, що працюють або зацікавлені працювати на 

українському фінансовому ринку; 

- відсутня довгострокова стратегія розвитку регулювання і нагляду за 

фінансовим сектором як за цілісною системою; 

- недостатній рівень інституційної спроможності регулятора ринків 

небанківських фінансових послуг та регулятора ринку цінних паперів, що 

призводить до відставання в запровадженні сучасних механізмів нагляду у 

сфері небанківських фінансових; 

- недостатня ефективність банківського нагляду; 

- недостатня взаємодія державних регуляторів між собою та з об’єднаннями 

учасників фінансового ринку. 

Погоджуючись в цілому з важливістю перелічених проблем, доцільно 

визначитись і з завданнями, які повинні визначати та вирішувати відповідні 

владні структури. 

До пріоритетних заходів державної політики у сфері регулювання і 

нагляду за фінансовим ринком в Україні, на нашу думку, слід віднести такі, що 

представлені в табл.1. 
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Таблиця 1 
Заходи по вирішенню проблем удосконалення державного регулювання 

фінансового сектора України 
 

Проблеми Заходи 
Відсутність концептуальних засад 
здійснення інтеграції до світового 
фінансового простору професійних 
учасників фінансового ринку 

Підготовка та реалізація системи 
організаційно-правових заходів, які 
враховували б досвід діяльності на 
фінансовому ринку потенційних 
закордонних партнерів 

Відмінність у підходах до регулювання 
національного фінансового ринку та 
недостатній рівень економічного розвитку 
України у порівнянні з ринками економічно 
розвинутих країн 

Створення ефективно функціонуючої 
економічної системи, здатної адекватно 
реагувати на глобальні виклики сучасного 
світу 

Високий рівень політичних, економічних, 
операційних та інші ризиків для учасників-
нерезидентів, що працюють або зацікавлені 
працювати на українському фінансовому 
ринку 

Створення системи мотивації щодо 
активізації учасників-нерезидентів 
інвестувати кошти в розвиток вітчизняної 
економіки, зокрема впровадження 
пільгового оподаткування 

Відсутня довгострокова стратегія розвитку 
регулювання і нагляду за фінансовим 
сектором як за цілісною системою 

Упровадження жорсткої системи 
пруденційного нагляду, що базується на 
врахуванні ризиків в усіх основних 
сегментах фінансового сектора 

Недостатній рівень інституційної 
спроможності регулятора ринків 
небанківських фінансових послуг та 
регулятора ринку цінних паперів, що 
призводить до відставання в запровадженні 
сучасних механізмів нагляду у сфері 
небанківських фінансових 

Перегляд та удосконалення законодавства 
щодо діяльності Державної комісії з 
регулювання ринку фінансових послу та 
Державної комісії з регулювання ринку 
цінних паперів з метою надання більше 
повноважень у контролі над прозорістю 
грошового та фондового ринків 

 

Висновки. Таким чином, дії уряду мають бути підпорядковані 

заздалегідь складеній програмі, стосуватися всіх сфер економіки та полягати не 

в накачуванні проблемних сфер емітованими фінансовими ресурсами, а перш за 

все – у створенні сприятливого податкового, інвестиційного та 

адміністративного клімату. Системність та прогнозованість дій уряду можуть 

бути реалізовані лише при чіткому визначені та обґрунтованості заходів, які 

забезпечать вирішення кожної означеної проблеми.  
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Потоки фінансових ресурсів страхових компаній забезпечують 

грошові надходження, які необхідні для формування власних доходів, а 

також для своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед 

страхувальниками, державою та іншими суб’єктами ринку. Доходи 

страховика – фінансова основа його операційної діяльності. Вони 

забезпечують самоокупність страхової діяльності та самофінансування 

розвитку компанії на майбутнє. 

Платою за надання страхового захисту є страхова премія, яка 

сплачується страхувальником у відповідності з договором страхування 

(перестрахування). Сукупність надходжень страхових премій - первинне 

джерело формування доходів страховиків від основної діяльності. Страхові 

премії, що страховик отримує за надані ним страхові послуги – первинний і 

головний вид доходів від страхової діяльності. Страхові премії є основою 

для подальшого кругообігу фінансових коштів, головним джерелом для 

створення страхових фондів і фінансування всієї діяльності страховика.  

У табл. 1 представлено суми та динаміка страхових премій страхових 

компаній в Україні за 9 місяців 2008-2010 рр. 
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Таблиця 1 
Обсяги, структура та темпи приросту страхових премій 
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Темпи 
приросту 

чистих 
страхових 
премій, % 

Темпи 
приросту 

чистих 
страхових 
премій, % Види страхування  

9 місяців 2008 р. 9 місяців 2009 р.  9 місяців 2010 р. 

9 місяців 
2009 р. / 
9 місяців 

2008 р. 

9 місяців 
2010 р. / 
9 місяців 

2009 р. 
Страхування життя  783,30 6,60 622,10 6,50 609,30 6,60 -20,60 -2,10 
Види страхування, 
інші, ніж 
страхування життя, 
у тому числі:  

11057,00 93,40 8939,90 93,50 8590,00 93,40 -19,15 3,90 

Добровільне 
особисте 
страхування   

1056,60 8,90 987,80 10,30 1097,90 11,90 -6,46 11,10 

Добровільне 
майнове 
страхування  

8329,80 70,40 6148,50 64,30 5209,80 56,60 -26,18 -15,30 

в тому числі 
страхування 
фінансових ризиків 

1124,10 9,50 631,00 6,60 487,60 5,30 -43,86 -22,70 

Добровільне 
страхування 
відповідальності  

327,90 2,80 334,70 3,50 454,80 4,90 2,07 35,90 

Недержавне 
обов’язкове 
страхування  

1331,70 11,20 1463,50 15,30 1824,60 19,80 9,90 24,70 

в тому числі 
цивільної 
відповідальності 
власників 
транспортних 
засобів 

965,90 8,20 1053,70 11,00 1346,00 14,60 9,09 27,70 

Державне 
обов’язкове 
страхування  

11,00 0,09 5,40 0,10 2,90 0,00 -50,91 -46,30 

ВСЬОГО (всі види 
страхування)  11840,30 100,00 9562,00 100,00 9199,30 100,00 -19,24 -3,80 

 

За даними табл.1 можна зробити наступні висновки.  

1. Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом премій з 

внутрішнього перестрахування) за 9 місяців 2008 року становила 

11840,30 млн грн., (68,1% від валових страхових премій), за 9 місяців 2009 

року становила 9562,00 млн грн., (67,4% від валових страхових премій), за 
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9 місяців 2010 року становила 9199,30 млн грн., (59,6% від валових 

страхових премій). 

2. Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 

9 місяців 2008-2010 рр. суттєво зменшувались.  

3. Чисті страхові премії за січень-вересень 2009 року зменшилися на 

19,2% (або на 109,3 млн грн.). Обсяг чистих страхових премій за січень–

вересень 2010 року зменшився на 3,8% (або на 362,7 млн грн.) у порівнянні 

з відповідним періодом 2009 року. 

Висновок. Основним джерелом доходів страховика є зароблені 

страхові премії, тобто, кошти страховика є «заробленими» після закінчення 

договору страхування, якщо за період дії цього договору не відбуваються 

страхові випадки. За економічним змістом зароблені страхові премії є 

результатом реалізації страхової послуги, аналогічно поняттю «виручка від 

реалізації продукції». 
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Ефективне функціонування підприємства, як провідної ланки 

мікроекономіки, залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. 
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Головним серед останніх можна назвати капітал підприємства, що виступає 

фактором виробництва, джерелом доходу, інвестиційним ресурсом і є 

важливою ланкою відтворювального процесу.  

Головною задачею управління основним капіталом підприємства є 

забезпечення максимальної відповідності технічного рівня виробництва 

вимогам ринку. Для її вирішення необхідно постійно аналізувати процеси 

морального і фізичного зносу виробничого устаткування; виявляти 

відповідність існуючих і необхідних параметрів стратегічного потенціалу 

підприємства; визначати потреби підприємства в забезпеченості його 

прогресивними засобами технологічного оснащення; розробляти цільові 

програми технічного переозброєння і реконструкції виробництва і 

забезпечувати їхнє виконання. 

Управління власним капіталом пов’язане не тільки з забезпеченням 

ефективного використання вже накопиченої його частини, але і з формуванням 

власних фінансових ресурсів, що забезпечують майбутній розвиток 

підприємства. Власні фінансові ресурси класифікуються за певними 

джерелами: внутрішніми та зовнішніми. 

У складі внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить прибутку, що залишається в розпорядженні 

підприємства, він формує переважну частину його власних фінансових 

ресурсів, забезпечує приріст власного капіталу, а відповідно, і ріст ринкової 

вартості підприємства. Певну роль у складі внутрішніх джерел виконують 

також амортизаційні відрахування, особливо на підприємствах із високою 

вартістю власних основних засобів і нематеріальних активів; проте суму 

власного капіталу підприємства вони не збільшують, а лише є засобом його 

реінвестування. Інші внутрішні джерела не грають помітної ролі у формуванні 

власних фінансових ресурсів підприємства. 

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів 

основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового 

(шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (шляхом 
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додаткової емісії та реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним 

із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути 

надана їм безплатна фінансова допомога, яка надається, як правило, лише 

окремим державним підприємствам. До числа інших зовнішніх джерел входять 

безплатно передані підприємству матеріальні та нематеріальні активи, що 

включаються до складу його балансу. 

Не може бути визначено єдиного оптимального підходу щодо 

співвідношення структурних елементів капіталу для різних підприємств або 

для одного підприємства на весь термін його функціонування. Проте процес 

оптимізації структури капіталу підприємства має здійснюватися на основі 

формування цільової структури капіталу. Остання являє собою таке 

співвідношення власних і позичених фінансових коштів підприємства, яке дає 

змогу повною мірою забезпечити досягнення вибраного критерію її 

оптимізації [1,4]. 

Перша група авторів як критерій оптимізації співвідношення власного і 

позиченого капіталів виділяє вартість підприємства (фірми) в цілому. До цієї 

групи відносяться такі науковці, як О. Шим, В. Ковальов, О. Терещенко, тощо. 

За твердженням цих авторів, метою оптимізації структури капіталу 

підприємства є формування оптимального співвідношення різних джерел 

фінансування діяльності підприємства, при якому максимізується вартість 

самого підприємства [7,8]. Окремі автори дають визначення оптимальної 

структури капіталу як певного співвідношення власного і позиченого капіталу, 

яке приводить до максимізації вартості акцій підприємства [3], тобто критерієм 

визначення оптимуму структури капіталу ці автори визначають максимальну 

ціну акцій підприємств. 

У розвитку критерію визначення оптимуму структури капіталу 

підприємства третя група авторів акцентує увагу на виділенні ще одного 

критеріального аспекту, який і максимізує вартість підприємства. Це 

співвідношення рентабельності власного капіталу і фінансової стійкості 
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підприємства. Саме цей критерій виділений такими авторами, як І. Бланк, 

О. Павловська, Н. Притуляк, Л. Коваленко [1,4,6]. 

Таким чином аналіз точок зору науковців свідчить про те, що більшість 

авторів виділяють три методи оптимізації структури капіталу: 

- оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 

прогнозованої фінансової рентабельності. Цей метод ґрунтується на 

багатоваріантних розрахунках рівня фінансової рентабельності (рентабельності 

власного капіталу) при різній структурі капіталу. Остання виражається через 

такий показник, як ефект фінансового важеля; 

- оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації її вартості. 

Метод ґрунтується на попередній оцінці власного і позиченого капіталів за 

різних умов їх формування, обслуговування та здійснення багатоваріантних 

розрахунків середньозваженої вартості капіталу і, таким чином, пошуку 

найбільш реальної ринкової вартості підприємства; 

- оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня 

фінансових ризиків. Він пов’язаний з процесом диференційованого вибору 

джерел фінансування різних складових активів підприємства: необоротних 

активів, оборотних активів (з розбиттям їх на постійну і змінну частини) [1].  

Як бачимо, в основі кожного з вище зазначених методів лежить один 

конкретний критерій. Ми виділили основними критеріальними показниками 

оптимізації цільової структури капіталу, які максимізуються, рентабельність 

власного капіталу і рівень фінансової стійкості, тому зрозумілим буде наш 

висновок щодо необхідності виділення оптимізаційного методу з 

використанням цих критеріїв. 

На нашу думку, найбільш раціональним щодо досягнення оптимального 

співвідношення структурних елементів капіталу підприємства може бути 

метод, який ґрунтується на одночасній максимізації зростання рентабельності 

власного капіталу і рівня фінансової стійкості. 
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Постановка проблеми. Доступність кредитних ресурсів є одним із основних 

чинників, які дають поштовх розвитку економіки. Останнім часом відчувається 

тенденція збільшення обсягів кредитування малого бізнесу банківськими 

установами. Це насамперед пов’язано з тим, що після кризи банки вирішили 

зробити певну переорієнтацію в здійсненні активних операцій. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Наразі багато уваги приділяється 

дослідженню  кредитування малого бізнесу, зокрема, такими вченими як: 

А. Ігнатьєв, В. Вітлінський, П. Роуз, В. Лагутін, А. Мороз, А. Муравьйова, 

О. Васюренко та інші. Проте, багато аспектів, пов’язаних з проблемами та 

перспективами кредитування у посткризовий період, є не досить дослідженими, що 

і обумовлює актуальність обраної теми.  

Метою роботи є виявлення проблем банківського кредитування малого 

бізнесу та дослідження перспектив його розвитку. 
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Обґрунтування отриманих результатів. Говорячи про перешкоди, що 

виникають під час кредитування як перед підприємствами малого бізнесу, так і 

перед банками, то основними серед них є такі: неможливість взяти кредит 

підприємствам малого бізнесу через досить жорсткі вимоги банківських установ; 

незабезпеченість банків ресурсами і технологіями роботи з підприємствами малого 

бізнесу; недосконалість системи оподаткування; неналежне законодавче і 

нормативне забезпечення суб’єктів фінансової діяльності малого бізнесу в Україні, 

а також самих банків; недовіра до банківських установ у період сучасної політико-

економічної нестабільності.  

Для вирішення проблематики вважаємо за необхідне  удосконалити  чинну 

нормативно-правову базу та всіляко сприяти підтримці малого бізнесу з боку 

держави стосовно кредитування даних суб’єктів підприємницької діяльності. 

Необхідним є також: удосконалення самої банківської системи (створення 

спеціальних банків, які б займалися виключно кредитуванням суб’єктів малого 

бізнесу); використання зарубіжного досвіду щодо пільгового оподаткування 

прибутку комерційних банків, що кредитують малий бізнес; забезпеченість 

ліквідною заставою, як один із шляхів реалізації – кооперація дрібних підприємств 

навколо великого (субконтрактація) 2, с.83. 

Говорячи про перспективи кредитування малого бізнесу можна сказати, що в 

2011 році ситуація стабілізується. Для відновлення такого виду кредитування 

необхідно створити більш лояльні і сприятливі умови погашення отриманого 

кредиту. Це, зокрема, індивідуальний підхід до кожного з позичальників, 

врахування виду його діяльності, можливість зниження процентних ставок, що 

різко зросли з настанням економічної рецесії. Перспективними напрямками 

розвитку кредитування малого бізнесу має стати: кредитування інвестиційних 

проектів (проектне фінансування); впровадження «ісламського банкінгу» стосовно 

даного виду кредитування; розвиток кредитного брокериджу; цільове фінансування 

підприємств малого бізнесу за рахунок того, що держава буде надавати кошти 
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банківським структурам для кредитування; мейлінг послуг [1, с.40] щодо 

кредитування малого бізнесу, поширення банками послуг франчайзингу тощо. 

Висновки. Ураховуючи приведені аргументи, можна стверджувати, що 

питанням та механізмам розвитку кредитування малого бізнесу в Україні 

приділяється недостатньо уваги, що робить їх перспективними для подальших 

наукових досліджень. 
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Глобалізація усіх сфер економічного життя суспільства має значний 

вплив на розвиток співпраці між банківськими установами і страховими 

компаніями. Надаючи переважно стандартні види послуг, банки і страхові 

компанії все більше уваги приділяють підвищенню інтеграції різних видів 

фінансового посередництва. Однією із характерних особливостей об’єднання 

банківської та страхової сфер є розвиток комплексного обслуговування клієнтів 

та поява фінансових супермаркетів, що зумовлює актуальність даного питання. 

Фінансові супермаркети – це установи, які пропонують клієнтам в одному 

і тому ж місці під одним брендом широкий спектр фінансових послуг – 

банківських, страхових, інвестиційних, лізингових, факторингових, 

аудиторських, консалтингових. Ідея створення таких структур має два основні 

аспекти: комплекс і якість послуг, а також можливості їх вільного вибору 
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покупцем [1]. За різноманітними оцінками, в країнах ЄС кредитні установи є 

власниками 20-40% страхового ринку. 

Існує декілька шляхів співпраці банків і страхових компаній в межах 

фінансового супермаркету: страхова компанія може купити банк; банк може 

купити страхову компанію; банк може створити свою страхову компанію; може 

бути укладений договір про співпрацю між банком і страховою компанією [2]. 

В Україні, наприклад, у 2009 році в OTP Bank продовжувала діяти 

програма банківського страхування. В її рамках близько 9 тис. клієнтів за 

допомогою OTP Bank уклали необхідні для страхування предмету застави 

договори страхування, таким чином заощадили свій час. У структурі укладених 

за програмою договорів страхування 59,7% складають договори страхування 

нерухомого майна, 38% – договори страхування життя позичальника, 1,8% –

обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних 

транспортних засобів, 0,5% – страхування транспортних засобів [4]. 

Світова фінансова практика свідчить про те, що поєднання страхової та 

банківської діяльності в одній організації забезпечує явні і неявні вигоди, що 

вперше було обґрунтовано Ф. Райффайзеном. Експерти-аналітики вважають, 

що співпраця банку зі страховою організацією є рентабельною вже тоді, коли 

прибуток банку від продажу страхових полісів становить не менше 0,1 % від 

загального прибутку банку [3]. 

Банківський бізнес в Україні є більш розвиненим, ніж страховий, багато 

банків мають розгалужену філіальну мережу. Якщо в такому випадку 

використовувати концепцію фінансового супермаркету в співпраці з крупним 

банком (як це в основному і відбувається), то проникнення страхової компанії в 

регіони країни може бути реалізовано у відносно короткі терміни і без значних 

фінансових витрат. Окрім цих переваг, учасники фінансового супермаркету 

отримують ряд додаткових [2]. 

Нині діяльність фінансових супермаркетів в Україні переважно 

спрямована на задоволення інвестиційних потреб юридичних осіб, житлове 

кредитування та автокредитування населення. Але ця діяльність повинна бути 
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дещо глобальнішою. Дуже важливо розширювати діяльність фінансових 

супермаркетів на фізичних осіб, які також виступають суб’єктами інвестиційної 

діяльності.  
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Діяльність підприємств в конкурентному ринковому середовищі, в умовах 

реформування економічної системи, формування нових економічних і 

фінансових відносин в державі зумовлює появу реальної загрози банкрутства 

майже для кожного підприємства незалежно від його фінансового стану і 

положення серед конкурентів.  

Але беручи до уваги те, що економічна ситуація в Україні тільки починає 

стабілізуватися, масове банкрутство і ліквідація підприємств може зруйнувати 

новостворені господарські відносини, що призведе до дестабілізації економіки. 

Фінансова стійкість підприємства передбачає такий стан фінансових ресурсів, 

при раціональному розпорядженні якими гарантується наявність власних 

коштів, стабільна продуктивність і забезпечується процес розширеного 

відтворення. Недостатня фінансова стійкість підприємства найчастіше 

зумовлює неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і 
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резервів, що збільшує витрати на їхнє утримання, стримує темп розвитку 

підприємства. 

Безпосередній вплив на фінансову діяльність підприємства здійснюється 

через фінансовий механізм державного регулювання (ставки податків, 

різноманітні стимули і санкції), але, у свою чергу, ефективна організація та 

функціонування фінансів підприємства впливають на рівень державних 

фінансів (наповнюваність державного й місцевих бюджетів, позабюджетних 

фондів) і на економічне зростання взагалі. 

Оскільки суспільний продукт є результатом економічної діяльності 

підприємства, детальнішої уваги потребує саме фінансовий механізм 

підприємства. Фінансовий механізм підприємства доцільно розглядати як 

внутрішньогосподарський, а фінансовий механізм державного регулювання – 

як зовнішній щодо фінансового механізму підприємства. Фінансовий механізм 

підприємства доцільно з точки зору впливу на фінансово-господарську 

діяльність підприємства поділити на зовнішній і внутрішній. До зовнішнього 

належать усі регулювальні важелі держави, за допомогою яких вона створює 

відповідне економічне, правове і нормативне середовище, в якому працюють 

підприємства. 

Сучасна фінансова діяльність багатьох підприємств здебільшого 

характеризується оперативною формою управління фінансовими ресурсами. 

Управлінські рішення відображають реакцію на поточні проблеми фінансово-

господарської діяльності. Така форма управління фінансами не відповідає 

інтересам підприємства та його інвесторам і партнерам. Сучасні умови 

господарювання вимагають переходу до управління фінансовими ресурсами на 

базі розробленої стратегічної мети відповідно до ринкових умов та пошук 

шляхів досягнення поставленої мети у межах прийнятої фінансової політики. 

Фінансова політика підприємства являє собою цілеспрямоване 

застосування фінансів для вирішення довготермінових цілей та 

короткотермінових завдань, визначених статутними вимогами. В умовах 
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нестабільного економічного середовища, непередбачуваної податкової 

грошово-кредитної політики держави багато підприємств вимушені 

турбуватися про своє виживання. Це відображається в розв’язанні поточних 

фінансових проблем у формі реакції на невизначені макроекономічні дії 

владних структур. Така політика в управлінні фінансами породжує окремі 

протиріччя між інтересами суб’єктів господарювання і фіскальними інтересами 

держави. Зміст фінансової політики виража ється у вирішенні таких завдань: 

а) розробка оптимальної концепції управління фінансовими ресурсами, яка 

дозволяє забезпечити узгодження оптимального обсягу їх надходжень з 

одночасним захистом підприємницького ризику; 

б) визначення основних напрямів використання фінансових ресурсів на 

поточний період та на перспективу. При цьому необхідно враховувати 

перспективи розвитку виробничої і комерційної діяльності та стан 

макроекономічної кон’юнктури (оподаткування, облікова ставка 

банківського відсотка, норми амортизаційних відрахувань на основні засоби 

тощо); 

в) фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання, спрямована 

на досягнення поставленої мети з урахуванням реальних показників за 

даними фінансового аналізу, внутрішньогосподарського контролю, оцінки 

реальних інвестиційних проектів та інших показників. 

До правового і нормативного забезпечення належать відповідні закони, 

постанови, нормативна документація, які регламентують діяльність 

підприємства. 

Фінансовий механізм підприємства – це сукупність форм і методів 

зовнішнього й внутрішнього впливу на фінансово-господарську діяльність 

підприємства, призначених для підвищення ефективності фінансових 

результатів виробництв. 

До фінансового регулювання входить система інструментів, за 

допомогою яких держава впливає на фінансову діяльність підприємства. З 
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одного боку, це ставки податків і зборів та механізм їх стягнення, а з другого, 

інструменти державної фінансової підтримки у вигляді бюджетних позик або 

дотацій. Ця частина фінансового механізму не залежить від внутрішніх зусиль 

підприємства і має бути прийнята підприємством як умова зовнішного 

середовища, до якої воно має пристосуватися у процесі своєї господарської 

діяльності. 
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Будь-яке підприємство постійно знаходиться у певному оточенні і тому 

вимушене рахуватися у своїй комерційній діяльності з цим фактом, 

узгоджуючи певною мірою свої інтереси з інтересами суб’єктів зовнішнього 

середовища. В такому разі фінансову безпеку підприємства можна розглядати і 

як міру гармонізації у часі і просторі фінансових інтересів підприємства з 

інтересами складових оточуючого середовища – держави, ринку, конкурентів. 

Звідси – підприємство тільки тоді знаходиться у належному стані фінансової 

безпеки, якщо його фінансові інтереси у певній мірі узгоджені з інтересами 

суб’єктів зовнішнього середовища: споживачів, постачальників, конкурентів, 

інвесторів, держави. 

Розглянемо структуру фінансової безпеки підприємства. Як і 

економічна безпека фінансова безпека підприємства теж має складну 

структуру, яка визначається складністю фінансових відносин як всередині 

підприємства, так і з об’єктами оточуючого середовища. Скористаємося 
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підходом до визначення структури фінансової безпеки хоча і на рівні 

держави [1] і запропонуємо своє бачення змісту складових фінансової 

безпеки підприємства. До функціональної структури фінансової діяльності і 

відповідно – фінансової безпеки підприємства – доцільно відносити 

наступні: 

- бюджетну – взаємовідносини з бюджетом (податки і збори до бюджетів, в 

разі наявності – бюджетні кредити або бюджетне фінансування); 

- грошово-кредитну – кредити під операційну діяльність, виплата 

заробітної плати працівникам, розрахунки з постачальниками і отримання 

грошових коштів від покупців продукції і послуг; 

- валютну – купівля і продаж валюти, кредити в іноземних валютах, в разі 

здійснення експортно-імпортних операцій – розрахунки з іноземними 

споживачами і постачальниками продукції і послуг у валюті; 

- банківську – взаємовідносини підприємства з банками по кредитах і 

депозитах, поточних рахунках, векселях тощо; 

- інвестиційну – капітальні вкладення у розвиток підприємства, у тому 

числі за рахунок довгострокових кредитів; 

- фондову – випуск або продаж підприємством власних акцій і купівля 

акцій інших підприємств; 

- страхову – страхування майна підприємства або результатів його 

діяльності, безпечної праці і збереження здоров’я працівників. 

Функціональну структуру фінансової безпеки підприємства наведено на 

рис. 1. 

Фінансова безпека підприємства може характеризуватися, так само і як 

економічна безпека, сукупністю кількісних і якісних параметрів його 

фінансового    стану,   яка   комплексно   має   відображати   рівень    фінансової 
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Рис. 1. Складові фінансової безпеки підприємства 

 
захищеності підприємства. Така сукупність параметрів повинна формуватися 

на принципах системного підходу, що дозволяє визначати фінансову безпеку 

підприємства як самостійну систему, яка відрізняється від інших систем, котрі 

забезпечують ефективне функціонування підприємства. Крім того, такі 

параметри мають диференціюватися у відповідності від місії і цілей 

підприємства, які повинні включати основні аспекти його фінансової політики. 
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Страховая организация является элементом финансовой системы 

общественного хозяйства. Принцип аккумулирования и последующего 

распределения значительных денежных потоков предопределяет состав и 

структуру капитала страховой компании, выделяя в качестве его основной и 
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ведущей части финансовые ресурсы. Однако последние чаще всего 

представляют собой, по сути, привлеченный капитал, который некоторое время 

составляет группу временно свободных средств страховщика. Поэтому 

механизм действия страхования интересен с точки зрения использования таких 

ресурсов, как источник инвестиций.  

В момент организации страховой компании первым и базисным 

элементом становится собственный капитал, который в процессе деятельности 

пополняется за счет различных источников. По состоянию на 01.01.2011 

собственный капитал страховых организаций республики составил 1979,1 млрд 

рублей и увеличился по сравнению с 2009 годом в действующих ценах на 

109,0 млрд рублей, или на 5,8%.  

Однако финансовый потенциал страховой организации состоит не только 

из собственного капитала, но и из привлеченных средств. Деятельность 

страховой компании основана на создании денежных фондов, источником 

которых являются средства страхователей. Эти средства на период действия 

договоров страхования находятся в распоряжении страховой компании, после 

чего либо используются на выплату страховой суммы, либо преобразовываются 

в доходную базу (при условии безубыточного прохождения договора), либо 

возвращаются страхователям в части, предусмотренной условиями договора. 

Кроме того, они временно могут быть использованы страховщиком в качестве 

инвестиционного источника. Так выплаты страхового возмещения и страхового 

обеспечения в целом по республике за 2010 год составили 804,4 млрд рублей. 

Уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов за 2010 год 

составил 59,9% (за 2009 год – 56,7%). Увеличение данного показателя, с одной 

стороны, отрицательно сказывается на общих финансовых результатах 

деятельности страховых компаний, с другой стороны заставляет страховые 

компании обратить внимание на сопутствующие виды деятельности, например 

инвестиционную деятельность.  

Инвестиционная деятельность страховых компаний базируется на 

вложении страховых премий в доходные активы с целью получения 
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инвестиционного дохода. Доход от инвестиций складывается из процентов по 

банковским вкладам, дивидендов по акциям, доходов по ценным бумагам, от 

недвижимости и т.д. Каждая страховая компания заинтересована в получении 

как можно большего дохода от вложенных средств, поскольку у нее появляется 

возможность перекрыть или, по крайней мере, минимизировать отрицательный 

результат по страховым операциям. Высокая подконтрольность со стороны 

государства; дисбаланс государственной политики в отношении участников 

разных форм собственности, недостаточное использованием рыночных 

принципов и подходов; слабая развитость вторичного фондового рынка не 

приносит значимого финансового результата страховым компаниям 

Республики Беларусь на современном этапе. 

Однако, процессы либерализации белорусской экономики, 

предпринимаемые меры по активизации рынка ценных бумаг, шаги по 

интеграции в мировой хозяйственный процесс позволяют рассчитывать на 

положительные изменения в сфере деятельности страховых компаний и их 

инвестиционной деятельности в частности. 
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Постановка проблеми. Функціонування суб’єктів господарювання 

забезпечується організацією їх взаємодії із зовнішнім середовищем (державою, 

фінансовими установами, контрагентами тощо) та взаємодії структурних 

підрозділів між собою. Фінансові відносини, що виникають в процесі такої 

взаємодії, об’єктивно провокують ризики, як результат неспівпадіння інтересів 
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сторін. Їх усунення (чи мінімізація) потребує розробки та реалізації дієвих 

фінансових механізмів антикризового управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених 

частин загальної проблеми. Серед робіт провідних науковців, які займались 

проблемою методичного забезпечення антикризового управління на 

підприємствах можна виділити роботи А. Ткаченко, С. Теліна, Т. Мостенської, 

Ф. Важинського. 

Цікаву точку зору на розуміння системи антикризового управління 

викладено в роботі Л. Мартюшевої та А. Мілованої. Вони трактують 

антикризове управління як процесне явище і вважають за необхідне визначати в 

ньому предмет, об’єкт, мету та заходи (інструменти), які слід використовувати 

для запобігання чи усунення кризових явищ. 

Скориставшись рекомендаціями науковців, у табл. 1 нами 

систематизовано та структурно представлено визначення поняття «антикризове 

управління», що подається в науковій літературі. 

Таблиця 1. 
Структурний підхід до визначення поняття 
«антикризове управління підприємством» 

Джерело Предмет Об’єкт Мета Заходи (інструменти) 

[1] 
Управління по 
запобіганню і 
подоланню 

Кризові явища Збереження та 
покращення ринкової 
позиції підприємства 

Спеціальна 
антикризова програма 

[2] 

Постійно 
організоване 
управління 

Кризовий стан 
підприємства 

Відновлення 
життєдіяльності 
підприємства та 
недопущення його 
ліквідації як 
господарюючого суб’єкта 

Система методів та 
процедур розробки та 
реалізації 
антикризових 
управлінських рішень 

[3] Комплекс 
управлінських рішень 

Можливі 
втрати 

Оптимізація фінансово-
господарської діяльності 

Комплекс методів та 
процедур 

[4] 

Комплекс постійно 
діючих, 
взаємозумовлених і 
взаємопов’язаних 
складників 
управлінського 
процесу 

Криза на 
підприємстві 

Запобігання, 
попередження та 
подолання фінансових 
криз або усунення їх 
негативних наслідків для 
підприємства 

Акумулювання 
фінансових коштів для 
успішного 
протистояння збиткам 
прогнозованих 
кризових ситуацій 

Виходячи з інформації, представленої у табл. 1, вважаємо за необхідне 

уточнити сутність поняття антикризового управління, а саме, під останнім слід 

розуміти постійно організоване управління по уникненню чи ліквідації загроз з 
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використанням спеціальних методів та процедур з метою збереження чи 

покращення позиції підприємства на ринку. 

Для організації дієвої системи антикризового управління слід визначити 

його місце у системі таких факторних понять як ризики та загрози, оскільки 

вони передують власне появі кризових явищ. 

На рис. 1  подано  структурно-логічний зв’язок між вказаними поняттями. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема організації і реалізації антикризового управління на підприємстві 
 

Він ілюструє той факт, що управління кризовими явищами є безперервним, 

постійно діючим процесом. Представлену на рис. 1 систему взаємозв’язків між 

поняттями антикризового управління та суміжними поняттями слід покладати в 

основу організації та реалізації на підприємстві антикризового управління. 

Висновок. Представлена рис. 1 система взаємозв’язків окремих 

факторних понять потребує подальшої конкретизації з метою побудови дієвого 

механізму управління кризовими процесами, що є предметом подальших 

досліджень автора. 
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Одне з ключових місць серед проблем, які постали перед 

трансформаційною економікою України, посідає завдання структурного 

реформування житлового господарства. Найоптимальнішим способом 

досягнення цієї мети є реформування галузі шляхом створення об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

Виклад основного матеріалу. ОСББ створюється для забезпечення і 

захисту прав його членів та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання 

та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного 

надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та 

статутними документами.  

Для дослідження ефективності функціонування ОСББ у житловому 

господарстві великого міста розглянемо фактичні дані про структуру та обсяг 

витрат двох будинків, один з яких обслуговується службою утримання 

будинків (СУБ), а в іншому – функціонує ОСББ (табл. 1). 

Таблиця 1  
Середньомісячні витрати на утримання 1 кв. м. житлового фонду міста 

за період 2009-2010 рр., грн. 
 

Вид витрат ОСББ СУБ 
Електроенергія заг. користування 0,162 0,060 
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Вивіз сміття 0,059 0,145 
Обслуговування ліфтів 0,341 0,154 
Накопичувальний фонд 0,208 – 
Господарчі витрати 0,082 0,246 
З/п працівників 1,267 0,589 

Всього 1,911 1,193 
Квартплата на 1 кв. м. 2,119 1,434 

 

У цілому витрати ОСББ є вищими за витрати СУБу, що пояснюється 

некоректною ціновою політикою щодо ОСББ та економічно обґрунтованими і 

соціально справедливими витратами об’єднань на оплату праці. Акцентуємо 

увагу, що у той же час господарські витрати, які включають ключові елементи 

ЖКГ в ОСББ є в 3 рази нижчими, а якість послуг значно вища. Додамо, що в 

ОСББ існує накопичувальна система для створення резервного фонду та 

забезпечується «прозорість» використання коштів. 

Активізація започаткування та ефективне функціонування ОСББ 

потребує значущої підтримки владних інститутів як на державному, так і на 

місцевому рівні, що передбачає ухвалення відповідних законодавчих норм, 

оптимізації податкового навантаження, недопущення цінової дискримінації, 

впровадження стандартних правил обліку і звітності, здійснення ефективної 

ідеологічної компанії. 

Висновки. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків є 

найбільш реальною альтернативою існуючій системі в ЖКГ, і дозволить значно 

покращити якість послуг з утримання житлового господарства за економічно 

обґрунтовану і об’єктивну плату за комунальні послуги.  
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На сучасному етапі розвитку України одним з найважливіших завдань 

держави є активізація розвитку високотехнологічних та інноваційних галузей 

народного господарства. Це вимагає залучення значних обсягів 

інвестиційнихресурсів, як з боку держави, так і з боку приватних інвесторів.  

Світовий досвід показує, що найкращим способом акумуляції фінансових 

ресурсів виступають інститути спільного інвестування, які дають змогу 

акумулювати та ефективно використовувати фінансові ресурси. 

Виклад основного матеріалу. Інститут спільного інвестування (ІСІ) – 

корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який 

створюється з метою отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від 

їх розміщення у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, нерухомість 

та інші активи, дозволені законами України [1]. Існують відкриті, інтервальні 

ІСІ та ІСІ закритого типу. 

 Ситуація на ринку ІСІ України представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1  
Основні показники ІСІ України на 28.02.2011 

 

Показник Відкриті ІСІ Інтервальні ІСІ Закриті ІСІ 
Кількість, шт.  35 13 14 
Вартість чистих активів, млн грн.  257,06 62,84 85,05 
Середня дохідність 0,71 1,33 0,61 

 

Лідером на ринку ІСІ за ВЧА є «ОТП Класичний» (62,84 млн грн.), а 

другу сходинку займає фонд «Класичний» (45,01 млн грн.). Інші ж фонди 

значно відстають. 

До основних заходів, спрямованих на розкриття та посилення 

інвестиційного потенціалу ІСІ слід віднести наступні: 
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 удосконалення законодавства, що регулює діяльність ІСІ, відповідно до 

вимог європейського законодавства; 

 вирішення законодавчих та організаційних проблем при співпраці банків та 

інститутів спільного інвестування; 

 посилення контролю за емітентами, цінні папери яких торгуються на 

організованому ринку, з метою підвищення якості активів. 

 розширення інструментів для інвестування, доступних для ІСІ, зокрема, 

повноцінне впровадження похідних цінних паперів; 

 внесення змін до податкового законодавства з метою зниження податкового 

навантаження на інвесторів; 

 удосконалення методології розрахунку вартості чистих активів ІСІ; 

 спрощення процедури оформлення придбання цінних паперів ІСІ; 

 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо популяризації серед 

населення України здійснення інвестицій в ринок ІСІ; 

 посилення контролюю за діяльністю компаній з управління активами. 

Також доцільно сформувати список пріоритетних для інвестування 

галузей промисловості для активізації їх розвитку. Вкладання коштів за цими 

напрямками має надавати ряд пільг та преференцій. 

Висновки. На сьогоднішній день ринок спільного інвестування в Україні 

розвинений недостатньо і має цілий комплекс проблем, проте враховуючи 

значний потенціал має гарні перспективи для розвитку за умов підтримки з 

боку держави. 
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В умовах циклічного розвитку економіки, становлення ринку фінансових 

послуг, настання природних і техногенних катастроф, ринок страхових послуг є 

важливою ланкою фінансової системи країни, яка забезпечує страховим 

захистом фізичних та юридичних осіб від ризикових обставин. Основними 

суб’єктами ринку виступають страховики, які надають страхові послуги 

фізичним та юридичним особам. Вони беруть значні зобов’язання перед своїми 

клієнтами за відповідну плату. Від спроможності страхових організацій 

своєчасно та в повній мірі виконувати взяті на себе зобов’язання буде залежати 

фінансовий стан їхніх клієнтів. Для забезпечення спроможності виконувати 

страхові зобов’язання страховики повинні бути фінансово надійними. В 

сучасних умовах зростає значущість такого чинника забезпечення фінансової 

надійності страховика як формування збалансованого страхового портфеля. 

Метою роботи є визначення сутності та основні підходи щодо змісту 

поняття «страхового портфеля», визначення основних принципів його 

формування, а також основних видів страхового портфеля.  

Дослідженню сутності поняття страхового портфеля та управлінню ним 

як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі приділено недостатньо уваги, 

незважаючи на його важливість у забезпеченні фінансової надійності страхової 

організації. Існують три основні підходи до визначення змісту поняття 

«страхового портфеля», а саме: 

1. Поняття страховий портфель вживається для встановлення 

фактичної кількості застрахованих об’єктів або діючих договорив страхування. 

2. Страховий портфель – сукупність страхових ризиків, які 

приймаються на страхування [2, с.36]. 
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3. Страховий портфель – обсяг страхових премій, отриманих 

страховиком за укладеними договорами страхування. 

У більшості випадків поняття страхового портфеля в економічній 

літературі використовується у значенні кількості договорів, сукупності 

страхових внесків, прийнятих даною страховою організацією і характеризує 

загальний обсяг її діяльності, величини страхових премій та обсягу зобов’язань 

страхової організації. До найбільш вичерпним можна віднести визначення 

Н. М. Яшиної, згідно з яким сутність страхового портфеля полягає у вартісній 

оцінці ризиків, прийнятих на страхування за діючими і поновленими 

договорами страхування, та відповідних страхових премій, а також у 

досягненні оптимального співвідношення балансу між ризиком і доходом 

страховика [1, с.1].  

Найбільш відома всесвітня мережа інформації Wikipedia характеризує 

поняття страхового портфеля як сукупну відповідальність страховика або 

перестраховика за всіма діючими полісами або фактичне число застрахованих 

об’єктів або число договорів страхування, документально підтверджених у 

справах страховика. 

В залежності від цілей страховика на ринку послуг та від ступеня ризику 

виділяють три основні типи страхового портфеля, а саме агресивний, 

консервативний, помірно-агресивний (диверсифікований). Перший тип є 

найбільш ризиковим з них і, відповідно, менш стабільним, він властивий 

компаніям, які тільки намагаються ввійти на ринок страхових послуг і залучити 

якомога найбільше клієнтів. Для великих і відомих компаній, які займають 

провідні позиції на страховому ринку властивий консервативний тип. 

Основною метою такого страхового портфеля є утримання своїх позицій на 

страховому ринку. Останній тип страхового портфеля – диверсифікований, для 

якого характерним є середній рівень доходності, ризиковості та фінансової 

стійкості. Цю модель страхового портфеля використовують страхові компанії, 

які прагнуть покращити свої позиції на страховому ринку.  
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Отже, характеризуючи поняття страхового портфеля можна сказати, що 

це сукупність страхових ризиків, які приймаються на страхування; сукупність 

діючих договорів страхування, що характеризує загальний обсяг 

відповідальності страхової компанії, величини страхових премій та обсягу 

зобов’язань страхової організації. В залежності від поставлених страховиком 

цілей та ступеня ризику тип страхового портфеля може бути: агресивний, 

консервативний та диверсифікований. 
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У сучасних умовах інтеграції страхового ринку України до світового 

економічного простору конкурентоспроможність страхових компаній багато в 

чому залежить від їх бажання та можливості адаптуватися до умов 

конкурентного середовища. Конкуренція є невід’ємною складовою будь-якого 

розвинутого ринку. Аналіз розвитку економічних процесів останніх років 

свідчить про те, що конкуренція – це ключовий чинник, який визначає засади 

формування стратегії організації, у тому числі страхової, та основні шляхи її 

реалізації. 

В Україні періодом створення страхового ринку вважають початок 90-х 

років. Саме тоді виникли перші приватні страхові компанії, які поклали край 

тотальній монополії Держстраху. Фактично на ринку України діють два види 

страхових компаній: а) кептивні – створені міністерствами, відомствами, 

потужними фінансово-промисловими союзами для обслуговування ризиків 



 188 

своїх підприємств; б) створені на приватному капіталі, що функціонують на 

конкурентній основі. 

Термін «конкуренція» у своєму етимологічному значенні походить від 

пізньолат. сoncurrentia – зіткнення, від concurrere – зтикатися [1, с.326]. Згідно 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», «економічна 

конкуренція – це змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття 

завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, 

внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість 

вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 

господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку» [2]. 

На відміну від класичної конкуренції між товаровиробниками, 

конкуренція у страховому бізнесі має свої особливості, а саме: об’єктом 

конкурентної боротьби є не товари, а послуги; відсутність патентного захисту 

нововведень; високий рівень державного регулювання страхової діяльності; 

широке включення у конкурентну боротьбу нестрахових організацій; відносно 

сталий перелік страхових продуктів; соціально орієнтований характер 

діяльності страхової компанії; розвиток альтернативних організацій 

страхування та використання інших інструментів ризик-менеджменту; 

взаємодія страхових компаній при перестрахуванні, соцстрахуванні та 

організації страхових полів; відсутність проблем недоступності каналів збуту; 

потреба у великому капіталі, особливо в перестрахуванні, для взяття на 

страхування великих та дуже великих ризиків; вплив наслідків глобалізації 

страхового ринку. 

До чинників формування конкурентного середовища на страховому 

ринку належать: мережева структура представництв страхових компаній; 

частка страхового ринку, який займає певна страхова компанія; диверсифікація 

страхових послуг, зокрема поширення перестрахових операцій як інструмента 

забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страховиків; 

співробітництво з іноземними страховими компаніями; зниження тарифних 

ставок надання страхових послуг. 
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Зазначені економічні чинники сприяють отриманню страховими 

компаніями таких конкурентних переваг, як: збільшення кількості клієнтів-

страхувальників; інтенсифікація попиту на страхові послуги; нарощування обсягів 

фінансових потоків; покращення фінансових можливостей; посилення мобільності 

капіталу; зниження рівня фінансового та підприємницького ризиків тощо. 

Стан страхового ринку України (до 2008 року) характеризується 

динамічним розвитком діяльності страхових компаній, що супроводжується 

зростанням кількості страхових компаній, розширенням напрямків страхової 

діяльності, збільшенням обсягів страхових операцій. 

Динаміка кількості страховиків на страховому ринку України 
у 2005-2009 рр. 

 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 
Всього страхових компаній 398 411 446 469 471 

у тому числі ризикового 
страхування 

348 356 381 396 396 

страхування життя 50 55 65 73 75 

з іноземним капіталом 58 66 78 82 82 
Питома вага страхових компаній з 
іноземним капіталом, % 

14,6 16 15,7 17 17 

Складено за даними [3]. 

Але згідно ситуації на сьогоднішній день, кризовий період зменшує 

чисельність страхових компаній, що значно збільшує ризик втрати бізнесу і в 

наслідок, виникає запекла боротьба, конкуренція залишає на ринку 

найсильніших. Найбільш адекватними в розв’язанні проблем 

конкурентоспроможності страхових організацій є такі підходи: 1) системний 

(взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього середовищ, внутрішнє середовище 

як система); 2) функціональний (інваріантні рішення); 3) цільовий (проблемно-

орієнтований). 

Ураховуючи стан страхового ринку України, процеси глобалізації, для 

підтримки конкурентоспроможності СК повинні вирішувати такі першочергові 

завдання:  

1. Виявлення змін, факторів, явищ, умов, які впливають на конкуренцію в 

зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
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2. Виявлення загроз, можливостей та аналіз причин (факторів) зниження 

(підвищення) конкурентоспроможності СК. 

3. Оцінка конкурентоспроможності на окремих ринках (або напрямах 

діяльності). 

4. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності СК. 
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Україна зазнала тяжкого удару від глобальної кризи, опинившись в одній з 

найскрутніших ситуацій рецесії в Європі. Скорочення темпів економіки 

зумовило різке погіршення зовнішньої кон’юнктури, що спричинило значне 

скорочення експорту, відтік капіталу, різке знецінення гривні та ажіотажний 

відтік депозитів з банківської системи [2, с.83]. 

В економіку України у I півріччі 2010 р. іноземними інвесторами вкладено 

1 млрд 782,8 млн дол. прямих інвестицій, що становить 66% від надходжень 

I півріччя попереднього року. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 

вкладених в Україну, на 1 липня 2010 р. становив 40 млрд 402,1 млн дол., що на 

1,2% більше обсягів інвестицій на початок 2010 р., та в розрахунку на одну 

особу становив 880,7 дол. 

З країн ЄС надійшло 1 млрд 179 млн дол. (66,1% загального обсягу), з 

країн СНД – 418,7 млн дол. (23,5%), з інших країн світу – 185,1 млн дол. 

(10,4%). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 534 млн дол. 
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Інвестиції надійшли зі 126 країн світу. До десятки основних країн-

інвесторів, на які припадає понад 81% загального обсягу прямих інвестицій, 

входять: Кіпр – 9 млрд 079,2 млн дол., Німеччина – 6 млрд 618,6 млн дол., 

Нідерланди – 3 млрд 929 млн дол., Російська Федерація – 2 млрд 877,2 млн дол., 

Австрія – 2 млрд 591,1 млн дол., Сполучене Королівство – 2 млрд 228,1 млн 

дол., Франція – 1 млрд 708,9 млн дол., Віргінські Острови, Британські Острови 

– 1 млрд 333,9 млн дол., Швеція – 1 млрд 298,6 млн дол. та Сполучені Штати 

Америки – 1 млрд 214,6 млн дол. 

Сума кредитів і позик, отриманих підприємствами України від прямих 

інвесторів, на 1 липня 2010 р. становила 5 млрд 307,8 млн дол. Прямі інвестиції 

з України здійснено до 47 країн світу, переважна їхня частка спрямована до 

Кіпру. Сума кредитів і позик, наданих українськими резидентами 

підприємствам прямого інвестування, на 1 липня 2010 р. становила 127,1 млн 

дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку країн світу, враховуючи 

позичковий капітал, становив 6 млрд 891,3 млн дол. 

У І півріччі 2010 р. з України в економіку інших країн світу спрямовано 

629,7 млн дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалось переважно у 

вигляді акцій. Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з 

урахуванням його курсової різниці та утрат капіталу, на 1 липня 2010 р. 

становив 6 млрд 764,2 млн дол., у т.ч. у країни ЄС – 6 млрд 458,9 млн дол. 

(95,5% загального обсягу), у країни СНД – 211,5 млн дол. (3,1%), в інші країни 

світу – 93,8 млн дол. (1,4%) [5]. 

Політична і фінансова стабільність необхідна, але недостатня умова для 

активізації іноземного інвестування. Потрібен відповідний рівень 

прибутковості вкладень як у проект в цілому, так і для іноземного інвестора 

зокрема. Якщо норма прибутку в будівництві об’єкта в західноєвропейських 

країнах складає 38,6%, то в Україні відповідно 21% [3, с.61]. 

Активізація інвестиційного процесу, зростання прямих капітальних 

вкладень в економіку є одним із головних інструментів успішного проведення 

економічних реформ в Україні. Прямі іноземні інвестиції сьогодні для України 
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є надзвичайно необхідними і можуть стати «рятівним колом» на шляху до 

побудови цивілізованого суспільства.  
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В настоящее время в Беларуси остается неразрешенной проблема 

отсутствия инвестиций в экономике, низкой инвестиционной активности 

граждан. Актуален также вопрос внедрения альтернативных банковским 

депозитам способов привлечения и размещения свободных денежных средств 

на длительные сроки.  

С целью выхода из сложившейся ситуации и, что немаловажно, развития 

рынка ценных бумаг, в республике были предприняты следующие меры: ОАО 

«Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк» получили право на проведение с 1.05.2010 

г. по 31.12.2012  г. эксперимента по созданию фондов банковского управления 

(ФБУ), осуществляющих коллективные вложения средств физических и 

юридических лиц в различные финансовые инструменты: вклады (депозиты), 

межбанковские кредиты, государственные ценные бумаги (в т.ч. иностранных 

государств), облигации банков-резидентов и юридических лиц-резидентов с 

обеспечением (в соответствии с инвестиционными декларациями белорусских 
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фондов) [1]. Это уже вторая попытка создания финансовых институтов для 

привлечения и размещения коллективных инвестиций в стране.  

В белорусской истории формирования инфраструктуры финансового 

рынка можно выделить три этапа: 1-й этап –1998-2003гг., 2-й этап – 2010-

2012гг., 3-й – перспективы.  

Формирование сегмента институциональных инвесторов в Беларуси 

началось с создания специализированных инвестиционных фондов (СИФ), 

аккумулирующих именные приватизационные чеки (ИПЧ) «Имущество». 

Выдача населению ИПЧ «Имущество» проводилась с 01.04.1994 г. по 

01.07.1997 г. и по данным Министерства экономики РБ за время массовой 

приватизации было выдано 427,644 млн. ИПЧ «Имущество». СИФы 

осуществляли эмиссию простых акций, которые реализовывались за денежные 

средства и ИПЧ «Имущество». Посредством создания СИФов планировалось 

решить проблему инвестиционного непрофессионализма населения. Всего за 

период с 1998–2003 гг. было зарегистрировано 46 СИФов, при этом данный 

этап функционирования СИФов характеризуется устойчивой тенденцией 

снижения их количества, а также СИФов, работавших эффективно. Основными 

причинами, определившими данное положение вещей можно считать 

отсутствие выбора объектов инвестирования средств, проблемы 

налогообложения и др. [2].  

В настоящее время ФБУ получили возможность значительно 

диверсифицировать свои инвестиционные портфели, этому не в малой степени 

способствовали и процессы либерализации экономики и развития рынка 

ценных бумаг. Кроме того, в Указе Президента РБ № 131 от 5.03.2010 г. 

предусмотрено, что доходы вверителей, полученные от участия в ФБУ, не 

являются объектами налогообложения для исчисления налогов. Тем самым 

устраняется двойное налогообложение доходов участников фондов. В случае с 

СИФами подобные льготы не предоставлялись. Нельзя не отметить 

возможность ФБУ использовать преимущества банка (наличие специалистов – 

профессионалов, банковский депозитарий, филиальная сеть, общий банковский 
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аудит и внутренний контроль). Результат – снижение издержек управления. Что 

касается перспектив, то информация о ходе проведения эксперимента по 

созданию ФБУ и предложения о продлении их деятельности или придании 

нормам соответствующего Указа постоянного характера и распространении их 

на все банки Беларуси должна быть подготовлена до 10.03.2012 г.  

Однако, первые шаги функционирования белорусских ФБУ можно 

считать удовлетворительными, т.к. наблюдается стабильный прирост 

стоимости номинальных паев действующих фондов. 
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В Україні франчайзинг як економічне явище є досить новим і 

започаткувалось на початку XXI століття. Суть його полягає у наданні одним 

суб’єктом підприємницької діяльності (франчайзером) права на здійснення 

певної діяльності із використанням його торговельної марки, технологій, ноу-

хау та інших об’єктів інтелектуальної власності іншому суб’єкту 

підприємництва (франчайзі) протягом встановленого терміну на обмеженій 

території і на визначених умовах. Це право називається франшизою 1. 

Позитивна роль франчайзингу проявляється у ефективному поєднанні 

малого та великого бізнесу: для великих фірм – перспектива розширення 

бізнесу та посилення ринкових позицій, а для малих – можливість здійснювати 

підприємницьку діяльність з гарантованими прибутками  при співпраці з 
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відомим брендом, відсутність прямих витрат на розвиток виробництва, продаж, 

рекламу тощо. Перевагою є також об’єднання глибокого досвіду та стабільного 

фінансового становища франчайзера та фpaнчaйзі – самостійного підприємця.  

За даними Асоціації франчайзингу, в Україні у 2001 році функціонувало 

близько 50 франчайзерів, у 2009 році їх налічувалось вже 247 (спостерігалось їх 

зменшення порівняно з 2008 роком на 135), а у 2010 – 300. Найбільшого 

поширення франчайзинг здобув у сфері торгівлі та сфері послуг 2. 

Франчайзингова договірність щодо передачі прав інтелектуальної 

власності є перспективним способом впровадження науково-технічних 

розробок. Проте, незважаючи на переваги функціонування франчайзингу – 

сприяння розвитку малого підприємництва, зростання кількості робочих місць 

(близько 360 тис осіб задіяно в мережевому бізнесі), розширення асортименту 

та якості продукції і послуг, в Україні існує значно велика чисельність 

перешкод, що гальмують ці процеси.  

По-перше, за наявної нестабільності інвестиційного ринку в нашій державі 

немає закону щодо нормативно-правового регулювання діяльності 

франчайзерів. Характерною ознакою українського франчайзингу є пряма 

залежність від іноземного елементу. По-друге, рівень стартового капіталу для 

багатьох українських бізнесменів є надто дорогим і ризикованим щодо 

отримання прибутків при характерних нестабільних умовах економіки. По-

третє, майже відсутнім є інформаційно-консультаційне забезпечення 

підприємців щодо можливостей і особливостей такого способу ведення бізнесу, 

як франчайзинг 1. 

Аналізуючи останні тенденції соціально-економічного розвитку, можна 

виокремити ряд чинників, що сприяють функціонуванню франчайзингу: 

зростання безробіття в Україні супроводжує пошук вигідних та успішних умов 

бізнесу, який власне надає франчайзинг, порівняно з ризиком  започаткування 

власної справи; неосвоєними все ще лишаються великі ринки збуту і є 

можливим поступове зниження вартості франшизи; недостатня розвиненість 
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інфраструктури щодо сприяння розвитку малого бізнесу, вдосконалення якої 

дасть поступ успішному функціонуванню франчайзерам. 

На нашу думку, правомірним є твердження, що франчайзинг в Україні має 

перспективи розвитку. Для цього в найближчий період слід здійснити: розробку 

законодавчої бази; надати особливі права та пільгові умови початківцям-

франчайзі; розширити навчальну та інформаційну інфраструктуру у галузі 

франчайзингу; налагодити партнерські відносини великого та малого бізнесу; 

надати можливість франчайзі закупляти потрібне устаткування по позиціях 

меню, дизайну за вигідними цінами тощо. 
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У сучасній економічній літературі дуже часто зустрічається термін 

«інституціональний інвестор», але досі не існує єдиного поняття щодо його 

дефініції. Деякі економісти ідентифікують це поняття з інвестиційними 

інститутами, а ряд науковців асоціюють інституціональних інвесторів з 

фінансовими інститутами. 

З. Герасимчук також ототожнює інституціональних інвесторів з банками 

довгострокового кредитування, які відіграють важливу роль у побудові 

вітчизняної економіки та функціонують на засадах забезпечення державної 

гарантії повернення внесків [1]. Найбільш переконливою є визначення терміну 
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«інституціонального інвестора» Г. І. Іванова, який розуміє його як кредитно-

фінансовий інститут, котрий виступає утримувачем акцій, а також організація, 

основною ціллю якої є інвестування власних коштів чи коштів інших компаній, 

якими вона володіє як довірена особа [3]. (Наприклад, пенсійні фонди, 

інвестиційні компанії, банки, страхові компанії та т.д.). 

Таким чином, інституціональний інвестор – це юридична або фізична 

особа, яка є фінансовим посередником, що забезпечує діяльність механізму 

ринку цінних паперів, а також з його допомогою здійснюється перерасподіл 

фінансових ресурсів від суб’єктів, які мають грошові ресурси, до тих осіб, котрі 

потребують цих грошових коштів для здійснення намічених проектів. 

Основна задача розвитку фінансового ринку України полягає у відновленні 

зв’язку між фінансовим і реальним секторами економіки, а також у відновленні 

нормального інвестиційного процесу в масштабі країни в цілому. 

Для реалізації цієї задачі і з метою розвитку пріоритетних виробництв 

регулюючі функції держави повинні бути спрямовані на створення умов, що 

спрямовують інвестиції в реальний сектор. Особлива увага також повинна бути 

приділена управлінню державним майном, оскільки держава має безпосередні 

важелі впливу на такі підприємства. 

Однією з головних цілей економічної політики держави є підвищення 

ефективності і конкурентоспроможності підприємств. Інструментами 

здійснення економічної політики є податкова, кредитна складові, регулювання 

тарифів природних монополій, стимулювання корпоративних перетворень, 

регулювання держзамовлень, адресна підтримка підприємств, стимулювання 

інвестицій та інше [2, с.16].  

Україна має ряд передумов, зокрема сприятливе географічне положення, 

кваліфіковану робочу силу, але відсутні необхідні оборотні кошти і технології 

виробництва високоякісних виробів, здатних конкурувати з імпортними. Тому 

основна задача − залучити кошти для придбання нових технологій і поповнення 

оборотних коштів підприємств України, яке здійснюється завдяки 

інституціональним інвесторам.  
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Для перемоги у конкурентній боротьбі необхідно запропонувати більш вигідні 

умови залучення інвестиційних ресурсів: стабільне і передбачуване законодавство, 

високотехнологічно оснащений фінансовий ринок з привабливим та широким 

асортиментом якісних фінансових послуг та інструментів.  

Саме така чітка і збалансована  позиція України здатна забезпечити 

сприятливе політичне середовище для розвитку вітчизняного фінансового 

та реального сектору економіки. 
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У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств типовим 

наслідком кризових явищ є гостра нестача оборотного капіталу, яка 

супроводжується низьким рівнем його використання. 

Великий внесок у вирішення окремих проблем, пов’язаних з 

розробкою методологічних, організаційних, інформаційних аспектів розвитку 

економічного аналізу в цілому, і аналізу оборотного капіталу зокрема, 

зробили такі вчені як І. Бланк, В. Бочаров, О. Єфімова, В. Ковальов, 

А. Поддєрьогін, А. Павліковський, В. Сопко, Є. Стоянова, А. Кінг, 

Дж. Ван. Хорн. та ін.  
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На думку професора А. Поддєрьогіна: «оборотний капітал (оборотні 

кошти) – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди й у фонди обігу 

для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції та 

отримання прибутку» [1]. У зарубіжній економічній літературі окремі автори 

визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом 

короткострокових зобов’язань. У такий спосіб дається визначення власного 

оборотного капіталу. 

Головною метою управління активами підприємства, у тому числі й 

оборотними коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при 

забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. 

Важливою задачею управління оборотними коштами є забезпечення 

оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю 

шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних активів.  

Оборотний капітал проходить три стадії кругообігу: грошову, 

виробничу й товарну.  

На першій стадії під час авансування коштів здійснюється придбання й 

нагромадження необхідних виробничих запасів. У виробничому процесі 

авансується вартість для створення продукції: у розмірі вартості 

використаних виробничих запасів, перенесеної вартості основних фондів, 

витрат на саму працю (заробітна плата та пов’язані з нею витрати). 

Виробнича стадія кругообігу оборотного капіталу завершується випуском 

готової продукції, після чого настає стадія реалізації. На третій стадії 

авансування коштів триває доти, доки товарна форма вартості не 

перетвориться на грошову.  

Система організації оборотних коштів побудована на певних принципах:  

- надання підприємствам самостійності щодо розпорядження, 

управління оборотними коштами;  

- визначення планової потреби і розміщення оборотних коштів за 

окремими елементами й підрозділами;  



 200 

- коригування розрахованих і чинних нормативів з урахуванням вимог 

господарювання, що змінюються: обсягів виробництва, цін на сировину та 

матеріали; постачальників і споживачів; форм застосовуваних розрахунків;  

- раціональна система фінансування оборотних коштів;  

- контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних 

коштів.  

Оборотні кошти підприємств класифікуються за трьома ознаками: 

залежно від участі їх у кругообігу коштів; за методами планування, 

принципами організації та регулювання; за джерелами формування. Вони 

характеризується не тільки обсягом і структурою, а й ліквідністю поточних 

активів. Ступінь ліквідності визначається здатністю поточних активів 

перетворюватись в процесі кругообігу на грошові засоби. 

Залежно від методів планування, принципів організації та регулювання 

оборотний капітал поділяється на нормований та ненормований. До 

нормованого оборотного капіталу належать кошти, щодо яких установлюються 

нормативи запасів: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати 

майбутніх періодів та залишки готової продукції на складах підприємств. 

Ненормований оборотний капітал включає фонди обігу, за винятком готової 

продукції на складі. 

За джерелами формування оборотний капітал поділяється на : власний та 

прирівняний до власного; залучений; інший [4, c.183]. Власний оборотний 

капітал – це капітал, який постійно перебуває у розпорядженні підприємства і 

формується за рахунок власних ресурсів. У процесі виробництва потреби у 

власному оборотному капіталі можуть зменшуватись за рахунок застосування 

так званого прирівняного до нього капіталу, який, що суті, є частиною 

власного, авансованого на оплату праці, але тимчасово вільного (у зв’язку з 

одноразовістю виплати по заробітній платі, оплаті відпусток). Прирівняний до 

власного оборотний капітал називають стійкими пасивами. Залучений 

оборотний капітал – кредити банків, кредиторська заборгованість та інші 

пасиви [3, c.208]. 
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У процесі реалізації будь-якої політики управління оборотним капіталом 

підприємства повинні намагатись прискорити оборотність оборотних активів з 

тим, щоб вивільнити частину оборотних коштів та поліпшити ефективність їх 

використання. 

Підвищення оборотності обігових коштів дає змогу збільшити обсяги 

виробництва й реалізації продукції без залучення додаткових фінансових 

ресурсів [2, c.325]. Отже, ефективне використання оборотного капіталу є одним 

із першочергових завдань підприємства в сучасних умовах. 
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Постановка проблеми. При вирішенні питання обґрунтування схеми 

формуванням структури капіталу та вибору джерел його фінансування власник 

підприємства стикається з проблемою вибору фінансування свого 

підприємства, що і зумовлює актуальність даної проблеми. 

Мета роботи. Метою даної роботи є виявлення основних переваг та 

недоліків використання власного та залученого капіталу в операційній 

діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Існує дві основні схеми фінансування 

підприємства:  
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- змішане фінансування передбачає формування капіталу як за 

рахунок власних, так і за рахунок позичкових коштів, що залучаються у різних 

пропорціях; 

- повне самофінансування передбачає формування капіталу 

підприємства виключно за рахунок власних його видів, що відповідають 

організаційно-правовій формі підприємства [2]. 

Існує багато підходів до класифікації капіталу, але в нашій роботі ми 

використаємо класифікацію згідно джерел формування капіталу, а саме 

власний та залучений. 

На сьогоднійшній день питанням власного та залученого капіталу 

займається багато економічних дослідників. Зокрема до них належать: 

П. Т. Саблук, Ф. Ф. Бутинець, Г. Г. Кірейцев, О. О. Терещенко [5], 

В. В. Буряковский, І. А. Бланк [2], М. В. Баскаков [1], Ю. М. Воробйов [3], та 

багато інших, тому можна навести загальноприйняті  трактування власного та 

залученого капіталу. 

Власний капітал показує частку майна підприємства, яка фінансується за 

рахунок коштів власників і власних засобів підприємства. 

Позиковий (залучений) капітал – це залучені підприємством на умовах 

фінансування господарської діяльності на принципах строковості, поверненості 

і платності [4].  

У процесі дослідження ми виявили наступні переваги та недоліки 

власного капіталу.  

Переваги:  

- простота залучення; 

- висока здатність генерування прибутку у всіх сферах діяльності; 

- забезпечення фінансової стійкості розвитку підприємства, його 

платоспроможності в довготерміновому періоді; 

- зниження ризику банкрутства. 

Недоліки: 

- висока вартість (теоретично); 
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- неможливість забезпечення перевищення коефіцієнта фінансової 

рентабельності підприємства над економічною (теоретично); 

- обмеженість обсягу залучення фінансових ресурсів для розширення і 

операційної та інвестиційної діяльності підприємства на окремих етапах 

його життєвого циклу. 

Далі визначимо переваги та недоліки залученого капіталу [6]. 

Переваги: 

- відносно широкі можливості залучення; 

- забезпечення росту фінансового потенціалу підприємства; 

- нижча, порівняно з власним капіталом, вартість; 

- здатність генерувати приріст фінансової рентабельності. 

Недоліки: 

- ризик; 

- зниження фінансової стійкості; 

- можлива втрата платоспроможності; 

- висока залежність вартості запозиченого капіталу від коливань кон’юнктури 

фінансового ринку. 

Після визначення основних переваг та недоліків власного та залученого 

капіталу ми можемо їх порівняти. 

Власний капітал має повне або обмежене право голосу, яке залежить від 

змісту установчих документів, залучений - відсутнє право голосу.  

Власний капітал має право на відшкодування кредитів виникає тільки 

після виконання зобов’язань з позикового капіталу, а залучений має 

беззаперечне право вимагати відшкодування кредиту згідно з умовами, 

записаними у фінансових документах. 

При використанні власного капіталу виплати здійснюються у вигляді 

відсотка або дивідендів тільки у тому випадку, якщо підприємство приносить 

прибуток, а при використанні залученого виплата передбачених в позикових 

обов’язках відсотків обов’язкова незалежно від результатів господарської 

діяльності.  
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Аналіз структури джерел формування фінансових ресурсів підприємств в 

Україні показує, що більшість з них мають достатній обсяг власною капіталу 

[7]. Проте, зважаючи на мінливі умови зовнішньою середовища та наявність 

ризиків зменшення джерел власних коштів необхідно мати перспективну 

стратегію збільшення власного капіталу.  

Висновки. Залучення засобів із зовнішніх джерел (грошові кошти інших 

установ, банківських установ, що не відносяться до власних коштів) є дуже 

важливими при здійсненні виробничо-господарської діяльності підприємства, 

оскільки скорочує загальну потребу господарюючого суб’єкта у власних 

коштах, стимулюючи одночасно до більш ефективного використання останніх. 

Усі підприємницькі структури на певному етапі своєї діяльності у більшій чи 

меншій мірі відчувають дефіцит вільних коштів, інших ресурсів. У такі 

моменти для підприємства особливо важливими є зовнішні джерела 

фінансування – позиковий капітал. 

Сьогодні досить актуальним є питання переорієнтації підприємств на 

ринкові форми їх фінансування, однією з яких є мобілізація ресурсів на основі 

залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною 

особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів на основі 

збільшення статутного капіталу не потрібні ні застава майна, ні гарантії третіх 

осіб; ресурси, вкладені у власний капітал підприємства, залишаються в його 

розпорядженні протягом довгострокового періоду. 

Так, наприклад, протягом початкового етапу будівництва житла можна 

використовувати власні кошти (коли витрати не досить високі), а при власне 

самому будівництві можливо залучати кошти шляхом випуску корпоративних 

облігацій, тим самим залучаючи майбутніх мешканців житла. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є виявлення 

привабливості використання того чи іншого виду капіталу в операційній 

діяльності підприємства в залежності від галузі або виду діяльності. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової економіки 

перед країною, яка відчуває брак внутрішніх ресурсів, пов’язану з економічною 

кризою та з великими витратами на реалізацію програм економічних і 

соціальних перетворень, як правило, постає проблема дефіциту державного 

бюджету та платіжного балансу. Одним із шляхів виходу з такої ситуації є 

зовнішнє фінансування. Разом з тим можливості інвестування в умовах 

глобальної фінансово-економічної кризи стануть реальними лише завдяки 

інвестиційно-привабливим проектам і програмам. Таким чином, визначення та 

детальне вивчення основних факторів, що впливають на інвестиційну 

привабливість України є першочерговим завданням, вирішенням якого є 

розробка пропозицій щодо підвищення ефективності залучення інвестицій в 

сучасних умовах. 
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Метою є визначення інвестиційної привабливості України під кутом зору 

найбільш привабливих з економічного та політичного погляду галузей 

економіки та регіонів нашої держави.  

Обґрунтування отриманих наукових результатів. Інвестиційною 

привабливістю країни є конкурентна позиція та імідж країни у світовому 

інвестиційному русі капіталів порівняно з іншими країнами, які залежать від 

рівня інвестиційного потенціалу, тобто динаміки інвестиційного клімату 

країни. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 

залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежить 

соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, 

можливості модернізації на цій основі національної економіки. 

Україну можна вважати інвестиційно-привабливою країною для 

інвестування, опираючись на такі фактори: наявність високого природо-

ресурсного потенціалу; культурна спорідненість з іншими європейськими та 

північноамериканськими країнами; високий рівень освіти населення і належна 

професійна підготовка; великий споживчий ринок, що наздоганяє ринок високо 

розвинутих держав. 

Транзитне положення України обумовлює досить широке коло 

можливостей залучення різноманітних інвестицій у виробничу сферу та сферу 

послуг. 

Найсприятливішими вважають такі види економічної діяльності України, 

як; машинобудування, сільське господарство, хімічна, паливна й фінансова 

діяльності [1]. Таким чином, доцільно активізувати виробництво як для потреб 

внутрішнього ринку, так і для цілей експорту в різних напрямках. Зазначене 

формує потрійні переваги, оскільки існує можливість організації інвестиційно-

привабливих об’єктів для подальшої реалізації частини продукції в Україні, а 

іншої - для вивезення за кордон, або надання сервісу транспортних транзитних 

послуг і, основне синергетичний ефект розвитку економіки [2].  

Найбільш привабливими регіонами країни є Київ та Київська область, 

Дніпропетровська, Харківська, Херсонській, Кіровоградська, Черкаська області. 
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Останнім часом серйозних досягнень у забезпеченні національної 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості Україна поки що не 

здобула. Згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься в 

«Глобальному звіті про конкурентоспроможність 2009-2010 рр.» рейтинг 

глобальної конкурентоспроможності України знизився з 73 до 82 позиції. 

Висновки. Таким чином, виходячи з реалій сьогодення необхідно 

сприяти як внутрішньому так і зовнішньому інвестуванню, який може найбільш 

вагомо сприяти підвищенню ефективності функціонування українських 

підприємств, а відтак і розвитку відповідних територій і міст, поліпшенню 

соціально-економічного становища суспільства. 
Список використаних джерел 

1. Гукалюк А. Ф. Інвестиційна привабливість як чинник підвищення 
конкурентоспроможності території // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – 
С. 167-173. 

2. Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України // Вісник 
НБУ. – 2010. – №4. – С. 40-41. 

 
 
УДК 336.01 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ  
ЗА СТАНОМ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Чорний Д. С. 
Науковий керівник: Пантєлєєва Н. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої 

форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню 

інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за 

борговими правами (з дебіторами).  

Постановка проблеми. Багатоаспектність дослідження проблеми 

дебіторської заборгованості зумовлена суперечливим характером нормативних 

документів, а також рівнем розробок окремих теоретичних і практичних 

аспектів методичного забезпечення контролю за дебіторською заборгованістю. 

Виклад основного матеріалу. В даний час в Україні відбуваються 

істотні зміни в діяльності підприємств. Це призводить до об’єктивної 



 208 

необхідності адаптації  їх системи обліку та контролю їх господарської 

діяльності. Особливої уваги вимагає дослідження проблеми дебіторської 

заборгованості. 

На даний час облік дебіторської заборгованості регулюється П(С)БО 10 

та іншими законодавчими актами, які стосуються питань податкового обліку, її 

відображення в звітності підприємств. Однак, як вказує практика, в системі 

розрахунків по дебіторській заборгованості існує ряд проблем, пов’язаних з 

несвоєчасністю її погашення контрагентами. Ці проблеми призводять до того, 

що фінансові менеджери змушені приймати рішення, не маючи достовірної 

інформацію про стан дебіторської заборгованості , які в перспективі знижують 

фінансовий стан підприємства.  

Вирішити цю проблему можна, затвердивши перелік документів, що 

підтверджують і обґрунтовують стан заборгованості кожного контрагента, а 

особливо що відноситься до заборгованості, яка відноситься до сумнівною чи 

безнадійної. Це дозволяє більш об’єктивно визначати суму резерву, який 

необхідно не тільки прогнозувати а й формувати відповідну політику 

управління дебіторською заборгованістю.  

Однією із складових для формування такої політики є створення 

автоматизованої системи контроль. Для цього, на наш погляд, слід здійснити 

наступні заходи: 

- застосовувати програмний «конструктор» на базі інтеграції 

функціонального модуля з  іншими підсистемами підприємства, що пов’язані з 

фінансовими та виробничими аспектами управління; 

- створювати та систематично поновляти інформаційну базу дебіторської 

заборгованості; 

- звіряти в електронній формі взаємні вимоги та зобов’язання і знайти 

найбільш раціональні способи погашення взаємної заборгованості; 

- активніше використовувати систему взаємозаліків дебіторської та 

кредиторської заборгованостей , скорочуючи тим самим їх обсяги. 
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Висновок. Запропоновані заходи дозволять удосконалити систему 

класифікації дебіторської заборгованості, уніфікувати способи її оцінки та 

скорочення, що суттєво впливатиме на фінансовий стан  підприємств. 
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Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання фінансова 

політика на підприємствах повинна відображати реальний стан їх майна та 

інших необоротних активів. Якісне управління і достовірний облік майнових 

процесів, усіх видів ресурсів, коштів, запасів та готової продукції дозволяє 

підприємствам усіх видів власності підвищувати ефективність, 

платоспроможність та конкурентоздатність, як на внутрішньому ринку так  і на 

зовнішньому. Актуальною проблемою є пошук внутрішніх джерел 

фінансування оновлення основних засобів підприємств. Крім того, більшість 

вітчизняних підприємств потребує інвестиційних ресурсів для модернізації 

обладнання, будівель, споруд. Тому фінансове забезпечення капітальних 

вкладень підприємств, що здійснюють виробництво товарів, особливо 

важливого господарського призначення або стратегічних галузей, набуває 

особливого значення. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженням проблеми 

фінансового забезпечення капітальних вкладень підприємств займається багато 

вітчизняних вчених. До них відносяться такі як: Бондар Н. М.,  
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Глібовська А. К., Грідчина М. В., Захожай В. Б., Макарська Т. П., 

Поддерьогін А. М., Савлук М. Т., та багато інших. 

Щоб з`ясувати джерела фінансування капітальних вкладень необхідно 

розглянути об`єкт їх запровадження, тобто відтворення основних засобів. З цієї 

точки зору капітальні вкладення представляють собою довгострокові витрати, 

що забезпечують розширене відтворення засобів у заздалегідь обраній формі і 

складі. Це особливого роду інвестиції: довгострокові інвестиції в основні 

фонди. Сума зазначених засобів складає капітальні вкладення на відтворення 

основних фондів. 

Капітальні вкладення, що фінансуються за рахунок власних коштів і 

амортизаційного фонду, а також вкладення інвесторів є нецентралізованими 

джерелами, капітальні вкладення, що фінансуються за рахунок бюджету країни 

чи регіонального бюджету є централізованими і не обкладаються податком [1]. 

Слід зазначити, що капітальні вкладення можуть фінансуватися за 

рахунок будь-яких фінансових ресурсів. Однак, при цьому дотримується 

«золоте» правило фінансування: основний капітал бажано фінансувати за 

рахунок власного капіталу чи за рахунок довгострокових кредитів, а оборотний 

капітал – за рахунок короткострокових позик.  

Державні підприємства й організації, а також засновані на колективній 

формі власності забезпечують капітальні вкладення власними, залученими і 

позиковими джерелами фінансових ресурсів [2]. 

Дослідивши різні види фінансових ресурсів, можна виділити основні 

джерела фінансування капітальних вкладень. Серед них особлива роль 

відводиться власним фінансовим ресурсам і внутрішньогосподарським 

резервам інвестора. До них можна віднести власне прибуток, амортизаційні 

відрахування, грошові нагромадження і заощадження громадян і юридичних 

осіб, засоби, виплачувані органами страхування у вигляді відшкодування втрат 

від аварій, стихійних лих і інші засоби. Слід зауважити, що прибуток,  як одне з 

основних власних джерел фінансування розширення капітальних вкладень 

підприємств, що працюють у ринкових умовах, спрямовується на фінансування 
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відповідних витрат з метою розширення основних фондів в обсягах, що 

передбачаються підприємствами при розподілі. 

Одним із необхідних джерел фінансування капітальних вкладень є 

позикові фінансові засоби інвесторів чи переданих їм засобів. До них можна 

віднести облігаційні позики і інші засоби. Як основне джерело фінансування 

слід виділити довгостроковий кредит. Він надається, як правило, інвесторам, у 

яких немає або не вистачає власних коштів на технічне переозброєння, 

реконструкцію і розширення виробництва, придбання устаткування, що не 

входить у кошториси будівництв, а також на будівництво нових підприємств і 

споруд. 

Серед джерел фінансування капітальних вкладень також можна виділити 

притягнуті фінансові засоби інвестора. До них слід віднести засоби, одержувані 

від продажу акцій, пайових і інших внесків членів трудових колективів, 

громадян, юридичних осіб. 

Джерелами фінансових ресурсів для капітальних вкладень є також 

різноманітні фонди, що створюються в Україні останніми роками 

(інноваційний, сприяння конверсії та ін.). Кошти бюджетів і позабюджетних 

фондів, що виділяються на фінансування капітальних вкладень, а також 

довгостроковий кредит концентруються в банках на відповідних окремих 

рахунках. 

Також виділимо фінансові засоби, централізовані об’єднаннями 

(союзами) підприємств у встановленому порядку, кошти державного бюджету, 

надані на безповоротній і поворотній основі, засоби бюджетів суб’єктів країни і 

засоби іноземних інвесторів. 

Висновки.  Таким чином, існує багато форм і джерел 

фінансування капітальних вкладень. Підприємства використовують джерела 

в залежності від рівня розвитку, структури виробництва, вартості кредитних 

ресурсів і потреби у фінансуванні. Фінансування капітальних вкладень дає 

стимули розвитку, сприяє конкурентоспроможності підприємств у складних 

ринкових умовах. Як правило, великі підприємства планують фінансове 
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забезпечення капітальних вкладень, що надає їм можливість оновлювати 

основні засоби.  
Список використаних джерел 
 

1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. -К.: Вид-
во КНЕУ, 2003. – С. 43. 

2. Глібовська А. К. Умови фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2008. - 
№ 6. – С. 68.  

 

 

УДК 336.718 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 

 

Шелудько К. А. 
Научный руководитель: Лобан Т. Н. 

Полесский государственный университет 
 

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью 

показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность предприятия финансировать свою деятельность на определенный 

момент времени. Результативность деятельности предприятия в финансовом 

смысле характеризуется показателями прибыли и рентабельности.  

Прибыль, являясь абсолютным показателем, характеризует эффект 

функционирования организации. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности 

деятельности организации.  

ОАО «Пинский опытно-механический завод» является юридическим 

лицом, государственной формы собственности. Органом управления является 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. Основная 

продукция завода – скоростные водо- и пароподогреватели, насосы различных 

модификаций, металлорежущее оборудование, чугунное литье, более 90 видов 

продукции. Предприятие в настоящее время развивает производство новых 

видов продукции.  
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Выручка от реализации продукции – главный источник доходов 

хозяйствующих субъектов, в отчетном периоде увеличилась на 1272 млн руб. 

или 30,3%. Увеличилась и прибыль от реализации продукции почти в 2 раза, 

при увеличении себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, 

услуг на 1150 млн руб. или 28,2%. Операционная прибыль увеличилась на 

114 млн руб. В результате изменения показателей прибыли по всем позициям 

привело к тому, что сумма чистой прибыли за отчетный период также 

значительно возросла (на 151 млн руб.). 

Результаты факторного анализа показали, что увеличение объема 

продукции на 0,96% увеличило прибыль от реализации на 1,2 млн руб., 

изменение в структуре продукции дало прирост прибыли на 80,8 млн руб., 

увеличение цены привело к увеличению прибыли от реализации на 

1151 млн руб. Увеличение себестоимости уменьшило анализируемый 

показатель на 1111 млн руб. Эти же факторы оказывают влияние и на 

увеличение показателей рентабельности.  

Среди всех факторов повышения рентабельности определяющее значение 

имеет снижение себестоимости продукции. Немалые резервы экономии 

имеются и среди непроизводительных денежных затрат, связанных с качеством 

продукции. Потери промышленных предприятий республики только из-за 

брака в работе и срывов заказов ежегодно превышают 1 млрд руб. Повышение 

качества продукции во многих случаях равнозначно увеличению объемов ее 

выпуска. Крупные резервы повышения рентабельности могут быть приведены в 

действие решительным ускорением процесса реализации продукции.  

У предприятия ОАО «Пинский опытно-механический завод» имеется 

потенциал для наращивания его платежеспособности и финансовой 

устойчивости при грамотном, четко выверенном подходе к управлению 

финансовыми активами предприятия. Проведя финансовый анализ 

деятельности данного хозяйствующего субъекта, руководству предприятия 

следует обратить внимание на разработку комплекса мер по увеличению 



 214 

финансовой эффективности деятельности предприятия, т.е. увеличению 

прибыли, рентабельности. 
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Стабільність фінансово-кредитної сфери є однією з основних умов 

нормального функціонування та розвитку економіки, а тому набуває 

актуальності питання організації адекватної системи її захисту. Саме тому 

основним способом організації відповідного захисту є формування реальної 

системи страхування фінансово-кредитних ризиків. 

Фінансово-економічний словник трактує поняття фінансово-кредитної 

сфери в двох значеннях: 

1) сукупність фінансово-кредитних відносин, на основі яких забезпечується 

утворення і використання фондів грошових ресурсів для функціонування 

народного господарства; 

2) сукупність фінансово-кредитних установ, що акумулюють, розподіляють і 

перерозподіляють відповідні фонди коштів у народному господарстві [2]. 

Можна виокремити дві групи фінансово-кредитних інститутів: 

- банківські установи; 

- небанківські інститути: страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, 

інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди та фінансові 

компанії. 
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Всю діяльність фінансових установ можна розділити на пасивні та 

активні операції, а тому страховий захист необхідно розглядати з цієї позиції.  

На даному етапі розвитку в Україні, серед перелічених вище фінансово-

кредитних установ, лише банки займаються страхуванням ризиків своєї 

діяльності. 

Страхування пасивних операцій в банківських установах України 

зводиться до страхування депозитів фізичних (в обов’язковій формі) та 

юридичних осіб (добровільна форма).  

На сьогодні можна виділити два діючих способи захисту вкладів суб’єктів 

економіки в банківських установах в Україні. Перший полягає у системі захисту 

вкладів, яка представлена Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Другий – 

у страхуванні існуючого вкладу в страховій компанії [1]. 

Необхідність страхового захисту депозитів фізичних і юридичних осіб 

полягає в тому, що воно виконує наступні функції: 

- економічну – забезпечує зменшення відтоку фінансових ресурсів з 

банківської установи; 

- соціальну – захищає інтереси вкладників, забезпечуючи повернення 

вкладених ними коштів. 

Що ж стосується активних операцій банків, то в Україні здійснюється 

переважно страхування кредитних ризиків. Як правило, під кредитним ризиком 

розуміють ймовірність несплати позичальником основного боргу та 

нарахованих відсотків за користування кредитом у термін, визначений у 

кредитній угоді [3]. 

Такий страховий захист необхідний для мінімізації та нейтралізації 

фінансових втрат для банківських установ, в разі неповернення кредиту. 

В Україні страховий захист кредитних операцій набув таких форм: 

- страхування заставного майна; 

- страхування життя позичальників іпотечного кредиту; 

- страхування відповідальності за непогашення кредиту; 

- страхування ризику непогашення кредиту. 
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Як бачимо, страховий захист банківської діяльності є досить обмеженим і 

на це є наступні причини: 

- банки не бажають витрачати кошти на страхування своїх операцій; 

- недорозвиненість страхового ринку України та законодавства, що його 

регулює. 

Отже, страховий захист фінансово-кредитної сфери України є досить 

недосконалим і охоплює незначну частину ризиків банківської діяльності, 

тому для його вдосконалення і підвищення ефективності необхідно, в першу 

чергу, провести законодавчі перетворення, які б спонукали фінансові 

установи до страхування. 
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Постановка проблеми. Нестабільність фінансової системи, наслідком 

якої стала рецесія національної економіки, значно актуалізувала питання 

своєчасного діагностування, прогнозування та профілактики кризових явищ в 

цілому по економіці та на окремо взятому підприємстві. Своєчасне 

діагностування проблем фінансового стану виступає запорукою успішності 

превентивних дій щодо попередження банкрутства суб’єктів реального сектору 

вітчизняної економіки.  
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Аналіз останніх досліджень. Питання здійснення діагностики 

фінансового стану розглядаються науковцями Альтманом Е., Бакановим М., 

Бланком І., Бочаровим В., Вартановим А., Євдокімовою Н., Кірієнко В., 

Кірейцевим Г., Кизимом М., Забродським В., Ковальовим А., Пастуховою В., 

Шереметом А. та іншими, проте недостатньо висвітленими залишаються 

питання інформаційного забезпечення ефективної фінансової діагностики. 

Тому розробка адекватних умовам фінансової нестабільності методів та 

інструментів діагностики фінансового стану є однією з найбільш актуальних 

проблем сучасної економічної науки. 

Метою дослідження виступає обгрунтування доцільності удосконалення 

системи внутрішньої фінансової діагностики через оптимізацію інформаційних 

потоків. 

Виклад основного матеріалу. Як і будь-які інші сфери, управління 

фінансами підприємства переживає невпинну еволюцію, визначальними рисами 

якої є перехід від стихійного, інтуїтивного управління до виваженого, 

аналітично обґрунтованого, що має стратегічне спрямування [1, с.56]. 

Необхідною умовою такої еволюції, що формує інформаційне середовище 

прийняття управлінських рішень, виступає система фінансової діагностики. 

Роль фінансової діагностики у зменшенні інформаційної асиметрії, а 

також визначальне місце інформаційного забезпечення в системі функцій 

ефективного менеджменту дозволяють віднести фінансову діагностику до 

числа ключових функціональних інструментів управління підприємством в 

умовах ринкової економіки. Результати діагностики слугують інформаційною 

підтримкою прийняття управлінських рішень в галузі фінансового та 

комерційного кредитування, інвестування, аквізицій, реорганізації, 

диверсифікації діяльності [2, с.9]. 

Особливості методик та моделей фінансової діагностики у значній мірі 

визначаються інформаційними потребами користувачів результатів 

діагностики. Внутрішня фінансова діагностика виступає в цьому випадку 

інструментом оперативного виявлення проблем підприємства та оцінкою 
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можливих наслідків реалізації різноманітних сценаріїв розвитку подій. Проте 

специфічною особливістю фінансової діагностики на вітчизняних 

підприємствах є її взаємозалежність від достовірності фінансової звітності як 

основного джерела інформації, що не дозволяє оперативно реагувати на раптові 

зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ функціонування 

підприємства. 

Оптимізація управління інформаційними потоками підприємства як 

основи забезпечення ефективної діагностики його фінансового стану можлива 

на основі наступного схеми (рис. 1). 

Основою запропонованої схеми є визначення рівнів управління 

інформаційними потоками та їх розділення на дві незалежні елементи: поточну 

та стратегічну фінансові діагностики.  

Поточна включатиме як контролінг діяльності, так і аналіз ризиків 

підприємства. Причому якщо завданням контролінгу є виявлення внутрішніх 

проблем, то завданням аналітичної служби є встановлення зовнішніх ризиків 

підприємства та моніторинг їх варіацій в залежності від умов функціонування 

економіки. Тобто забезпечується оперативне реагування на явленні ризики, що 

є особливо актуальним в умовах кризи та посткризового періоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Схема оптимізації інформаційних потоків підприємства щодо 

забезпечення ефективності його фінансової діагностики 
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− стан ринку; 
− перспективи галузі; 
− ціни на продукцію та 
сировину ; 
− дії конкурентів. 

− рівень менеджменту; 
− поточний фінансовий 
стан; 
− зміни стратегії та 
політики діяльності. 
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Стратегічний рівень забезпечуватиме аналіз фінансової звітності та 

незалежна зовнішня діагностика, що дозволить збільшити адекватність оцінки 

фінансового стану підприємства ринковим реаліям. 

Висновок. Отже, особливого значення в сучасних умовах 

господарювання набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану 

підприємств через механізм фінансової діагностики, що дає змогу сформувати 

інформаційне поле прийняття оперативних управлінських рішень. Причому, в 

умовах невизначеності, оптимізація інформаційної складової забезпечення 

результативності та адекватності діагностики фінансового стану суб’єктів 

господарювання виступає як інструментом забезпечення прогнозування, так і 

інструментом конкурентної ринкової боротьби. 
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Актуальність дослідження. У процесі виконання своїх, насамперед 

фіскальних, функцій система оподаткування тісно взаємодіє із суб’єктами 

господарської діяльності, які є основними платниками податків в регіоні.  

Перед сучасною податковою системою України стоїть складне 

завдання як по забезпеченню наповнення Державного та місцевих бюджетів 

для здійснення державою своїх функцій, так і по стимулюванню розвитку 

суб’єктів господарювання. Разом із тим, в умовах ринкових відносин, 
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постає необхідність зростання та ефективне впровадження інвестицій в 

економічну сферу. Оскільки одним з основних завдань держави є 

забезпечення доходної частини бюджету, то на фоні зниження обсягів 

виробництва назріла необхідність виведення підприємств із кризового стану 

та створення нових перспективних підприємств за рахунок підвищення 

інвестиційної активності.  

Аналіз останніх джерел. Серед наукових публікацій існує чимало робіт, 

присвячених висвітленню окремих теоретичних та практичних питань оцінки 

впливу податкового навантаження на інноваційно-інвестиційний розвиток 

підприємств. Найбільш відомими авторами цих досліджень є: Г. Шульга, 

О. Замасло, О. Мірчев, І. Мітюков, О. Кириленко, С. Каламбет, В Кравченко, 

І. Луніна, П. Мельник, І.Чугунов та інші.  

Метою даної роботи є дослідження впливу нових податкових 

навантажень на інноваційно-інвестиційний розвиток регіону.  

Викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих 

наукових результатів. Важливим напрямом взаємодії податкових і 

господарських процесів є вплив системи оподаткування на інвестиційну 

діяльність підприємств. Серед видів податків найбільш активно на інвестиційні 

процеси впливають ПДВ і податок на прибуток підприємств.  

Дослідження взаємозв’язку податкових та інвестиційних процесів у 

розрізі регіонів виявили в цілому незначну кореляцію обсягів наданих 

податкових пільг і обсягів освоєних інвестицій, що свідчить про певний 

стимулюючий вплив системи оподаткування на соціально-економічний 

розвиток регіонів. Навіть зважаючи на високий рівень територіальної 

диференціації в обсягах наданих інвестицій, кореляція цих процесів дуже 

незначна.  

Величина коефіцієнта кореляції рівня податкового навантаження на 

господарство регіону та обсягів інвестицій на 1-го жителя становить 0,975; 

такий же порядок цифр і щодо впливу податкового навантаження окремих 

видів податків. Крім того, важливо відзначити схожий характер: взаємозв’язку 
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процесів інвестування з інтенсивністю пільгового оподаткування, а також 

впливу податкової діяльності на пов’язані з інвестуванням інші види 

діяльності – виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію 

основних засобів.  

Одним із напрямків інвестиційної діяльності є інноваційна сфера. Рівень 

розвитку і динамізм інноваційної сфери – науки, наукомістких галузей та 

підприємств, світових ринків технологій – створює основу сталого 

економічного зростання. Науково-технічний прогрес змінив масштаби та 

структури виробництва індустріально розвинутих країн і вчинив суттєвий 

вплив на якість життя та добробут населення. 

Основними напрямами інноваційної діяльності в Черкаській області, та й 

у країні в цілому, є освоєння виробництв нових видів продукції та 

впровадження нових технологічних процесів. Необхідно відзначити складну 

динаміку цих процесів, при значному переважанні першого з них.  

Аналізуючи зв’язок між системою оподаткування та інноваційною 

діяльністю промислових підприємств Черкаської області, можна зробити 

висновок про негативний вплив податкових чинників на інноваційну 

активність підприємств. Практично всі показники кореляції показують 

зворотний зв’язок податкових та інноваційних процесів. Певним винятком із 

загальної закономірності є позитивний вплив надання податкових пільг на 

впровадження технологічних процесів, але, зважаючи на поступове «згасання» 

цього виду інноваційної діяльності в області, цей вплив можна вважати 

несуттєвим.  

Про недосконалість податкового механізму регулювання та 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств свідчить дані табл. 1. 

Проведений аналіз у розрізі регіонів Черкаської області свідчить про 

незначний вплив податкової діяльності на інноваційні процеси. Майже 75 % 

усіх інновацій (126 із 186) були здійснені у м. Черкаси, причому такі 

відмінності були характерні для обох основних напрямів – освоєння 

виробництва нових видів продукції та впровадження нових технологічних 
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процесів. Дослідженнями також встановлено, що вплив податкової діяльності 

на інноваційні процеси в регіонах області має дуже незначний та нестабільний 

характер. 

Таблиця 1. 
Вплив податкової діяльності на інноваційні процеси у регіонах Черкаської 

області (за величиною коефіцієнта кореляції) 
 

Податкові чинники 
Кількість освоєних 
виробництв нових 

видів продукції 

Кількість впроваджених 
нових технологічних 

процесів 

Всього 
інновацій 

Обсяг податкових надходжень 
на 1 жителя – всього 

0,111 0,129 0,112 

У т.ч. податок на прибуток 
підприємств 

0,126 0,135 0,126 

Податок з доходів фізичних осіб 0,280 0,294 0,281 

Плата за землю 0,669 0,679 0,670 
ПДВ 0,002 0,017 0,002 
Акцизний збір 0,242 0,252 0,242 
Місцеві податки і збори 0,722 0,729 0,723 
Неподаткові надходження 0,763 0,767 0,764 
Обсяг податкових пільг на 1 жителя 0,060 0,080 0,061 

 

Висновки. Узагальнюючи проведені вище дослідження, необхідно 

зазначити, що вплив системи оподаткування на суб’єкти господарської  

діяльності в області в цілому є негативним. Певним підтвердженням цього є 

результати обстеження ділової активності підприємств України, які щорічно 

проводяться фахівцями НДІ статистики Держкомстату України шляхом 

анкетування керівників підприємств. 
Список використаних джерел 
 

1. Білостоцька В. О., Островецький В. І. Податкове навантаження в Україні // Фінанси 
України. – 2002. - № 12. – С. 75-79. 

2. www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.  
3. www.stat.cherkassy.ua – офіційний сайт Головного управління статистики у Черкаській 

області.  
4. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України. 
 

 

 

 



 223 

УДК 336.025 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ  

Ф’ЮЧЕРСНИХ КОНТРАКТІВ 
Яковенко А. В. 

Науковий керівник: Пустовійт Р. Ф. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза в Україні, що була 

ініційована як зовнішніми (глобальна фінансова криза), так і внутрішніми (в 

першу це стосується проблем інституційного середовища) чинниками, 

визначила одним з ключових завдань вітчизняної економіки – формування 

антикризових систем управління фінансами суб’єктів господарювання. 

При цьому одним із інструментів забезпечення фінансової стійкості 

підприємств в умовах нестабільного зовнішнього та внутрішнього середовища 

є запровадження ефективної системи управління грошовими потоками, що дає 

змогу забезпечити реалізацію оптимальної політики розвитку підприємства.  

Обґрунтування отриманих результатів. Важливою характеристикою 

фінансового стану сучасного підприємства є його здатність генерувати грошові 

кошти, що є достатніми для його прибуткової діяльності. Проте, в умовах 

вітчизняної трансформаційної економіки, нерозвиненість інституційного 

середовища не дозволяє використовувати ефект формування позитивного 

грошового потоку для забезпечення динамічного розвитку підприємства. Це 

пояснюється прогнозованістю цін як на сировину (спирт та інші складові 

виготовлення продукції), так і на кінцеву продукцію підприємств лікеро-

горілчаної галузі (ЛГГ), що знижує ефективність управління їх грошовими 

потоками. До цього додамо постійні зміни законодавчої бази, що регулює 

функціонування підприємств ЛГГ. 

Підкреслимо, що горілчаний ринок, як складова частина АПК, залежить 

від сезонного коливання ділової активності. Особливість ведення операційної 

діяльності в даній галузі супроводжується двома піковими періодами: 

найбільших витрат на закупівлю сировини (червень-липень) та найбільших 
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доходів від реалізації продукції (грудень-січень). Результати дослідження 

свідчать про те, що підприємства лікеро-горілчаної галузі України в 

несприятливих умовах постали перед необхідністю забезпечення сталості 

формування позитивних грошових потоків та підвищення транспарентності 

формування цінової політики як на сировину, так і на власну продукцію.  Таким 

чином, грошовий потік для підприємств даного виду діяльності має значні 

касові розриви, що характеризуються наявністю граничних точок надходження 

та витрачання коштів. Одним із засобів оптимізації грошового потоку та 

мінімізації негативних впливів коливання ділової активності виступають 

ф’ючерсні контракти [1, c.225]. 

Відповідно до вітчизняного законодавства під ф’ючерсною угодою є 

різновид товарного деривативу, під яким розуміють стандартний документ, що 

засвідчує право та зобов’язання придбати або продати біржовий товар на 

визначених умовах у майбутньому, випуск та обіг якого регулюється 

українським законодавством [2]. Іншими словами, ф’ючерсна угода – 

стандартний біржовий документ, що засвідчує необов’язкове до виконання 

зобов’язання купівлі-продажу активу через визначений часовий лаг та на 

визначених умовах у майбутньому за котирувальною ціною в момент 

виконання угоди.  

Перевагою використання ф’ючерсних контрактів в АПК є та, що вони 

дають змогу на початку календарного року протягом 6 місяців (до початку 

збирання нового врожаю) або на більш довгостроковий період планувати 

підприємству цінову політику. Контракти дозволяють мінімізувати пробним 

коливанням цін. У свою чергу виробники більш точно прогнозують свої 

грошові надходження, що, з огляду на українську практику раптового підняття 

цін на спирт марки «Люкс» державним монополістом – концерном «Укрспирт», 

є більш ніж актуальним.  

Висновки. Активізація операцій зі строковими біржовими контрактами 

створює суттєві переваги для функціонування горілчаного ринку. 

Прогнозованість ціни на сировину та продукцію дозволяє товаровиробникам не 
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лише формувати ефективний грошовий потік, але й отримувати додаткові 

альтернативні вигоди. При цьому зростає стабілізаційна функція ринку, а цінові 

тенденції стають очікуваними.  
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ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ У СТРАХОВОМУ СЕКТОРІ 

Яновський Д. В. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Як засвідчує світова практика, національні страхові ринки багатьох 

розвинутих країн характеризуюся не лише щорічним кількісним ростом 

базових показників здійснення страхової діяльності, але й ростом випадків 

страхового шахрайства, яке супроводжувало таку діяльність. З динамічним 

розвитком вітчизняного страхового ринку не менш динамічно зростає кількість 

випадків страхового шахрайства в українському страховому секторі. Тож на 

сьогодні надзвичайно актуальним є розробка концепцій, знаходження шляхів та 

способів протидії шахрайству в страховій діяльності. 

Важливі аспекти проблематики шахрайства у страховому секторі 

висвітлені у наукових працях А. І Алгазіна, Н. Ф. Галагузи (теоретичні і 

практичні засади страхового шахрайства), М. С. Жилкіної (практика виявлення 

та методи нейтралізації страхового шахрайства), В. Л. Пластуна (узагальнення 

класифікації страхового шахрайства) та інших. 
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Метою дослідження є висвітлення способів протидії шахрайству у 

страховому секторі, які визначаються як один з елементів мінімізації тіньової 

економічної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи  проблеми шахрайства  в 

страховій сфері, М Жилкіна слушно зауважує, що «… шахрайська діяльність 

передбачає наявність щонайменш одного з таких ключових елементів: 1) 

введення в оману щодо суттєвої обставини в рамках предмету договору 

страхування; 2) намір ввести в оману; 3) намір отримання незаконних 

доходів» [1, с.56]. 

Відомий науковець з питань страхової справи В. Пластун слушно 

зауважує, що на практиці боротьба зі страховим шахрайством ускладнюється 

багатьма чинниками, а саме: 

- страхове шахрайство є динамічним явищем, що еволюціонує разом із 

зовнішнім середовищем функціонування і прогресує завдяки підвищенню 

складності виконуваних операцій; 

- страхове шахрайство виявити складно. З цією метою необхідно 

впроваджувати відповідну систему моніторингу і контролю з боку страхової 

організації або органів нагляду за страховим сектором; 

- юридичний доказ шахрайських дій у сфері страхування є ускладненим і 

залежить від професіоналізму співробітників служби безпеки страхової 

компанії. У зв’язку з цим компанія повинна інвестувати значні фінансові 

ресурси у підготовку відповідних кадрів, а також комплекс програмного 

забезпечення, що допомагає виявити випадки страхового шахрайства. 

- точна оцінка затрат на заходи з попередження і протидії страховому 

шахрайству є досить складним завданням, оскільки відповідні процедури 

контролю є потенційно значними за обсягами витрат, тривалістю і ступенем 

розрізненості при різних видах страхування [2]. 

У свою чергу А. Чижов вважає, що боротьба зі страховим шахрайством 

не повинна бути самостійною ініціативою. Теоретично, страхова компанія, що 

застосовує технологію контролю за страховим шахрайством, отримує 
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відповідну конкурентну перевагу. Проте на практиці шахрайство позначається 

на всіх компаніях, представлених на страховому ринку, а тому додаткові 

витрати, що виникають однаково рівномірно розподіляються між страховиками 

і закладаються у вартість страхової послуги, не здійснюючи впливу на рівень 

конкуренції. Крім того, окремі випадки протидії таким зловживанням є 

неефективними, оскільки боротьба зі страховим шахрайством повинна мати 

всеохоплюючий характер, що досягається спільними зусиллями учасників 

страхового ринку [4]. 

Особливої уваги в наш час проблемі унеможливлення шахрайства в на 

страховому ринку повинні приділяти державні органи нагляду і регулювання, 

конкретизуючи правове поле, спрямоване на підвищення ефективності виявлення 

і зменшення наслідків зловживань у страховому секторі через встановлення 

відповідальності обох сторін ( страховика та страхувальника)  за такі 

правопорушення. З цією метою обов’язковим елементом чинного законодавства 

має бути  чітке визначення поняття «страхове шахрайство» і його види, 

визначення способів ідентифікації шахрайства в страховій сфері, законодавчо 

встановити адміністративну та кримінальну відповідальність сторін. 

На наш погляд, особливо ефективним елементом системи контролю за 

страховим шахрайством є організація і ведення бази даних зловживань у 

страховому секторі, яка може бути підґрунтям для розробки системи 

попередження фінансових зловживань на страховому ринку. Ініціатива щодо 

утворення такої бази даних має належати самим страховим компаніям, їх 

об’єднанням, саморегулюючим організаціям разом з уповноваженими орга-

нами нагляду за фінансовим сектором. 

Висновки. Таким чином, на наш погляд, найбільш ефективним способом 

боротьби з шахрайством в контексті мінімізації тіньових грошових потоків є 

побудова системи попередження фінансових зловживань. До обов’язкових 

елементів зазначеної системи слід віднести: ведення комплексної бази даних 

клієнтів, навчання співробітників підрозділу андерайтингу, налагодження 
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процедури перевірки достовірності настання страхових випадків, здійснення 

інвестицій в інформаційно-технічне оснащення служби безпеки компанії. 
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Социология маркетинга – новое научное направление, возникшее на 

стыке социологии и маркетинга, позволяющее объединить их достижения для 

решения широкого круга задач устойчивого развития общества в современных 

условиях. Актуальность темы исследования выражена тем, что явление 

социального маркетинга – относительно новое и перспективного направление, 

позволяющего не только укрепить позиции маркетинга в современном мире, но 

и расширить круг проблем, которые можно решить с помощью маркетингового 

подхода к построению сбалансированного и устойчивого развития. 

Традиционно инструменты маркетинга существовали для того чтобы 

предлагать покупателю товары и услуги. В 1970 году возникла идея 

использования маркетинга, чтобы помочь людям приобрести хорошие 

привычки, которые сослужат им долгую службу и будут полезны для 

общества в целом.  
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Наглядным примером программ социального маркетинга может 

послужить компания Avon, известная своей программой «Вместе против рака 

груди». Компания продает товары с изображением розовой ленточки и 

направляет часть стоимости этих товаров в фонд программы. 

В большинстве случаев цель социального маркетинга – способствовать 

улучшению жизни отдельного человека и общества в целом.  

Социальный маркетинг эффективно применялся за рубежом, особенно в 

развивающихся странах, в ходе кампаний по планированию семьи, вакцинации, 

кормлению грудью и т.д. Социальный маркетинг может быть эффективно 

использован в решении широкого круга проблем, не обязательно связанных с 

охраной здоровья и планированием семьи, например, в обсуждении вопросов 

сохранения энергии и водных ресурсов, охраны окружающей среды. 

Социальный маркетинг частично повлиял на традиционный подход к 

изменению поведения. В прошлом в основном использовались увещевания со 

стороны общественности, муниципальные и школьные курсы и реклама 

общественных услуг. Людям скорее рассказывали о правильном поведении, 

чем о важности и легкости его изменения. Социальный маркетинг создает 

целый ряд инструментов и концепций для реализации программ социальных 

перемен. В то же время глубоко уважается право каждого индивида решить, 

принимать ли эти изменения. 

Информационный или пропагандистский компонент программы 

социального маркетинга может включать в себя рекламу, связи с 

общественностью, обеспечение паблисити, личный контакт и другие способы 

популяризации. Реклама в средствах массовой информации обычно является 

важным средством для объяснения смысла программы социального 

маркетинга. 

Многие эффективные программы социального маркетинга признают 

преимущества использования различных средств коммуникации, которые 

усиливают и привлекают внимание к передаваемым сообщениям.  



 230 

Социальный маркетинг наглядно демонстрирует свои возможности для 

усиления эффективности изменений в обществе. 

С появлением новых научных открытий социальный маркетинг может 

сыграть свою роль в информировании и побуждении людей изменить свое 

поведение в меняющемся мире. 
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Основною особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що як 

виробничі запаси воно використовує значну частину виробленої власної 

продукції у вигляді насіння, відходів, а також продукти і кормів, які були 

одержані в процесі переробки продукції у власному господарстві чи на стороні. 

Тому актуальність проблеми обліку і аналізу виробничих запасів 

сільськогосподарського підприємства не викликає сумніву і потребує 

дослідження. 

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку виробничих запасів 

сільськогосподарських підприємств зробили такі вітчизняні вчені як: 

Ф. Ф. Бутинець, В. П. Завгородній, В. В. Сопко, Л. К. Сук, П. Т. Саблук, 

Н. В. Чебанова, В. Д. Шквір, Т. Г. Камінська, М. І. Телегун, Я. А. Гончарук, 

В. Г. Швець, М. Г. Чумаченко, С. Ф. Голов та інші. 

Метою дослідження є виявлення проблем обліку виробничих запасів та 

продукції сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських 

підприємствах, а також пошук шляхів їх вирішення. 

У 2000 році в Україні було впроваджено новий План рахунків 

бухгалтерського обліку, затверджено Інструкцію про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку. Проте ці нормативно-правові акти незручні 

для ведення обліку на сільськогосподарських підприємствах. Це пояснюється 

специфікою діяльності цих підприємств. 

Відповідно до Плану рахунків, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99 р. № 291 для обліку виробничих запасів 
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призначено синтетичний рахунок 20 «Виробничі запаси». На практиці ж 

виявилося, що в Інструкції щодо застосування Плану рахунків існує 

суперечність щодо обліку виробничих запасів. З одного боку облік саджанців, 

насіння й кормів (які були куплені, так і власного виробництва), що 

використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин на 

підприємстві, пропонується вести на субрахунку 208 «Матеріали 

сільськогосподарського призначення» рахунку 20 «Виробничі запаси».  

З іншого боку в цій же Інструкції пропонується вести облік продукції 

власного виробництва, того самого насіння, призначеної для продажу та іншого 

невиробничого споживання (видачі або продажу працівникам, передачі для 

інших невиробничих підрозділів підприємства) на рахунку 27 «Продукція 

сільськогосподарського виробництва». Тобто, одні й ті ж запаси, які мають 

одне й те ж призначення, потрібно обліковувати на двох рахунках.  

Отже, для вирішення проблеми потрібно зробити певну конкретизацію, 

зокрема обліковувати на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського 

призначення» лише ту сільськогосподарську продукцію (не промислову), що 

призначена для реалізації, ту яка не буде використана на даному підприємстві. 

Також існують суперечності між Інструкцією про застосування Плану 

рахунків та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». У 

балансі немає статті «Продукція сільськогосподарського виробництва», а є 

стаття «Готова продукція», в якій передбачено показувати запаси виробів на 

складі, обробка яких закінчена. Тут йде мова про промислову продукцію, облік 

якої ведеться на рахунку 26 «Готова продукція», а не про продукцію 

сільськогосподарського виробництва, що обліковується на рахунку 27. Тому 

виникає питання: де сільськогосподарським товаровиробникам відображати у 

балансі сільськогосподарську продукцію? 

Отже, потрібно внести зміни до Інструкції про застосування Плану 

рахунків та П(С)БО 2 «Баланс» з уточненням їх використання аграрними 

підприємствами. 
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Важливим питанням, яке постає перед вітчизняною наукою та практикою в 

бухгалтерському обліку, є формування такої інформації про виробничий 

процес, яка б об’єктивно та оперативно відображала господарську ситуацію в 

межах підприємства, спрямовувала управлінський персонал на вибір найбільш 

ефективних шляхів розвитку підприємства. Одним з факторів, який забезпечує 

успішне функціонування підприємства в умовах сучасного конкурентного 

середовища, є створення нової системи одержання інформації про процеси 

виробництва продукції тваринництва, застосування нових для вітчизняної 

практики бухгалтерського обліку підходів до обліку витрат і виходу продукції, 

що впливатиме на об’єктивність відображення господарської діяльності 

сільськогосподарських підприємств. 

Проблеми обліку процесу виробництва в тваринництві постійно 

знаходяться у центрі уваги науковців. Вагомий внесок у їх дослідження 

зробили такі вітчизняні вчені: І. О. Белебеха, Б. І. Валуєв, М. Я. Дем’яненко, 

В. М. Жук, М. М. Коцупатрий, М. В. Кужельний, В. Б. Моссаковський, 

Н. Л. Правдюк та інші. 

Облік витрат на виробництво необхідно розглядати як процес, тобто 

сукупність взаємопов’язаних і таких, що виконуються в певній послідовності, 
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організаційних, логічних, розрахункових операцій і процедур формування 

інформації про витрати. В цьому обліковому процесі можна виділити дві стадії: 

а) документування; б) групування і систематизація інформації. Калькулювання 

є одним із завдань управлінського обліку, що вирішується на другій стадії, тому 

немає потреби розглядати облік витрат та калькулювання відокремлено. Тому 

облік витрат в управлінському і фінансовому обліку є інтегрованим і ведеться 

на одних рахунках. 

Важливим елементом побудови обліку витрат на виробництво є 

обґрунтоване встановлення його об’єктів. Вибір об’єкта обліку витрат має тісно 

узгоджуватись з об’єктом обліку поголів’я. Своєчасно та достовірно надана 

інформація про поголів’я тварин сприяє отриманню незалежної інформації про 

витрати на виробництво продукції та обґрунтованому визначенню собівартості 

продукції тваринництва, що вимагає, в свою чергу, відповідної організації 

контролю за збереженням поголів’я тварин.  

Формування виробничої собівартості продукції здійснюється відповідно до 

Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених 

наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 (далі – 

Методичні рекомендації № 132), якими визначено порядок закриття 

операційних рахунків у встановленій послідовності та методику обчислення 

собівартості продукції. У зв’язку з введенням П(С)БО 30 «Біологічні активи» 

порядок закриття операційних рахунків змінився, оскільки витратні рахунки у 

тваринництві і рослинництві закривають без визначення фактичної собівартості 

продукції та списання в кінці року калькуляційних різниць.  

Таким чином, введення в облікову практику П(С)БО 30 «Біологічні 

активи» змінило існуючу методику оцінки при оприбуткуванні продукції 

сільськогосподарського виробництва при первісному її відокремленні від 

біологічного активу. Значна частина сільськогосподарських підприємств не 

застосовують нововведення і відображають в обліку оприбуткування готової 
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продукції в оцінці за плановою собівартістю, що призводить в цілому до 

викривлення інформації в фінансовій звітності. 
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В умовах реформування системи господарювання України проблеми обліку 

основних засобів набувають виняткової актуальності в зв’язку з необхідністю 

отримання зацікавленими користувачами точної та достовірної інформації про 

наявність, стан та ефективність використання основних засобів. Рівень розвитку 

технологій виробництва залежить від ефективності відтворення активної частини 

основних засобів. З прийняттям нового Податкового кодексу була здійснена 

спроба гармонізації бухгалтерського і податкового обліку основних засобів. 

Проблеми обліку основних засобів в бухгалтерському та податковому обліках 

знаходились і перебувають в центрі уваги таких науковців, як: Богдан А. І., Білуха 

М. Т., Бутинець Ф. Ф., Виговська Н. Г., Голов С. Ф., Дем’яненко М. Я., Завгородній 

В. П., Кірейцев Г. Г., Огійчук М. Ф., Сопко В. В. та ін. 

Опрацювання опублікованих наукових праць і діюча практика 

господарської діяльності підприємств свідчать про те, що в бухгалтерському та 

податковому обліку основних засобів є низка принципово важливих проблем, 

які потребують нових досліджень. 



 236 

Метою даного дослідження є вивчення проблем зближення 

бухгалтерського та податкового обліку в світлі прийняття нового Податкового 

кодексу України.  

З введенням в дію Податкового кодексу України відбулися значні зміни 

щодо обліку основних засобів. Зокрема, змінився підхід до методики 

нарахування амортизації основних засобів. Нарахування її здійснюється тепер  

виходячи з мінімально допустимих термінів амортизації основних засобів. 

Відповідно, виникає проблема встановлення на законодавчому рівні 

мінімальних термінів амортизації основних засобів. Відбулося також 

впровадження ідентичного підходу до класифікації основних засобів як у 

бухгалтерському обліку, так і у податковому. 

Кодекс також передбачає зміну порядку переоцінки основних засобів або 

визнання відновлення його корисності, що призводять до збільшення 

балансової вартості об’єкта. Переоцінка може проводитись до досягнення 

об’єктом балансової вартості на звітну дату в розмірі не менше ніж 10% від 

його первісної вартості на час взяття на баланс, що суперечить нормам ПСБО 

7 «Основні засоби». 

Змін зазнав і облік витрат, пов’язаних з поліпшенням та ремонтом основних 

засобів. Тепер за Кодексом первісна вартість основних засобів збільшується на 

суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта у сумі, що перевищує 10% 

вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного періоду. 

Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта у розмірі, що не перевищує 10% 

вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року, 

відноситься до витрат того звітного року, в якому вони були здійснені. За ПСБО 7 

«Основні засоби» первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, 

пов’язаних з поліпшенням об’єкта без обмеження. 

Таким чином, можна зробити висновок, що нововведення в податковому 

обліку основних засобів за Податковим кодексом інтегровані з національними 

обліковими стандартами. Разом з тим, існує багато невирішених дискусійних 

питань щодо обліку основних засобів, розв’язання яких значно поліпшить 
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організацію роботи облікових працівників та покращить результати діяльності 

підприємств загалом. 
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Страхові компанії, як і будь-які інші суб’єкти господарювання, 

зобов’язані формувати та подавати до уповноважених органів фінансову 

звітність. Крім того, страхові компанії формують спеціальну звітність – звітні 

дані та подають їх до Державної комісії з регулювання фінансових послуг 

України. У фінансовій звітності доходи і витрати страхової компанії 

відображаються у формі №2 «Звіт про фінансові результати», у спеціальній 

звітності – «Звіті про доходи та витрати страховика». При відображенні 

фінансових результатів страхової діяльності у фінансовій звітності виникає 

проблема формування  інформації про доходи і витрати страховика. 

Метою дослідження є окреслення проблеми формування у фінансовій 

звітності страховика фінансових результатів діяльності та обґрунтування 

пропозицій щодо їх вирішення. 

Звіт про доходи і витрати страховика розкриває інформацію про доходи 

страховика за їх видами, про витрати і фінансові результати страховика, а 

також суму нарахованого податку на прибуток та чистого прибутку (збитку) [1]. 

Як відомо, страхова компанія, крім Звіту про доходи і витрати страховика 

складає також форму №2 «Звіт про фінансові результати», в якій розкривається  

інформація про доходи і витрати за видами діяльності. Метою складання Звіту 
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про фінансові результати є надання користувачам правдивої, повної та 

неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від 

діяльності страхової компанії за звітний період [2]. 

Порівнюючи склад доходів страховика, що відображаються у Звіті про 

фінансові результати та Звіті про доходи і витрати страховика слід відзначити, 

що стаття «Інші операційні доходи, інші надзвичайні доходи» Звіту про доходи 

і витрати страховика включає також фінансові доходи та інші доходи, що 

суперечить П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Згідно П(С)БО 3, 

операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [2]. 

Порівнюючи зміст витратних статей Звіту про фінансові результати та 

Звіту про доходи і витрати страховика, ми бачимо відмінність між структурою 

відображення витрат. У формі №2 окремо відображаються статті «Фінансові 

витрати» та «Інші витрати», тоді як у Звіті про доходи і витрати страховика дані 

статті відносяться до операційних витрат, що суперечить П(С)БО 16 «Витрати», 

на основі якого складається форма №2 «Звіт про фінансові результати» [3]. 

Для усунення невідповідностей при формуванні фінансової звітності 

страхових компаній пропонуємо впровадити Міжнародні стандарти фінансової 

звітності. 
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Враховуючи сучасні умови неефективного використання лісових масивів, 

глобальний характер відтворення лісових біологічних активів, важливим є 
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узгодження національної системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління біологічними активами з міжнародними вимогами. 

Суттєвий внесок у вирішення даної проблеми належить вітчизняним 

науковцям: Ф. Ф. Бутинцю, С. Ф. Голову, В. М. Жуку, О. О. Канцурову, 

В. М. Костюченко, Н. М. Малюзі, М. Ф. Огійчуку, Л. К. Суку, В. О. Шевчуку та 

іншим дослідникам. 

П(С)БО 30 «Біологічні активи» затверджено з метою організації нової 

концепції обліку ресурсів природного походження, що визначає винятковий 

вплив на перетворення біологічних законів. Лісові насадження, земля, зайнята 

лісами, мисливські ресурси – біологічні активи, які зовсім не згадуються у 

стандарті № 30. При цьому вони підпадають під визначення біологічних 

активів, оскільки задовольняють всім критеріям належності до біологічних 

активів (П(С)БО 30 – п.4-8) 

Сучасний облік лісових насаджень (кількісний і вартісний) повністю 

відокремлений від їх бухгалтерського обліку, від стратегічних цілей і проблемних 

питань розвитку загальної системи управління біологічними активами. У зв’язку з 

тим, що лісові насадження не обліковуються на балансі підприємства, то мова про 

об’єктивний і достовірний бухгалтерський облік йти не може. Водночас це 

призводить до зловживань та перекручування показників фінансової звітності, що 

створює умови для переходу лісового господарства «у тінь». 

Для того, щоб організувати якісний бухгалтерський облік лісових 

насаджень необхідно, насамперед, окреслити проблемні і невирішені питання: 

 первісне оцінювання лісових активів; 

 нарахування амортизації (зносу) на багаторічні лісові насадження; 

 відображення витрат, пов’язаних із закладенням і доглядом за 

насадженнями за рахунок грошових коштів державного бюджету; 

 відображення витрат, здійснених за рахунок власних коштів 

держлісгоспу; 
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 списання вартості лісових насаджень через оприбуткування 

лісопродукції. 

Найоптимальнішим є варіант обліку лісових біологічних активів не в 

розрізі стиглості насаджень (яка для різних цілей використання деревини є 

різною), а за класами віку. Це дозволило б пов’язати бухгалтерський та 

управлінський облік через облік щорічних витрат на конкретну групу дерев 

певного віку. Контроль за достовірністю облікових даних повинен 

здійснюватися за центрами відповідальності, це зумовлює потребу у веденні 

бухгалтерського обліку повного операційного циклу всіма лісництвами, які 

входять до складу держлісгоспу. Така організація обліку дозволить об’єктивно 

оцінювати та відображати усі зміни, що відбуваються в процесі раціонального 

ведення лісового господарства, для підвищення ефективності управління 

формуванням і використанням лісових біологічних активів. 

Таким чином, для ефективного використання лісових ресурсів у ринкових 

умовах господарювання необхідно розробити таку систему кількісно-

вартісного оцінювання та обліку лісових насаджень, застосування якої дасть 

можливість характеризувати не тільки повноту та інтенсивність 

лісокористування, але й враховувати деструктивні еколого-економічні зміни, 

які відбуваються у лісовому біогеоценозі. 
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Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, нерозривно 

пов’язані з пошуком принципово нових методів  організації та управління 

виробництвом.  

Головною передумовою успішного здійснення виробничого процесу, як 

головної ланки діяльності господарського суб’єкту, є наявність та раціональне 

використання виробничих запасів, ефективне управління ними.  

Метою дослідження є розгляд методів управління запасами та їх 

впровадження на вітчизняних підприємствах. 

Однією із проблем управління запасами є контроль за їх 

складуванням. Одним з варіантів її вирішення є створення «виробництва без 

складів», впровадження якого неможливе без кардинальних змін в усьому 

комплексі процесів, що забезпечують виробництво. У ході дослідження 

з’ясувалося, що треба створити високоточну інформаційну систему 

складування, що дозволяє використовувати банк даних в реальному 

масштабі часу. При використанні якої продукція випускається лише в 

об’ємі, що забезпечує збут. [1]. 

Усе це вимагає гнучкості виробництва на цеховому рівні, що досягається 

за рахунок розширення можливостей по зміні устаткування, та застосуванню 

нових методів управління запасами, – «канбан» і «точно в строк» [4]. 

Суть системи «канбан» полягає в тому, щоб готівкові запаси по своїй 

кількості відповідали потребам початкової стадії виробничого процесу, а не 

накопичувалися, як раніше. Масштаби міжопераційного складування 

скорочуються внаслідок синхронізації операцій і нівелювання об’ємів 

предметів праці, що переробляються на кожному етапі. 
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Одним з методів скорочення запасів, підвищення гнучкості виробництва і 

можливості протистояння зростаючої конкуренції став метод «точно в строк». 

У цьому ж контексті слід виділити і охарактеризувати принципову ідею методу, 

яка базується на трьох передумовах. 

По-перше, передбачається, що заявкам споживачів готової продукції 

повинні відповідати не її заздалегідь накопичені запаси, а виробничі 

потужності, готові переробляти сировину, що поступають майже «з коліс».  

По-друге, в умовах мінімальних запасів потрібна безперервна 

раціоналізація організації і управління виробництвом, бо високий об’єм запасів 

нівелює, у відомому сенсі маскує помилки і недоліки в цій області.  

По-третє, для оцінки ефективності виробничого процесу, окрім рівня 

витрат і продуктивності фондів, слід враховувати термін реалізації заявки, так 

звану тривалість повного виробничого циклу [3]. 

Ефективне управління виробничими запасами дозволить мінімізувати 

витрати на їх утримання, раціоналізувати сам процес виробництва. 

Перевагами даних методів управління запасами є скорочення часу і витрат на 

підготовчі операції, це робить економічно вигідним виготовлення виробів 

невеликими партіями, що особливо важливо в умовах конкуренції і змін 

вимог ринку.  
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Основною проблемою діяльності страхових компаній в сфері 

перестрахування є недостатня урегульованість складової управління, а саме 

обліку. Лише чітко налагоджена система бухгалтерського обліку щодо 

здійснених операцій перестрахування, дасть змогу забезпечити процес 

управління своєчасним, повним та доцільним інформаційним забезпеченням, 

що є необхідною умовою в процесі складання фінансової звітності. 

Метою дослідження є внесення обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення діючої практики обліку операцій передачі ризиків в 

перестрахування на основі критичного підходу, що дасть змогу усунути існуючі 

недоліки та спростити методику складання звітності страховиками на основі 

даних поточного обліку. 

Страхові компанії в питаннях обліку керуються вимогами чинного 

законодавства України 1,2,3. Операції з передачі ризиків у перестрахування 

відображаються за методом нарахування, що відповідає вимогам П(С)БО 1 [2]. 

Здійснюючи операції перестрахування, перестрахувальник має відобразити 

в обліку інформацію щодо: частки страхових платежів, що були сплачені 

перестраховикам за договорами; формування частки перестраховиків у 

страхових резервах; визначення фінансового результату від страхової 

діяльності з урахуванням перестрахових операцій; розрахунків з 

перестраховиками в аналітичному розрізі.  

Договір перестрахування може містити умови, за яких частина 

перестрахувальної премії залишається тимчасово у перестрахувальника. 

Депонована премія створює деякий резерв коштів для виплати страхувальнику 

страхового відшкодування. На залишок премії необхідно нараховувати відсотки 
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на користь перестраховика. Для обліку розрахунків за депонованими сумами 

потрібно відкрити спеціальний субрахунок 685.13 «Розрахунки з вітчизняними 

перестраховиками за депонованими преміями» і 685.23 «Розрахунки з 

іноземними перестраховиками за депонованими преміями» (рис. 1). 

У ході здійснення перестрахових операцій перестрахувальнику варто 

дотримуватись наступної схеми обліку (рис. 1). 
                      1                                                                                             2                 
                                                                                             

                                                                                                                                                                          6 
                            4                                                                             5                                                                                           

                                                                                                                                                                                                       3                                                                                 
Рис. 1. Алгоритм ведення обліку операцій передачі ризиків в перестрахування 
 

Одночасно з передачею перестраховику частки ризиків та суми страхових 

платежів перестрахувальник має визначити і відобразити в обліку частку 

перестраховиків у страхових резервах, зменшуючи відповідно свою частку.  

У ході здійснення перестрахових операцій виплачуються різного роду 

комісії – перестрахувальна комісія, тантьєма або ж зворотня комісія. 

Відображуючи дані комісії в обліку, перестрахувальник має кредитувати 

рахунок 719, тим самим збільшуючи інші доходи від операційної діяльності. 

Наведені рекомендації можуть слугувати страховим компаніям в процесі 

розроблення облікової політики та робочого плану рахунків, організації 

системи бухгалтерського обліку компанії та полегшать процес складання 

якісної фінансової звітності. 
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Недоліки в системі бухгалтерського обліку пов’язані з тим, що теперішня 

економічна ситуація значно змінилась, ускладнились економічні зв’язки, 

з’явилось більше різновидів продукції. Кількість варіантів рішень значно 

зросла, одночасно збільшилась ціна невірно прийнятого рішення. 

Методика ведення обліку витрат займає чільне місце в наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, цими питаннями займались такі 

вчені: Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Сопко В. В. та інші. Вчені у своїх працях 

висвітлюють різні підходи до визначення витрат та їх класифікації, але не 

досить повно висвітлені питання ведення обліку витрат на будівельних 

підприємствах. 

Мета дослідження - визначити проблеми у веденні обліку витрат на 

будівельних підприємствах та запропонувати напрямки його вдосконалення. 

Особлива увага приділяється зниженню витрат у всіх можливих формах. 

Усі дані по зниженню витрат повинні бути надані керівництву для аналізу. 

Відхилення по витратах в першу чергу знаходить і опрацьовує бухгалтер, який 

стає координатором зниження витрат. Як координатор з питань зниження 

витрат він зобов’язаний розробити форми, які б відповідали визначеним ідеям; 

зібрати ідеї, спрямовані на зниження витрат, і дати оцінку їх значимості. 

Для того, щоб виконати це якнайкраще, слід розробити форму, яка б 

містила інформацію про витрати на закупівлю деталей, сировини, операції з 

будівельно-монтажних робіт у відповідності з вимогами по нормах часу. Тому 

необхідна перевірка: ефективності функціонування підприємства; порівняльних 

фінансових звітів; відхилень від нормативів; витрат засобів на утримання та 
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ремонт, а також придбання нового обладнання; підвищення об’єму реалізації 

інших продуктів за рахунок зниження цін з метою розподілу накладних витрат. 

На будівельних підприємствах доцільно було б створити комісію по 

зниженню собівартості продукції, в яку повинні бути включені представники 

наступних відділів: кошторисного, відділу постачання, виробничого та 

планового. При підготовці проведення комісії голова повинен встановити 

певний зв’язок між продукцією та її частинами для того, щоб прослідкувати 

виробничі відносини в межах нормативів, її вартості в часовому вимірі. Голова 

комісії по зниженню собівартості продукції повинен ознайомитись з 

технічними характеристиками продукції, яка виготовляється. Як правило, 

починають з такого інструменту, як Картка обліку нормативної собівартості 

продукції.  

Зниження собівартості продукції – це важливе питання, яке вирішує 

кожне підприємство. Воно має розглядатись на зборах комісії по зниженню 

собівартості продукції. Коли йде мова про зниження собівартості, слід 

намагатися знайти шляхи зменшення витрат і підвищення ефективності на всіх 

стадіях виробничого процесу – від закупівлі сировини і напівфабрикатів до 

контролю на стадії виходу готової продукції і доставки її споживачу. Зміни 

можуть бути внесені на будь-якому етапі, якщо вони впливають на якість 

продукції, яка проходить через ці етапи. 

Таким чином, вирішення сучасних проблем полягає в оптимальному 

поєднанні систем обліку та управління. Таке поєднання можливе, якщо 

виконуватимуться певні умови: система обліку буде функціонувати згідно з 

метою системи управління; система обліку буде своєчасно задовольняти 

конкретною і необхідною інформацією систему управління; система управління 

буде оперативно використовувати підготовлену інформацію для ефективного 

управління. 
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 На розвиток та ефективність діяльності страхових компаній впливає 

сукупність чинників внутрішнього середовища, до яких належить і 

бухгалтерський облік. Важливого практичного значення набувають теоретичні, 

методичні та організаційні аспекти обліку діяльності страховиків. При цьому, 

особливої актуальності набуває опрацювання досконалих методик обліку з 

урахуванням положень міжнародних і національних стандартів, а також їх 

реалізація в умовах сучасних інформаційних технологій. 

 Метою дослідження є надання рекомендацій щодо удосконалення 

методики обліку страхових виплат. 

 Більше 90% загальної суми витрат страхової компанії припадає, 

безперечно, на «страхові» витрати. До них належать виплати страхових сум та 

страхових відшкодувань, відрахування в централізовані страхові резервні 

фонди, витрати на ведення страхової справи, відрахування в технічні, інші 

затрати, що включаються до собівартості страхових послуг. 

 Основним видом витрат страховика є страхові виплати, які сплачуються 

страхувальнику в разі настання страхового випадку. 

 Відповідно до чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку 

інформація щодо виплачених страхових виплат за договорами страхування і 

перестрахування узагальнюється на субрахунку 904 «Страхові виплати». За 

дебетом цього рахунку відображаються визнані страхові виплати, за кредитом – 

списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати». 
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 На рахунку 904 «Страхові виплати» необхідно деталізувати 

інформацію за операціями страхування, тому перш за все необхідно внести 

суттєві зміни в чинний План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцію 

щодо його застосування № 291, додати додаткові рахунки для відображення 

специфіки страхової діяльності, що сприятиме покращенню обліково-

аналітичної інформації, аналітичності обліку та прийняттю раціональних 

управлінських рішень. 

 До рахунка 904 «Страхові виплати» необхідно відкривати субрахунки 

другого порядку: 

– 9041 «Страхові виплати за договорами страхування»; 

– 9042 «Страхові виплати за договорами співстрахування»; 

– 9043 «Страхові виплати за договорами, прийнятими в перестрахування»; 

– 9044 «Страхові виплати за договорами, переданими в перестрахування»; 

− 9045 «Викупна сума». 

 Після закінчення звітного періоду дебетове сальдо рахунків 9041-9043 

списується в дебет рахунка 791 «Результат операційної діяльності», зменшуючи 

доходи звітного періоду на суму витрат за страхові виплати і повернення 

страхових премій, а кредитове сальдо рахунка 9044 списується на рахунок 791 

«Результат операційної діяльності» методом «червоне сторно». 

 Така аналітика 904 рахунку забезпечить менеджерів аналітичною, 

своєчасною, повною та достовірною інформацією для прийняття управлінських 

рішень. А також дасть змогу деталізувати страхові виплати за договорами 

страхування, співстрахування та перестрахування. 
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АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ 
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В останні роки на ринку банківського кредитування відбувався постійний 

спад, який був зумовлений багатьма чинниками. Зокрема, ускладнення доступу 

до іноземних кредитних ресурсів, невизначеність перспектив кон’юнктури 

ринків та економіко-правового середовища в Україні, значний рівень 

політичних ризиків та інші. Така ситуація зумовила підвищення попиту на 

послуги кредитування небанківських фінансових установ, які стали 

альтернативою банкам у сфері надання малих і середніх кредитів. 

Аналізуючи звіти Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України (далі – Держфінпослуг), можна з упевненістю говорити про 

ломбарди, як про фінансові установи, яким в період фінансово-економічної 

кризи вдалось не втратити свої позиції на ринку фінансових послуг. Більше 

того, кількість ломбардів постійно зростала, а сумарні показники фінансового 

стану покращувались. Ця обставина вплинула на підвищення попиту на 

аудиторські послуги, так як достовірність фінансової звітності ломбардів згідно 

Закону України «Про аудиторську діяльність» №140-V від 14.09.2006 р. 

повинна бути підтверджена аудиторським висновком. Тому, наукові 

дослідження в галузі організації та методики зовнішнього аудиту ломбардів є 

необхідними і актуальними. 

При здійсненні аудиту фінансової звітності ломбардів важливим етапом є 

визначення критеріїв відповідності фінансової інформації. Форми, порядок 

складання та подання звітності ломбардами затверджені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 

16.07.1999 р. (із змінами і доповненнями), Розпорядженням Держфінпослуг 

«Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами» 

№ 2740 від 04.11.2004 р. Для встановлення узгодженості між показниками 
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фінансової звітності використовують Методичні рекомендації з перевірки 

порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 22.12.2008 р. № 1524. Для встановлення 

відповідності між  показниками фінансової звітності і даними обліку, які 

відображають встановлену облікову політику, використовують План рахунків 

та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Правильність визнання, оцінки і подання, розкриття елементів фінансової 

звітності встановлюють відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України. 

Аудиторські висновки про достовірність фінансової звітності ломбардів, 

що подаються разом із відповідними звітами до Держфінпослуг, складаються 

згідно з вимогами чинного законодавства України, МСА 700 «Висновок 

незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального 

призначення», МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора» та 

МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом 

історичної фінансової інформації», а також з урахуванням Методичних 

рекомендацій Держфінпослуг щодо формату аудиторських висновків за 

наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності 

фінансової компанії за рік, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 

29.12.2005 р., № 5224 (із змінами). 

Для удосконалення методики аудиту діяльності ломбардів 

систематизовано етапи аудиторської перевірки, виділено набір необхідних 

аудиторських процедур.  

Використання запропонованої методики аудиту діяльності ломбардів 

дасть можливість підвищити ефективність аудиту небанківських фінансових 

установ в цілому.  
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ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
Курочка В. О. 

Науковий керівник: Рогова Н. В. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
З кожним роком сфера громадського харчування все розширюється, поряд 

з цим виникає гостра необхідність в побудові якісної системи обліку та аналізу 

для управління товарними запасами. 

Проблемам обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств 

громадського харчування присвячено праці багатьох економістів, зокрема: 

М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, А. В. Головача, Я. Д. Крупки, М. В. Кужельного, 

Ю. І. Осадчого, М. С. Пушкаря, В. В. Сопка та інших. 

Метою дослідження є узагальнення особливостей обліку товарних запасів 

підприємств громадського харчування та пошук шляхів вдосконалення 

облікового процесу. 

Громадське харчування – різновид торгівельно-виробничої діяльності із 

забезпечення населення харчуванням. Це відокремлена галузь роздрібної 

торгівлі, котра спеціалізується на: виробництві готових страв, тобто продукції, 

призначеної для негайного споживання; обслуговуванні процесу споживання; 

виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів; 

продажу продукції власного виробництва, напівфабрикатів та реалізації товарів 

кінцевим споживачам [3, c.153]. 

Національні стандарти бухгалтерського обліку не враховують 

особливостей діяльності підприємств громадського харчування, однак 

Міністерством економіки розроблено та впроваджено «Методичні рекомендації 

щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з 

міжнародними стандартами» [1] та «Методичні рекомендації з формування 

складу витрат і порядок їхнього планування в торговій діяльності» [2]. 
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Слід так розмежувати порядок визначення облікової ціни: на товари, 

придбані з метою їх наступного перепродажу; на сировину та продукти 

сільськогосподарського виробництва, придбані з метою їх відповідного 

перероблення для виробництва продуктів власного виробницва. 

Підприємства громадського харчування визначають розмір націнки 

самостійно з врахуванням своїх витрат та на підставі кон’юнктури ринку. 

На нашу думку, при визначенні ціни на вартість придбаних товарів з метою 

їх подальшого перепродажу, слід застосовувати метод повних витрат, який 

надасть можливість покрити сукупність витрат на придбання товарів, їх 

реалізацію, а також має забезпечити отримання оптимального прибутку. При 

визначенні облікової ціни на продукти власного виробництва ключовим 

елементом є собівартість одиниці виробу. 

Головними проблемами діяльності підприємств громадського харчування 

є: 1) неналежна система управління їх фінансово-господарської діяльності; 2) 

відсутність належної системи внутрішнього контролю, бюджетів та 

прогнозування розвитку підприємств. 

Варто зазначити, що необхідно на законодавчому рівні врегулювати 

питання щодо стимулювання і раціонального використання ресурсів, а також 

застосування штрафних санкцій за марнотратне витрачання ресурсів. 

Керівному персоналу не слід застосовувати малоефективні фінансові 

інструменти та застарілі методики в управлінні діяльністю суб’єктів 

господарювання, зокрема товарними запасами. Для досягнення заданих 

стратегічних цілей та завдань необхідно активно застосовувати новітні 

методики управління, шукати нові резерви, альтернативні рішення з метою 

подолання кризових явищ в діяльності підприємствгромадського 

харчування. 
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Аналізуючи методологію бухгалтерського обліку в страхуванні стикаємося 

з такою проблемою, що на сьогодні не існує єдиної системи обліку 

господарської діяльності страхових компаній. Одні й ті самі господарські 

операції в страхуванні відображаються страховиками України за різними 

методиками. Невпорядкованість бухгалтерського обліку в страхуванні 

призводить до неможливості оцінки діяльності страхових компаній, знижує 

ефективність контролю. 

Метою дослідження є удосконалення організаційних аспектів обліку 

розрахунків страхової компанії, розробка рекомендацій відносно 

інформаційного забезпечення для управління ними. 

З погляду бухгалтерського обліку, розрахункові операції є його об’єктом, 

по-перше, як динамічний процес (проведення платежу до, одночасно чи після 

виконання робіт, послуг) і, по-друге, як статичний стан, тобто заборгованість 

між суб’єктами розрахунків. Стан розрахунків в будь-який момент їх існування 

характеризується дебіторською та кредиторською заборгованістю для кожного 

учасника.  

При групуванні рахунків для обліку розрахунків в основу має бути 

покладена їх економічна сутність та класифікація. Для здійснення контролю за 

розрахунками, необхідно удосконалити організацію синтетичного обліку.  
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Для обліку розрахунків за дебіторською заборгованістю призначено 

рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» [2,3]. Тому до субрахунку 377 

«Розрахунки з іншими дебіторами» пропонується відкрити рахунок третього 

порядку 3771 «Розрахунки зі страховими агентами».  

З метою надання можливості користувачам фінансової звітності оцінити 

реальний стан заборгованості запропоновано внести додаткову інформацію в 

Примітки до фінансової звітності про дебіторську заборгованість, розділивши 

на: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, термін сплати якої не 

настав та дебіторська заборгованість за товари, роботи, не сплачена в належний 

термін. Аналогічно, пропонується здійснити розподіл і для кредиторської 

заборгованості. 

При розрахунках за кредиторською заборгованістю застосовується рахунок 

68 «Розрахунки за іншими операціями». До субрахунка 685 «Розрахунки з 

іншими кредиторами» пропонується відкрити такі рахунки третього порядку: 

6851 «Розрахунки з вітчизняними страхувальниками»; 6852 «Розрахунки з 

вітчизняними перестрахувальниками»; 6853 «Розрахунки з іноземними 

страхувальниками»; 6854 «Розрахунки з іноземними перестрахувальниками».  

На основі теоретичних підходів і практичного досвіду ведення обліку 

розрахунків в страхових компаніях були зроблені наступні пропозиції: відкрити 

рахунки третього порядку в робочому плані рахунків; запропоновано внести 

додаткову інформацію в Примітки до фінансової звітності про дебіторської та 

кредиторської заборгованості за розрахунками, в результаті чого з’явиться 

можливість оцінити реальний стан заборгованості страхової компанії 

користувачами фінансової звітності. 
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УДК 657:004 
 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

Лисенко О. О. 
Науковий керівник: Шинкаренко О. М. 

Черкаський державний технологічний університет 
 
Постановка проблеми. Широке використання засобів обчислювальної 

техніки призвело до появи нових прийомів та методів автоматизації ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах в Україні відповідно до вітчизняних 

та міжнародних стандартів. Вони в автоматичному режимі узагальнюють 

облікову інформацію, необхідну для управління, контролю, аналізу та 

складання бухгалтерської звітності.  

Метою дослідження автоматизації є розробка нових методів ведення 

синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку, що сприятимуть 

покращенню ефективності функціонування підприємства. 

У вітчизняній та світовій економічній науці розробкою автоматизації 

займались такі видатні вчені: Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, С. Ф. Голов, 

І. В. Малишев, В. Б. Моссаковський, П. П. Німчинов, М. Ф. Огійчук, 

В. Ф. Палій, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, Л. К. Сук, Дж. Фостер, Ч. Т. Хорнгрен, 

А. Д. Шеремет, В. Д. Шквір, В. П. Завгородній, В. М. Івахненко та інші.  

Аналіз та напрямки дослідження. Одним з обов`язкових умов 

автоматизації обліку є наявність програми реєстрації та обробки 

бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого 

отримання обробки інформації, а саме автоматизації: 

- процесу формування первинних документів, пристосованих до їх 

автоматизованої обробки; 

- документообігу та обробки облікових даних на комп’ютерах; 

- технологічних та інструментальних карти, які формалізують порядок 

виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, 

зараховуючи використання отриманих машинограм.  
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При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути 

адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку.  

Програма 1С:Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і 

призначена для ведення обліку по різних розділах, в тому числі і по 

розрахункам з оплати праці. Програма надає можливість ручного й 

автоматичного введення проводок до журналу операцій. При перегляді 

проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим 

інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок. 1С підтримує 

кілька списків довідкової інформації (довідників): план рахунків, список видів 

об’єктів аналітичного обліку, списки об’єктів аналітичного обліку, констант і 

т.д. На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків.  

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:  

 зведені проводки,  

 оборотно-сальдову відомість,  

 аналіз рахунку (аналог головної книги),  

 журнальний ордер.  

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє 

описати форму і зміст звіту, включаючи в нього залишки й обороти по 

рахунках і по об’єктах аналітичного обліку.  

Підприємство самостійно обирає форми та методи бухгалтерського 

обліку виходячи з об’єму облікових робіт та наявності обчислювальної техніки. 

Комп’ютерна технологія характеризується рядом особливостей,  які потрібно 

враховувати при оцінці умов та процедур автоматизації обліку окремих 

операцій. Вона припускає використання одних і тих команд при виконанні 

ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появу 

випадкових помилок, зазвичай присутніх ручній обробці.  

Висновок. З переходом до прогресивних форм обліку кардинально 

змінюється характер та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага 

технічних процесів, заснованих на ручній праці. Впровадження комп’ютерної 
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форми обліку та розвитку інтегрованих комп’ютерних систем набуває дедалі 

більшого значення для персоналу.  
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УДК 657.1 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ 
У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ 

Матуся К. О. 
Науковий керівник: Саюн А. О.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Сьогодні підйом страхування можливий лише в умовах 

загальноекономічного росту - саме зростання економіки в цілому, а не окремі, 

хай і вдалі, дії влади, здатні переломити негативну тенденцію останніх років. 

Страховi резерви подiляються на: технiчнi резерви; резерви iз страхування 

життя (математичнi резерви). Страховики можуть прийняти рiшення про 

запровадження з початку календарного року згiдно з встановленою 

Уповноваженим органом методикою формування i ведення облiку таких 

технiчних резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя: 

резерв незароблених премiй; резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; 

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi; резерв катастроф; резерв коливань 

збитковостi. Страховики зобов’язанi створювати i вести облiк таких резервiв iз 

страхування життя: довгострокових зобов’язань (математичнi резерви); 

належних виплат страхових сум[1].  

Здійснюючи фінансову діяльність пов’язану з розміщенням коштів 

страхових резервів та їх управлінням, страховики, згідно ст.31 Закону України 
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«Про страхування» повинні дотримуватись таких принципів їх розміщення: 

безпечності; ліквідності; прибутковості; диверсифікованості. 

Формування технічних резервів є необхідною умовою для забезпечення 

виконання страховиком страхових зобов’язань перед страхувальниками та 

передбачає діяльність страхової компанії пов’язану із визначенням величини 

технічних резервів за допомогою методів, передбачених законодавством. 

Зараз на страховому ринку України склалася ситуація, за якої велика 

кількість страхових компаній, що займаються страхуванням іншим, ніж 

страхування життя, не вчасно виконують свої зобов’язання перед клієнтами або 

взагалі оголосили себе банкрутами через неможливість виконувати страхові та 

не страхові зобов’язання. З ринку відходять страхові компанії, які в до 

кризовому періоді часто знаходилися серед лідерів [2]. 

Держава ( в особі регуляторів ринку фінансових послуг і фондового ринку) 

сьогодні повинна прийняти більше кроків для покращення ситуації у сфері 

управління страховими резервами. Це мають бути кроки, пов’язані зі 

збільшенням надійних фінансових інструментів для розміщення коштів 

страховиків [3]. 

Найважливішим завданням держави на даному етапі є вдосконалення 

нормативно-правової бази з ціллю захисту інтересів споживачів страхових послуг, 

розвиток інфраструктури і підвищення фінансової надійності страховиків. Це 

можна здійснити за рахунок розвитку на страховому ринку незалежного 

страхового посередництва, нових інформаційних технологій управління, 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, систем 

внутрішнього і зовнішнього контролю страхової і фінансової діяльності, сприяння 

становлення прозорої системи корпоративного управління. 
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ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Науковий керівник: Коваленко О. В. 

Черкаський державний технологічний університет 
 

Постановка проблеми. Актуальність обраного дослідження обумовлена 

розвитком інформаційних технологій, що дозволяє не лише вдосконалити 

інформаційну систему управління, а й сприяє появі нових об’єктів обліку, 

зокрема електронних грошей.  

Дослідженню питань обліку і контролю грошових коштів, присвячені 

праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема М. Т. Білухи, 

Ф. Ф. Бутинця, Василь Рорат [4], Є. В. Мниха, Л. В. Нападовської, та ін.  

Метою статті є: розгляд обліку грошових коштів в умовах застосування 

сучасних інформаційних технологій та рекомендації. 

Аналіз та напрями дослідження. Електронна форма обліку – це форма, 

що передбачає створення електронних первинних документів, надання їм 

юридичної сили за допомогою електронного підпису, реєстрацію та обробку 

отриманих даних за програмними алгоритмами, створеними відповідно до 

вимог законодавчих і нормативних документів, формування електронної 

звітності, скріплення її електронними підписами і передання користувачам 

засобами телекомунікаційного зв’язку. 

Для формалізації основних операцій при електронній формі обліку, 

розробляється меню бухгалтера з обліку грошових коштів, яке дозволяє 

представити основні дії програми, зручною для користування професійною 

мовою, зекономити час і зусилля при формуванні завдань. 

Виконання процедур електронної обробки інформації в електронній 

формі обліку пропонується згрупувати у такій функціональній 

послідовності: 
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1. Забезпечення повного й оперативного відображення у електронних 

первинних документах господарських операцій щодо руху грошових коштів. 

2. Всебічна та повна класифікація отриманої інформації відповідно до 

потреб користувачів цієї інформації та вимог законодавчих і нормативних 

документів. 

3. Формування відповідних звітних і аналітичних форм, в яких 

здійснюється групування та узагальнення господарських операції про рух 

грошових коштів за певними економічними ознаками. 

За формою грошей облік пропонується здійснювати за їх видами – 

готівкові, безготівкові та електронні гроші. Вперше визначено поняття 

електронних грошей, як об’єкта обліку, запропоновано методичні рекомендації 

щодо їх обліку, враховуючи специфіку їхнього функціонування. Визначено, що 

рух електронних грошей доцільно оформлювати електронними первинними 

документами з використанням спеціалізованого формату XML та скріпленням 

електронним цифровим підписом [4, ст.19]. 

Висновки. Рекомендовано для синтетичного обліку електронних грошей 

використати зарезервований рахунок 32 «Електронні гроші», а аналітичний 

облік здійснювати за видами електронних грошей. У фінансовій звітності 

сальдо по 32 рахунку запропоновано відображати в балансі у складі статті 

«Гроші кошти та їх еквіваленти». 
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Научный руководитель: Мальцевич Н. В. 

Полесский государственный университет 
 

Основная цель анализа кредитоспособности – определить способность и 

готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с 

условиями кредитного договора. 

Учитывая многообразие показателей финансовой устойчивости, различие 

в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в 

оценке кредитоспособности организации и риска его банкротства, многие 

отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют производить 

интегральную оценку финансовой устойчивости на основе рейтингового 

анализа. Сущность этой методики заключается в классификации организаций, 

по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой 

устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе 

экспертных оценок.  

Таблица 1 
Группировка организаций на классы по уровню кредитоспособности 

 

Границы классов согласно критериям Показатель I класс II класс III класс IV класс V класс 
Рентабельность 
совокупного 
капитала 

30 % и выше 
– 50 баллов 

от 29,9 до 
20% – от 49,9 
до 35 баллов 

от 19,9 до 10 
% – от 34,9 

до 20 баллов 

от 9,9 до 1 % 
– от 19,9 до 5 

баллов 

менее 1 % – 
0 баллов 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

2,0 и выше – 
30 баллов 

от 1,99 до 1,7 
– от 29,9 до 
20 баллов 

от 1,69 до 1,4 
– от 19,9 до 
10 баллов 

от 1,39 до 1,1 
– от 9,9 до 1 

балла 

1 и ниже –  0 
баллов 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,7 и выше – 
20 баллов 

от 0,69 до 
0,45 – от 19,9 
до 10 баллов 

от 0,44 до 
0,30 – от 9,9 
до 5 баллов 

от 0,29 до 
0,20 – от 5 до 

1 балла 

менее 0,2 – 0 
баллов 

Границы классов 100 баллов от 99 до 65 
баллов 

от 64 до 35 
баллов 

от 34 до 6 
баллов 

от 5 до 0 
баллов 

П р и м е ч а н и е  - Источник: [1]. 

ОАО «Беларусьрезинотехника» г. Бобруйска, Могилёвской области – 
одно из крупнейших предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
отрасли в Республике Беларусь. Организационно-правовая форма управления 
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предприятием – акционерное общество открытого типа. В номенклатуру 
предприятия входят резинотехнические изделия, комплектующие детали для 
автомобильного, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения, 
метрополитена. 

Таблица 2 
Анализ кредитоспособности организации ОАО «Беларусьрезинотехника» 

 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Показатель 
Значе

ние 
показа

теля 

Количес
тво 

баллов 

Значе
ние 

показа
теля 

Количес
тво 

баллов 

Значе
ние 

показа
теля 

Количес
тво 

баллов 

Рентабельность совокупного 
капитала,% 8,9 18 7,9 16 0,1 0 

Коэффициент текущей ликвидности 2,046 30 2,722 30 2,331 30 
Коэффициент финансовой 
независимости 0,87 20 0,85 20 0,80 20 

Количество набранных балов 68 66 50 
Класс организации II класс II класс III класс 

П р и м е ч а н и е  - Источник: собственная разработка. 
 

Данные таблицы 2 показывают, что в 2007-2008 годах организация 
относится ко II классу, это значит ОАО «Беларусьрезинотехника» 
демонстрирует некоторую степень риска по задолженности, но еще не 
рассматривается как рискованное. А в 2009 году, в большей степени из-за 
снижения рентабельности, предприятие опустилось к III классу, в разряд 
проблемных организаций, кредиторы которого рискуют потерять свои средства 
и проценты. 

В целом финансовое состояние ОАО «Беларусьрезинотехника» можно 
охарактеризовать как благополучное. Отсюда характер влияния факторов 
риска, связанных с финансовым состоянием заемщика, на общую оценку его 
кредитоспособности является незначительным, следовательно, анализируемая 
организация имеет потенциал для наращивания своей кредитоспособности и 
финансовой устойчивости. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 

 

Рідько Ю. В. 
Науковий керівник: Шинкаренко О. М. 

Черкаський державний технологічний університет 
 

Податковий Кодекс спричинив низку змін у веденні бухгалтерського 

обліку на кожному підприємстві Україні. Зокрема ці зміни вплинули на ведення 

обліку дебіторської заборгованості, а саме таких питань, як ставки податку на 

прибуток підприємства, ставки податку на додану вартість та змін до 

податкової накладної. 

Податковим кодексом України, який прийнято 02.12.2010 р., значно 

скорочено кількість загальнодержавних податків та зборів (з 29 до 18), а також 

місцевих (з 14 до 5), але податок на додану вартість та податок на прибуток 

залишаються одними із найважливіших і водночас складних для розуміння. 

Згідно податкового кодексу спостерігаються такі зміни щодо зазначених 

податків: 

1. Це відповідні зміни щодо податку на прибуток. Податковий кодекс 

передбачає таке зниження ставки: 23% – з 1 квітня 2011 по 31 грудня 2011 року 

включно; 21% – з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно; 19% – з 1 

січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно; 16% – з 1 січня 2014 року по 

31 грудня 2014 року включно (регламентується п.10 підрозділу 4 розділу 

ХХ ПКУ). Але на період з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2016 року 

встановлюється ставка податку на прибуток підприємства у розмірі 0% для тих 

підприємств, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду 

наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень. 

2. Зміни щодо ставки податку на додану вартість. Відповідно до статті 

193.1 розділу V ПКУ передбачено зменшення ставки податку з 20% до 17%, яка 

буде діяти лише з 2014 року. Дана ставка відсотка застосовується для тих 

підприємств, у яких загальна сума від операцій з постачання товарів/послуг за 
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останні 12 місяців становить 300000 гривень. Операції, що підлягають 

оподаткуванню за нульовою ставкою: операції з експорту товарів (супутніх 

послуг); операції з постачання товарів для заправки морських і повітряних 

суден; постачання послуг, зокрема міжнародні перевезення пасажирів і багажу 

усіма видами транспорту. 

3. Зміни щодо податкової накладної. Відповідно до ПКУ у податковій 

накладній необхідно обов’язково зазначити, крім інших уже передбачених 

законодавством складових, вид цивільно-правового договору. Також додану 

регулятивну норму – податкова накладна одночасно відображається у 

податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та 

реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Платник податку повинен 

подавати податкову звітність за визначений податковий період незалежно від 

присутності ведення господарської діяльності.  

Висновки. Незалежно від змін в законодавстві, які мають вплив на 

дебіторську заборгованість основною проблемою обліку залишається 

недопущення  прострочених платежів та доведення дебіторської заборгованості 

до стану безнадійної. Тобто, політика будь-якого підприємства повинна бути 

побудована таким чином, щоб зменшити свої витрати, в тому числі і від 

безнадійної дебіторської заборгованості. 

Відповідні зміни в податковому кодексі можна охарактеризувати як 

позитивні. Зменшення ставки податку на прибуток та ПДВ може призвести до 

скорочення тіньового бізнесу в Україні. А подання податкової звітності у 

електронному вигляді надасть можливість швидкого та зручного передавання, 

отримання та використання необхідних даних. 
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Баланс коммерческого банка – это сводная таблица, дающая представление 

о финансовом положении, характере, структуре и размерах операций банка на 

соответствующую дату. Для наиболее удобного и наглядного изучения 

структуры баланса банка Амелин И.Э. предложил удобную по своей простоте и 

наглядности модель. 

В качестве графической модели выбрана форма кораблика. По 

вертикальной оси откладывается размер валюты баланса (мачта корабля), по 

горизонтальной оси относительно вертикальной оси откладывают капитал  

(длина бортика), величину параметра ликвидных активов откладывают вниз по 

вертикальной оси (высота бортика), от этой прямой оси симметрично 

относительно вертикальной оси откладывают размер уставного фонда (длина 

бортика снизу). На середине отрезка откладывают величину чистой прибыли.  

Попробуем построить графическую модель Амелина на примере 

бухгалтерского баланса ОАО «Белагропромбанк» по состоянию на 01.01.2010 г.  

Внесем определенные коррективы. При построении «кораблика» 

воспользуемся не базой данных, а программой Microsoft Office Visio. 

Отобразим не только общую прибыль, но и источники ее образования. 

Изображая парус, отобразим удельный вес основного направления 

использования пассивов банка в объеме активов. Показывая рейтинг банка по 

величине активов, уточним место банка в рейтинге банков Беларуси. 

Наибольший удельный вес капитала банка занимает уставный капитал. 

Кредиты, полученные банком практически равны величине уставного фонда, но 

объем депозитов клиентов превышает данные показатели более чем в два раза. 

Объем ценных бумаг, эмитированных банком, незначителен. Вполне возможно, 

что в качестве одной из проблем, нуждающихся в незамедлительном решении, 
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является и рассмотрение вопроса о совершенствовании маркетинговой 

политики и акцентирование внимания на выпускаемых банком облигациях. 

Отмечая величину валюты баланса, отдельно указываются активы, 

которые непосредственно используются с целью получения прибыли. Лишь 

небольшой удельный вес активов занимают основные средства. Покажем 

итоговый рейтинг банка, изобразив на флаге номер ОАО «Белагропромбанка» в 

общем рейтинге банков по объему активов (второе место). 

Изобразим парус, показывающий объем прибыли банка, полученной за 

2009 год. Данный парус повернут в правую сторону, это говорит о 

положительной величине прибыли, что составляет около 4% от общей суммы 

капитала банка. Покажем, за счет чего была получена данная прибыль. Условно 

разбиваем на 8 частей, каждая из которых показывает величину показателя, 

имеющего непосредственное влияние на величину прибыли (процентный 

доход, комиссионный доход, убыток по операциям с иностранной валютой, 

чистые отчисления в резерв, убыток по операциям с ценными бумагами, 

операционные расходы, прочие чистые доходы, налог на прибыль). 

Необходимо отметить, что именно процентный доход является основным для 

данного банка и его величина приблизительно в 4 раза превышает общую 

величину прибыли. Комиссионный доход является вторым по значимости и 

практически в 2 раза превышает величину общей прибыли. Далее по 

значимости идут прочие чистые доходы. Все остальные выбранные показатели 

имеют для данного банка отрицательное значение.  

Таким образом, построенная модель является достаточно удобным 

способом для ознакомления с финансовым состоянием банка и может стать 

оптимальным вариантом для начального этапа исследования финансовой 

устойчивости и стабильности банка. 
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Постановка проблеми. На сьогодні досить гострим є питання пошуку 

суб’єктами господарювання необхідних фінансових ресурсів для інвестування 

власної господарської діяльності. Потреба в коштах особливо посилюється за 

умов сучасної світової економічної кризи, а тому традиційні джерела 

фінансування є проблемними та малоефективним, а саме у зв’язку з цим 

підвищується роль таких фінансових інституцій, як кредитні спілки, здатних, 

використовуючи свій гнучкий механізм адаптації до умов господарювання 

ефективно кредитувати діяльність суб’єктів господарювання [2]. 

Метою дослідження є оцінка стану кредитування в кредитних спілках 

України та окреслення його перспектив на вітчизняному кредитному ринку.  

Обгрунтування отриманих результатів. Процес кредитування у 

кредитній спiлцi вiдрiзняється лише тим від банківських кредитів, що кредити 

надаються тільки членам кредитних спілок.  

Свою кредитну діяльність спілка проводить враховуючи вимоги 

спеціальної кредитної політики, розробленої Національної Академії Кредитних 

Спілок України (НАКСУ) [1]. 

Надання кредитів членам спілки супроводжується проблемою кредитних 

ризиків. Найважливішим фактором роботи з кредитним ризиком є організація 

надійних процедур та стратегії кредитування. Інформація збирається і 

аналізується за такими п’ятьма категоріями: особистість, капітал, 

кредитоспроможність, забезпечення, умови. 

Що стосується категорії особистості – аналізуються особисті якості 

клієнта, зокрема його характерні манери, поведінку, зовнішність, логіку й 

переконливість аргументів, щирість інформування щодо свого економічного і 

фінансового стану.  
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Категорія капіталу свідчить про фінансовий стан і прогрес, якість активів, 

робочий капітал, платоспроможність і структуру заборгованості. Встановлення 

розміру капіталу має на меті дати об’єктивну оцінку фінансових можливостей 

позичальника щодо погашення боргів, своєчасної сплати відсотків поряд з 

поточними витратами. 

Кредитоспроможність позичальника відображає його здатність виконувати 

зобов’язання, продовжувати функціонування підприємства і захищати 

позикодавця від непередбачуваного ризику. 

Основним критерієм вибору форми забезпечення кредиту повинен бути 

ступінь ризику, що пов’язаний з кредитуванням і виникає з фінансової ситуації 

позичальника, а також зобов’язаних осіб (поручителів). 

Забезпечення – альтернативне джерело повернення, а не обов’язкове. 

Умови кредиту включають мету позики, термін, розмір, структуру, 

масштаб фінансування, вимоги для затвердження, переваги/недоліки, причини 

недоліків, підстави для схвалення і план обслуговування [3]. 

Позичка надається члену кредитної спілки  на основі укладеного договору. 

Всі рішення про надання позичок приймаються Кредитним комітетом спілки на 

його засіданнях, що фіксуються у встановленому порядку в протоколах. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку суспільства в умовах фінансових 

труднощів ефективним джерелом фінансового забезпечення індивідуального 

споживання та розвитку підприємницької активності громадян, як переконує 

вітчизняний і зарубіжний досвід, стають кредитні спілки. 
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Український ринок цінних паперів існує майже 19 років. За цей весь час 

банки відігравали і продовжують відігравати  важливу роль на фондовому 

ринку. Кожний банк прагне зайняти конкурентні позиції не тільки на ринку 

банківських послуг, але і на ринку цінних паперів. 

Враховуючи, що банківська система на фондовому ринку посідає 

лідируючу позицію при здійсненні емісійних, інвестиційних та посередницьких 

операцій, особливий інтерес являє собою дослідження діяльності українських 

банків на ринку цінних паперів [2]. 

Вагомим при діагностиці фондового ринку є встановлення показника 

інвестування банків у цінні папери. Необхідність визначення вкладень у цінні 

папери зумовлює проведення аналізу структури активів банків у розрізі статей. 

У розрізі всієї банківської системи протягом 2010 року  зберігалася тенденція 

до зростання загальних активів. Однак, з цим питома вага інвестицій банків в 

загальних активах є досить низькою. Протягом 2010 року відбувалося 

зростання  частки вкладень в цінні папери. В четвертому кварталі 

продовжилося зростання обсягів інвестицій банків у цінні папери. Зокрема, 

торгові цінні папери склали 7,6 млрд грн., що на 4,8 млрд грн. (+173,1%) 

більше, ніж на початок року, та на 1,2 млрд грн. (+18,2%) більше, ніж на кінець 

третього кварталу. Цінні папери в торговому портфелі банку на продаж склали 

на кінець 2010 р. 60,2 млрд грн., що на 34,2 млрд грн. (+131,8%) більше, ніж на 

початок року, та на 8,9 млрд грн. (+17,3%) більше, ніж на кінець третього 

кварталу [1]. 

Інвестування українських банків у цінні папери залишається на дуже 

низькому рівні і складає лише трохи більше 5,5% загальної суми активів. Це 
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свідчить про низьку частку інвестиційних коштів на ринку цінних паперів. 

Комерційні банки не приймають на себе інвестиційні ризики, акцентуючи увагу 

на активних операціях з кредитним портфелем [3]. 

Що стосується емісійної діяльності банку, то варто зазначити, що станом 

на кінець 2010 р. сукупний обсяг капіталу українських банків складав 

137,7 млрд грн., що на 17,5 млрд грн. (або на 14,6%) більше, ніж на початок 

року. Протягом першого кварталу 2010 р. 15 банків збільшили статутний 

капітал на загальну суму 9,2 млрд грн., протягом другого – 22 банки на суму 

4,8 млрд грн., протягом третього кварталу – 21 банк на суму 6,8 млрд грн., 

протягом четвертого кварталу – 37 банків на суму 6,6 млрд грн., а один банк 

зменшив розмір статутного капіталу на 0,6 млрд грн. Таким чином, загальний 

розмір статутного капіталу протягом четвертого кварталу збільшився на 6 млрд 

грн. Варто зазначити, що 15 лютого 2011 р. Верховна Рада України прийняла 

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання 

діяльності банків». Закон передбачає підвищення вимог до статутного капіталу 

банків з 75 до 120 млн грн., що на нашу думку, покликано збільшити 

капіталізацію банківської системи України, та підвищити її стійкість в 

стресових ситуаціях [1]. 

Отже, можна зробити висновок, що сьогоднішня ситуація безумовно 

свідчить про активність банків на ринку цінних паперів. Але обсяги 

інвестування у цінні папери з боку комерційних банків є дуже незначними в 

порівнянні із аналогічним показником розвинутих країн. 
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Основним джерелом доходів працівників є і надалі залишатиметься 

заробітна плата. Саме заробітній платі належить переважаюче значення в 

мотиваційному механізмі. Заробітну плату відносять до числа найскладніших 

економічних категорій і одного з найважливіших соціально–економічних явищ. 

Вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих 

працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого 

боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним 

засобом мотивації працівників для досягнення цілей підприємства.   

Метою дослідження є порівняльний аналіз за 2010-2011 роки впливу 

податків на розмір заробітної плати у зв’язку з впровадженням з 1 січня 2011 

року єдиного соціального внеску [1] та Податкового кодексу України [2]. 

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, 

розміру утримуваних податків та господарської діяльності підприємства. У 

таблиці 1.1 наведено ставки утримання з доходів працівників у 2010-2011 рр. 

З аналізу даних таблиці 1 видно зростання суми ставок утримання із 

заробітної плати працівників у 2011 році у порівнянні з 2010 роком. Так, нижня 

межа ставок зросла на 0,5%, верхня – на 2,0%. 

На господарську діяльність підприємства мають суттєвий вплив ставки 

нарахування на заробітну плату працівників. У таблиці 1 наведено ставки 

нарахування на заробітну плату працівників у 2010-2011 рр. 

Аналіз даних таблиці 1.2 вказує на незмінність суми ставок нарахування 

на заробітну плату працівників у 2011 році порівняно з 2010 роком.   
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Таблиця 1 

Ставки утримання з доходів працівників 
 

Вид утримання 2010 2011 
Податок з доходів фізичних осіб: 15% х 
- якщо доход не перевищує 9410 грн х 15% 
- якщо доход перевищує 9410 грн х 9410 грн х 15% + (сума 

доходу – 9410 грн) х 17% 
Внески до Пенсійного фонду 2% х 
Внески до Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності: 

  

- якщо заробітна плата не перевищує 
прожитковий мінімум 

0,5% х 

- якщо заробітна плата  перевищує 
прожитковий мінімум 

1% х 

Внески до Фонду соціального страхування 
на випадок безробіття 

0,6 х 

Єдиний соціальний внесок х 3,6% 
Всього 18,1% -18,6% 18,6% - 20,6% 

 
Таблиця 2 

Ставки нарахування на доходи громадян 
 

Вид нарахування 2010 2011 
Внески до Пенсійного фонду 33,2% х 
Внески до Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності: 

1,4% х 

Внески до Фонду соціального страхування на 
випадок безробіття 

1,6% х 

Внески до Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві 

0,56%-13,50% х 

Єдиний соціальний внесок х 36,3% - 49,7% 
Всього 36, 76% - 49,70% 36,3% - 49,7% 

 
 Таким чином, на основі проведеного дослідження можна зробити 

висновок, що у 2011 році відбулося зростання ставки утримання із заробітної 

плати порівняно з 2010 роком, що призведе до номінального зниження розміру 

заробітної плати. Податкове навантаження на заробітну плату у 2011 році 

залишилося на тому ж високому рівні, що не сприяє підвищенню ефективності 

господарської діяльності та виведенню заробітної плати із «тіні».  
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На сьогоднішній день система загальнообов’язкового державного 

соціального страхування є невід’ємною складовою соціальної політики 

держави і відіграє важливу роль у створенні умови для відтворення робочої 

сили і тим самим забезпечує надійні умови економічного захисту громадян.  

У даний період невідкладного вирішення потребує питання  належного 

пенсійного забезпечення та соціального захисту непрацездатних громадян, який 

покликано було вирішити шляхом прийняття Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», від 

08.07.2010 р. № 2464-VI (далі – Закон № 2464).  

Таким чином, система соціального страхування з 1 січня 2011 року працює 

за новими правилами і розрахунок заробітної плати проводиться по-новому, 

оскільки набуває чинності Закон № 2464. Обліком платників єдиного внеску, 

веденням обліку страхових коштів, контролем за повнотою їх сплати 

займається Пенсійний фонд України, який об’єднує функції всіх фондів 

соціального страхування. ЄСВ буде сплачуватися саме на його рахунки. Потім 

ці суми будуть розподілятися серед інших фондів соціального страхування. 

До 2011 року при виплаті заробітної плати підприємства здійснювали 

відрахування до 4 соціальних фондів: на випадок безробіття, страхування від 

нещасних випадків, страхування від тимчасової втрати працездатності 

(загальне навантаження цих платежів на ФОП коливалося від 3,5% до 16,5% 

залежно від умов праці) і Пенсійний фонд (33,2% від ФОП). Що стосується 

роботодавця, то відсоток ЄСВ, який нараховує він на ФОП найманих 

працівників, згідно Закону № 2464, є зовсім не єдиний для всіх, а залежить від 

класу професійного ризику виробництва – починаючи з 36,76% (1-й клас) і 
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закінчуючи 49,7% (67-й клас). Для підприємців на загальній системі 

оподаткування встановлена однакова ставка внеску – 34,7% бази 

оподаткування. На суми лікарняних як на перші п’ять днів, так і на інші дні, що 

сплачуються за рахунок коштів ФСС підприємство нараховуватиме 33,2% ЄСВ, 

а на ФОП працюючих інвалідів – 8,41% ЄСВ. Якщо ж інваліду 

нараховуватиметься лікарняний, то розмір ЄСВ на суму такого лікарняного 

становить 33,2%. 

Що стосується працівника, то 3,6% ЄСВ утримуватиметься із зарплати 

працівника, у т. ч. й інваліда, працівника-іноземця; 2% ЄСВ буде утримуватися 

зі суми лікарняного, яка нараховується працівнику (в т. ч. інваліду); 2,6% ЄСВ 

утримуватиметься з винагороди, яка виплачується фізособам за виконання 

робіт чи надання послуг за цивільно-правовими договорами. Для бюджетних 

установ ЄСВ встановлюється у розмірі 36,3% визначеної бази нарахування.  

Нарахування ЄСВ здійснюється у межах максимальної величини бази 

нарахування ЄСВ, що дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму. ЄСВ має 

бути сплачений під час виплати доходу і не пізніше 20 числа місяця, що настає 

за базовим звітним періодом.  

Висновки. Отже, введення єдиного соціального внеску значно полегшить 

життя  роботодавцям  та  підприємцям, що стосується нарахування та сплати 

соціальних внесків, позбавивши необхідності перераховувати кошти на різні 

рахунки. Також, не потрібно буде реєструватися у чотирьох державних фондах, 

так як тепер цим буде займатися тільки один уповноважений фонд. Єдиний 

соціальний внесок буде акумулюватися саме на рахунках Пенсійного фонду 

України, а вже потім ці суми розподілятимуться згідно встановлених пропорцій 

серед фондів соціального страхування. 
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Економічно обґрунтований облік витрат продукції рослинництва дає 

можливість мати об’єктивну інформацію про ціну реалізації, визначення 

рентабельної продукції та загалом здійснення прогнозованих розрахунків щодо 

перспектив розвитку підприємств. У зв’язку з цим питання обліку в галузі 

рослинництва є надзвичайно актуальними, оскільки лише облік є єдиним 

джерелом інформації, що необхідна для управління та контролю за процесом 

виробництва продукції рослинництва. Належна організація  бухгалтерського 

обліку підвищує його роль як основного засобу одержання достовірної 

інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попередження 

ризику у виробничо-фінансовій  діяльності підприємства. 

Питаннями організації обліку витрат продукції рослинництва та його 

удосконаленням займається ряд науковців та практиків, серед яких: 

Ф. Ф. Бутинець, Н. Л. Жук, М. Ф. Огійчук, Л. К. Сук, П. Л. Сук, 

В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова та інші. 

Найбільш трудомістким процесом  в організації обліку витрат і виходу 

продукції сільськогосподарського виробництва є ведення та обробка первинних 

і зведених документів. Одним із основних напрямків покращення облікового 

процесу виробництва сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо 

удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції. 

Документом, у якому відображають дані про надходження і вибуття 

зернової продукції з току є Відомість руху зерна та іншої продукції. У даному 

документі відображається рух зерна лише одного сорту, тому за день таких 

документів може складатися декілька. На мою думку, доцільно замість рядка 

«Культура і сорт» ввести додаткову графу «Сорт», де будуть вказуватися 

об’єкти обліку затрат – сорти зернових культур. Таким чином, даний документ 
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можна буде застосовувати не для одного сорту, а для декількох, протягом 

одного робочого дня. 

Наступним етапом удосконалення обліку є його автоматизація. 

Автоматизований облік сприятиме скороченню затрат праці, при обробці 

первинних і зведених документів та підвищенню якості облікової  інформації, 

необхідної для прийняття управлінських рішень. 

Поділ витрат на змінні та постійні у сільському господарстві досить 

проблематичний, оскільки обсяг виробництва (потужність) залежить 

значною мірою від природних факторів, а не лише від діяльності людей. 

Тому всі загальновиробничі витрати в сільському господарстві доцільно 

відносити на виробництво і включати у собівартість продукції незалежно від 

рівня потужності. Тобто, необхідно більш детально розглядати чинники, які 

формують дані витрати. Оскільки у рослинництві найбільшу питому вагу з 

усіх статей витрат займають матеріальні, то для оперативного обґрунтування 

витрат виробництва доцільно визначати натуральні показники питомих 

витрат на один гектар. 
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Постановка проблеми: Стратегічний курс України на побудову 

високорозвиненої, демократичної і правової держави, яка прагне інтегруватися 

у світовий та європейський економічний простір, передбачає пріоритетність 

досягнення соціальних цілей, орієнтацію на людські цінності, що визначають 

отримання нової якості життя громадян країни.Тому на сьогодні головним 

завданням соціальної політики уряду України є забезпечення належного і 

підвищення наявного рівня життя населення країни. 

Мета: Проаналізувати процеси пов’язані з рівнем економічного розвитку 

України. Надати рекомендації з метою підвищення рівня життя населення та 

державних соціальних гарантій. 

Викладення основного матеріалу: Поняття «рівень життя населення», 

що використовується у науковій літературі, характеризує ступінь задоволення 

матеріальних і духовних потреб людей у суспільстві, тобто якість життя 

населення, величину його благополуччя і добробуту. За визначенням ООН, 

рівень життя населення включає в себе сукупність показників, таких як: умови 

праці, забезпеченість житлом, продуктами харчування, освіта, фонди 

споживання та накопичення та ін. Отже, на рівень життя населення впливає ряд 

економічних, соціальних, політичних, культурних, інноваційних, екологічних 

та інших факторів. Для аналізу й оцінки життєвого рівня населення 

використовують різні показники, такі як обсяг валового внутрішнього 

продукту, національного і реального доходу на душу населення, обсяг послуг 

на душу населення, середній рівень заробітної плати, забезпеченість житлом та 
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інші. Окрім того, життєвий рівень населення країни характеризують показники 

середньої тривалості життя, народжуваності і смертності населення. 

Дослідження свідчать, що перебудова економічних відносин в Україні 

призвела до зниження рівня життя переважної частини населення, зменшення 

його платоспроможності, зростання безробіття, розшарування суспільства за 

рівнем доходів. Така нерівномірність створює передумови для соціальної 

напруги у суспільстві, і тим самим уповільнює ринкові перетворення. 

Основною причиною низького рівня життя населення в України є: відсутність 

оплачуваної роботи для частини працездатного населення, низька оплата праці 

працюючим громадянам, існування певних диспропорцій в заробітній платі, 

важкі умови праці тощо.  

Висновок: З метою підвищення рівня життя населення було б 

раціональним: 

- поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надавання 

відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей; 

- поліпшення здоров’я населення шляхом збільшення видатків на охорону 

здоров’я, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня професійних 

захворювань, побутового та виробничого травматизму населення; 

- відновлення мережі дошкільних навчальних заходів, особливо у 

сільській місцевості, з метою забезпечення доступності дошкільної освіти. 
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В данное время во всём мире экономический кризис, поэтому с особой 

остротой встает вопрос о необходимости увеличения темпов экономического 

роста. Поиск путей её увеличения является одной из главных проблем для 

нашей страны. 

В самом общем виде можно сказать, что экономический рост – процесс 

количественного увеличения и качественного совершенствования создаваемых 

потребительных стоимостей (благ) в соответствии с объёмом и структурой 

складывающихся общественных потребностей[1]. 

В Республике Беларусь по итогам четырех лет пятилетки достигнуты 

основные прогнозные показатели, предусмотренные Программой в 2006-2009 

гг. по следующим показателям: инвестиции в основной капитал – 206% к 

уровню 2005 года; объем внешней торговли товарами и услугами 

соответственно – 153,2%; реальные денежные доходы населения – 152,1%; 

реальная заработная плата – 140,1%; розничный товарооборот – 165,5%; 

платные услуги населению – 144,8%; снижение энергоемкости ВВП – 23,3% 

ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования – 19,7 млн 

кв. м. Таким образом, важнейшие параметры прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2010 год превышают 

значения прогнозных показателей на 2010 по Программе [2]. 

Дальнейшие перспективы экономического роста разработаны и изложены 

в программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 годы. Основной целью является: рост благосостояния и улучшение 

условий жизни населения на основе совершенствования социально-

экономических отношений, инновационного развития и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики. Предусмотрено повышение 
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реальных денежных доходов населения к 2015 году в 1,7-1,76 раза по 

отношению к 2010 году на основе обеспечения роста ВВП в 1,62-1,68 раза, 

производительности труда – в 1,63-1,68 раза (увеличение объема ВВП на душу 

населения по паритету покупательной способности с 14,3 тыс дол США в 2010 

году до 26-27 тыс в 2015-м и производительности труда в расчете на одного 

занятого – с 26,2 тыс до 49-51 тыс дол США), объемов промышленного 

производства – в 1,54-1,6 раза, сельского хозяйства – в 1,39-1,45 раза, 

инвестиций в основной капитал за пятилетие – в 1,9-1,97 раза, в 2015 году 

уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя должен 

составить не менее 27-28 кв. м (в 2010 году – 24,1 кв. м). Также предполагается, 

что к 2015 году удастся стабилизировать численность населения страны на 

уровне 9,4 млн человек и увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 

71 года до 72-73 лет.  

Но есть и проблемы для реализации устойчивого экономического 

роста: падение, а в последующем относительно низкие темпы роста 

реального сектора экономики, сохранение на протяжении длительного 

времени высоких темпов инфляции и снижение обменного курса 

белорусского рубля, низкий уровень рентабельности большинства 

предприятий реального сектора экономики, сохранение на протяжении 

длительного периода времени дефицита государственного бюджета и 

покрытие его преобладающей части денежной эмиссией, низкие доходы 

населения, малая норма накопления (сбережения) всеми агентами 

экономических отношений. Встает вопрос о качестве экономического роста, 

который выражается, прежде всего, в повышении эффективности 

производства на основе достижений НТП, в применении 

ресурсосберегающих технологий, в качественном преобразовании 

структуры и в составе совокупного работника и производства. Основные 

направления совершенствования предусматривают формирование 

национальной инновационной системы; создание благоприятных условий 

для развития предпринимательской инициативы и увеличения притока 
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инвестиций в экономику; развитие государственно-частного партнерства в 

целях обеспечения устойчивости государственной финансовой системы и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с каждым годом основные 

макроэкономические показатели национальной экономики увеличиваются. 

Растет ВВП на душу населения, количество услуг, вкладываемых инвестиций, 

реальные денежные доходы населения, реальная заработная плата и другое. Но 

так же в республике есть и масса проблем в осуществлении устойчивого 

экономического роста, которые необходимо решать. 
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Постановка проблеми. Довіра населення до банківських установ є одним 

з основних факторів, які зумовлюють великий вплив на стабільність банківської 

системи вцілому. Світова фінансова криза значно похитнула цю переконаність 

клієнтів банків у надійності останніх. Одним із шляхів відновлення та 

укріплення довіри клієнтів до банківської системи є наявність та ефективність 

системи страхування депозитів.  

На сьогоднішній день аналіз сучасної системи гарантування вкладів в 

Україні є досить актуальним і, на нашу думку, питання що стосуються 
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вдосконалення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою 

його відповідності сучасним умовам, у яких опинилась вітчизняна банківська 

система, потребують детального розгляду. Тому, метою роботи є 

узагальнення переліку депозитів гарантованих ФГВФО та аналіз практичних 

рекомендацій щодо вдосконалення механізму визначення вкладів які 

підпадають під захист, що б, в свою чергу, забезпечило високу ефективність 

вітчизняної системи страхування депозитів. 

Виклад основного матеріалу. При характеристиці діяльності Фонду 

гарантування фізичних осіб необхідно аналізувати певний перелік його 

фундаментальних елементів, таких як: учасники Фонду; об’єкт, що підпадає під 

захист; джерела наповнення ФГВФО; розмір відшкодування та інші. Проте, на 

нашу думку, найбільш неврегульованим залишається питання визначення 

переліку вкладів, які відкриті клієнтами у банках-учасниках та підпадають під 

захист Фонду гарантування вкладів. 

Законодавчо визначено, що Фондом гарантуються депозити фізичних осіб 

в національній та іноземній валюті [1]. 

Однак, існують певні протиріччя з нормами іншого нормативно-правового 

акту. Так, в Постанові Правління НБУ «Про затвердження положення про 

порядок здійснення банками України вкладних операцій з юридичними і 

фізичними особами» до вкладів також відносять рахунки у банківських 

металах. На нашу думку, було б логічно включити до об’єкту захисту також і 

даний вид рахунків. Адже протягом останніх років можна було відзначати 

значну популярність, так званих, «металевих рахунків».  

Наступним актуальним питанням є відшкодування вкладів виражених у 

іноземній валюті. Фонд відшкодовує їх у національній валюті, а це спричиняє 

певні ризики як для вкладника, так і для ФГВФО, та в певних випадках може 

призвести до дисбалансів на валютному ринку України. Тому доцільною була б 

їх виплата у тій валюті в якій був оформлений депозит. 

Також, на сьогоднішній день невирішеним залишається питання 

відшкодування вкладів юридичних осіб. У розвинених країнах така практика 
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активно застосовується. Адже в разі недоступності вкладу для господарюючого 

суб’єкту, останній може нести збитки чи виявитись неспроможним виконати 

свої зобов’язання. Для того, щоб не допустити в майбутньому фінансових 

проблем вітчизняних підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності, на 

нашу думку, варто було б охопити також і ці вклади до відшкодування у разі 

виникнення проблем. 

У контексті даних рекомендацій, необхідно буде внести поправки до 

Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». 

Висновки. Світова фінансова криза показала, що система гарантування 

вкладів не може бути статичною. Вона повинна постійно розвиватися, 

вдосконалюватися і відповідати на будь-які виклики, що з’являються у 

сучасному економічному просторі. Тому, нам потрібно вчасно та ефективно 

реорганізовувати і вдосконалювати вітчизняну система страхування депозитів, 

щоб та змогла протистояти всім викликам нестабільної ринкової економіки, яка 

розвивається циклічно та неодмінним атрибутом якої є ризики. 
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Актуальність даної теми зумовлена тим, що в сучасному, економічному 

світоглядному вимірі нового звучання набуває уявлення про роль грошей та їх 

співвідношення з духовністю і життєвими цінностями. 

Метою роботи є аналіз проблем та умов формування економічної 

особистості. 
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Питання економічної культури особистості почали розглядати на початку 

ХХ століття, що було пов’язано зі зростанням соціально-психологічного 

фактора в економічній діяльності людини. У зарубіжній науці ці дослідження 

здійснювали А. Маршалл, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Р. Рюттенгер, Р. Пайс, 

П. Монсон, М. Кастель, Т. Парсонс, П. Сорокін, Ф. Тейлор. 

Продуктивне існування і прогрес Української держави неможливі поза 

європейською цивілізацією. Водночас входження в її соціальний, економічний, 

політичний і культурний простір вимагає вирішення проблеми людини в 

контексті сучасної духовності, крім цього, подальший розвиток демократії 

розширює поле духовно-культурної проблематики і зумовлює необхідність 

філософсько-антропологічного, людиноцентристського підходу.  

Економіка залишається суддею всіх політичних, соціальних проблем та 

суперечностей, які постали перед людиною і суспільством.  

Метою ринкового типу господарювання стає насамперед виробництво 

матеріальних благ завдяки активності людини, її сутнісних сил. Тому 

найважливіший смисловий елемент – людина – набуває особливої ваги, оскільки 

саме вона приймає рішення, без яких матеріальні блага не мають сенсу. 

Ще у кінці XVIII ст. виникає нова спеціальність – економіст, 

актуалізується проблема «економічної людини» – егоїста, що прагне до 

максимального прибутку й задоволення все нових потреб, для якої знімаються 

всі обмеження: не лише фізичні, а й моральні. Проте подальший розвиток 

ринкової економіки призвів до розвитку демократії, завоював в області прав 

людини. 

Та все залежить від людини. І чим більша її впевненість у собі, у своїх 

можливостях і особистих досягненнях, тим менше можливостей у неї бути 

«проданою» або «купленою». Конкретна людина не в змозі продати закон, 

гідність, батьківщину, мораль, віру. Особистість – це колосальний капітал, який 

занадто дорого коштує, щоб можна було перетворити його на простий об’єкт 

купівлі-продажу [3, с.27]. 
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Системоутворюючим елементом соціально-економічного простору 

особистості є гроші, які розглядаються як узагальнені формалізовані відносини 

власності, а також як такі, що є не тільки символічним вираженням власності, 

але й засобом входження людини в економічну реальність, тобто як фактор 

економічної соціалізації індивіда. 

Особливості економічної особистості можна розглядати у двох вимірах – 

вертикальному і горизонтальному. Вертикальний стосується особливостей 

економічної соціалізації, яка розглядається з точки зору стадій, етапів розвитку 

людини. Горизонтальний вимір характеризує цей процес з точки зору 

особливостей, зумовлених включенням індивіда в поліструктурний соціальний 

простір. 

Економічна особистість – це не тільки економічно-фінансова грамотність, 

але й психологічні якості, завдяки яким людина здатна діяти в певному 

соціально-економічному просторі. 
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Нинішній соціально-економічний стан України є наслідком загальної кризи 

економіки. Нераціональне і неповне використання економічного потенціалу 

зумовлене рядом факторів, у тому числі – недостатньою увагою до 

регіональних проблем, до наявних диспропорцій у розміщенні продуктивних 

сил. Розробку і проведення регіональної політики в країні ускладнює значна 
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диференціація її соціально-економічного простору. Внаслідок кризової ситуації 

в економіці звужуються фінансові можливості і гостріше проявляються розрив 

у рівнях, темпах розвитку, переваги та можливості окремих регіонів. 

Метою роботи є дослідження головних актуальних проблем соціально-

економічного розвитку України та визначення перспективних напрямів на 

основі загальнотеоретичних і прикладних засад й збереження 

конкурентоспроможності національної економіки [2, с.13]. 

По-перше, це стосується нестабільності функціонування підприємств 

сфери матеріального виробництва, яке супроводжується падінням фізичних 

обсягів виробництва продукції і виконання робіт. Так навіть у 2010 pоці лише у 

12 регіонах із 25 обсяги промислового виробництва мали тенденцію до 

зростання проти попереднього року, тобто і поточний рік не позначився 

стабілізацією промислового виробництва у всіх регіонах. Це, в кінцевому 

підсумку, призвело до значного скорочення обсягів виробництва у кожному 

регіоні, а також зниження економічного потенціалу територіальних комплексів 

і країни в цілому. 

По-друге, значно загострилася проблема ефективної зайнятості трудових 

ресурсів. Внаслідок скорочення обсягів виробництва та будівництва 

спостерігається щорічне підвищення рівня безробіття у всіх областях. У січні 

2010 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становила 

544,9 тис осіб, а в січні 2011 року вже збільшилась до 585,6 тис осіб. 

По-третє, триває скорочення інвестицій у невиробничу сферу, що 

призводить до зниження обсягів введення в експлуатацію нових об’єктів 

житлово-комунального і соціально-побутового призначення і погіршення 

забезпеченості потреб населення (обсяги введення житлових будинків по країні 

у 2010 p. скоротилися проти 2006 p. у 2,4 раза, загальноосвітніх шкіл – у 

7,2 рази, амбулаторно-поліклінічних закладів – у 6 разів) [1, с.14-15]. 

За роки перебудовчих процесів у регіонах нагромадилися й інші досить 

складні проблеми, які також треба невідкладно вирішувати. Найгостріші з них 

такі: неплатежі за поставлені товари; неплатежі державі та населенню; нестача 
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коштів у місцевих бюджетах для вирішення територіальних соціально-

економічних завдань; нестабільна робота комунального господарства, міського 

транспорту і зв’язку; збої в енергопостачанні. У деяких регіонах повільно йдуть 

приватизація держмайна, аграрна реформа, розвиток малого підприємництва 

тощо [1, с.14-15]. 

Отже, сучасний стан розвитку економіки України є досить складним. 

Вирішення найбільш характерних соціально-економічних проблем в Україні 

вимагає цілеспрямованих дій центральних, регіональних та місцевих органів влади. 
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Реклама не існує сама по собі. Вона всього лише інструмент ринку. В 

основі реклами – інформація і переконання. Вона робить це шляхом купівлі 

площ і часу в засобах масової інформації. Реклама в засобах масової 

інформації сприяє розвитку масового ринку товарів і послуг.  

Дана тема дослідження є актуальною, оскільки реклама є невід’ємною і 

активною частиною комплексної системи маркетингу і засобом ефективної 

рекламно-інформаційної діяльності виробника,маючи відповідність новим 

вимогам світового ринку. 

Метою роботи є визначення реклами, як одного з основних засобів 

маркетингової діяльності: її функцій, завдань, цілей, суб’єктів та об’єктів. 
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Маркетинг і реклама – це два поняття, які невід’ємні одне від одного, 

хоч реклама і виникла задовго до маркетингу. Маркетинг включає рекламні 

заходи, які повинні орієнтуватися на стратегічні цілі маркетингового 

планування. Взаємозв’язок всіх ланок маркетингу – це основа єдиної 

стратегії і тактики рекламної діяльності в системі маркетингу. При розробці і 

здійсненні плану рекламної кампанії необхідно перш за все узгодити її цілі і 

принципи з загальним маркетинговим планом підприємства. При плануванні 

рекламних заходів по конкретному товару слід враховувати стадію 

життєвого циклу товару з загальним маркетинговим планом фірми. 

В Україні рекламну діяльність регулюють законодавчі акти, такі як: 

Закон України «Про рекламу», Конституція України, Закон України «Про 

мови», Закон України «Про авторське право та суміжні права», Міжнародний 

кодекс рекламної практики, наказ Президента України «Про заходи щодо 

запобігання недобросовісної реклами та її припинення», Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження типових правил розміщення 

зовнішньої реклами». 

Фахівці з реклами всі засоби реклами поділяють на періодичні, прямі, 

радіотелевізійні та образотворчі. Крім того, всі рекламні засоби 

класифікують як на внутрішні так і на зовнішні, тобто залежно від місця, де 

за допомогою цих засобів відбувається контакт з потенційними покупцями. 

Сьогодні значення інформації як економічного ресурсу стрімко зростає, 

а збирання та виробництво інформації змінюють свою роль, перетворюючись 

з допоміжних функцій виробництва у великі галузі економіки, в яких 

безпосередньо створюються принципово нові інформаційні товари. Таке 

перетворення також стосується безпосередньо реклами, яка має значну 

інформаційну складову, а рекламна діяльність стає повноцінною галуззю 

світової та національної економіки, про що свідчать величезні витрати та 

рекламні бюджети.  
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Всеукраїнська рекламна коаліція, підбиваючи підсумки 2010 року, 

відзначає, що рекламно-комунікаційна індустрія почала танути після 

кризових заморозків, галузь набирає потроху обертів, хоча рекламні 

бюджети більшості рекламодавців та медіа носіїв ще й далекі від докризових 

показників дворічної давнини. 

Сумарний обсяг рекламно-комунікаційного ринку України склав в 2010 

році 10687 млн грн. Це на 22% більше, ніж ринок 2009 року. При цьому 

зростання обсягів Медіа реклами склав майже 28%, а підсумковий річний 

обсяг реклами в Медіа-2010 – 6735 млн грн. Немедійний маркетингові 

комунікації виросли теж, але трохи скромніше – на 14.5%, їх сумарний 

річний бюджет – 3442 млн грн. 

Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозує у 2011 розі зростання 

інтернет-реклами на 43% – з 280 до 400 млн грн. При цьому контекстна 

реклама складе 160 млн грн., а медійна – 240 млн грн. 

Інтернет реклама буде рости найшвидшими темпами в порівнянні з 

іншими сегментами ринку реклами. За підсумками 2011 року частка 

інтернет-реклами складатиме близько 5% всього ринку реклами в Україні. 

Загалом очікується, що ринок реклами виросте на 23,5% 
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Мотивація – це система соціальної адаптації індивіда до трудового процесу 

за рахунок стимулюючих заходів переважно виражених в лібералістичних та 

авторитарних «заохоченнях» [1]. У результаті виокремлення та розгляду 

основних мотиваційних моделей нами було обрано 3-и базові, які э основою 

для подальшого інтегрального дослідження. До таких моделей відносимо: 

МОДЕЛЬ 1 Мотивування працівників за рахунок незапланованого 

зниження рівня контролю. Основою для даної моделі слугує взаємозалежність 

рівня інтелекту зі специфікою роботи. Для визначення рівня інтелекту ми 

використовуємо результати тесту на IQ. Згідно даної моделі у випадку 

підвищення рівня IQ співробітника, керівництву фірми змушене послаблювати 

контроль, щоб робота даного працівника була  максимально продуктивною.  

МОДЕЛЬ 2 Підвищення продуктивності праці за рахунок введення 

додаткових перерв. Дану модель розглянемо на прикладі дослідження 

австрійських вчених стосовно обмежень в дозволах на ттютюнопаління в 

процесі трудової діяльності (див. табл. 1). 

Розрахуємо кількість робочого часу який йде на чисту Виробітку: 

1. 8*60-5*10 (середній показникперерв) -15*9= 295 хв. 

2. 8*60-5*6 (кількість перерв починаючи з 1год. роботи) -20*6= =330 хв. 

3. 8*60-4*10 (середня кількість перерв) -0 = 440 хв. 

Обсяг перерв та втрачена Виробітки (В) за цей час : 

1. 5*9 = 45 хв.                          В (45*0,74)/480 = 6,9%                    (1) 

2. 5*6 = 30 хв.                         В (30*0,74)/480 = 4,6%                     (2) 

3. 4*10 =40 хв.                         В (40*0,74)/480 = 6,1%                    (3) 

Загальна схема розрахунку продуктивності праці (В)  
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1. 74% (від 295 хв) - 6,9% + (2,3% + 2,3%*0,1)*9 = 61,28%             (4) 

2. 74% (від 330 хв) - 4,6% + (3,1% + 3,1%*0,1)*6  = 66,76%            (5) 

3. 74% (від 440 хв) - 6,1% - 5% = 56,7%                                             (6) 

Таблиця 1 
Базові показники експерименту 

 
 

У даному випадку продуктивність праці зросте на 5,48% (66,76% - 61,28%) 

порівняно з 1 випадком і на 10,6% (66,76% - 56,7%) порівняно з другим [2]. 

МОДЕЛЬ 3 Фактор – наочної результативності з метою подальшого 

заохочення. Взагалі фактори реалізуються у наступним чином: 

 введення порівняльних таблиці з обліком виробітки кожного працівника; 

 демонстраційні покази готових товарів виробництва; 

 введення дошки пошани та дошки з привітаннями; 

 графічна ілюстрація роботи відділів їх порівняння та визначення кращого[3]. 

Отже, відмітимо, що використання даних моделей на практиці є досить 

туманним, оскількі інтегрованість даних показників на первинному єтапі 

даватиме систему збоїв, через відсутність чистої особової групи 

(приналежності до чистолюбців чи майстрів і т. д.) 
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Досягнення Україною суверенітету в умовах розвитку глобалізаційних та 

інтеграційних процесів зумовлює необхідність включення України та її 

субнаціональних територіальних утворень – регіонів – в активну міжнародну 

діяльність. Діють такі єврорегіони: Карпати, Буг, Верхній Прут, 

Слобожанщина, Ярославна, Азов, Донбас. 

1. Карпатський Єврорегіон – один з єврорегіонів, в діяльності якого 

приймає участь Україна (створений 14 лютого 1993 р. у Дебрецені, Угорщині). 

До складу «Карпатського Єврорегіону» входять прикордонні адміністративні 

одиниці п’яти держав: Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та України. 

Згідно даних Закарпатської торгово-промислової палати, обсяги зовнішньої 

торгівлі в цілому по Закарпатській області зросли за 2005-2010 роки в 3,1 раза, 

а по країнах-членах Карпатського єврорегіону – в 4,1 раза. При цьому, в 2005 

році частка цих країн у зовнішньоторговельному обороті Закарпаття становила 

25,6%, а в 2010 році – уже 33,9% [3]. 

2. Єврорегіон «Буг» – це транскордонне об’єднання, до складу якого 

входить Волинська область, Люблінське воєводство та Брестська область .За 

результатами роботи суб’єктів господарської діяльності Волинської області на 

ринках 93 країн світу протягом 2010 року Республіка Польща стала четвертим 

за величиною обсягів експортно–імпортних операцій діловим партнером 

області. Двосторонній товарообіг у розмірі 104,0 млн дол. США на 13% 

перевищив рівень 2009 року. Зовнішньоторговельний оборот Волинської 

області з Республікою Білорусь у 2010 році склав 56,5 млн дол. США (5,7% від 

загальнообласного показника). У 2010 році обсяги експортної продукції до 

сусідньої держави зросли у 2,4 рази і становили 15,7 млн дол. США, а імпорт 

дещо скоротився і у вартісному обчисленні дорівнював 40,8 млн дол. США [3]. 
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3. Єврорегіон «Верхній Прут» був заснован у 2000 році. Його членами є: 

Республіка Молдова, Румунія та Чернівецька область України. Головною 

метою є розширення існуючих міжрегіональних зв’язків та сприяння подальшому 

розвитку транскордонного співробітництва. 

4. В Азовському регіоні створюється єврорегіон «Азов», метою якого є 

активізація соціально-економічних, науково-технічних, і інших зв’язків між 

територіально-адміністративними одиницями України та Росії.Одним з 

перспективних проектів використання такого потенціалу є транспортний 

коридор «Європа–Азія». За даними Британського інституту «Рендел», Україна 

має найкращий у Європі коефіцієнт транзитності – 3,75 (для Польщі цей 

показник становить 2,92) [3]. 

5. У квітні 2007 р. підписана Угода про створення єврорегіону 

«Ярославна» на території ї Курської й Сумської областей. У рамках проекту 

єврорегіону визначені різноманітні проектипроекти соціально – економічного 

розвитку. 

6. Єврорегіон «Слобожанщина» є прикладом транскордонного 

будівельного кластеру. Учасниками стали представники органів місцевої влади, 

підприємства,що забезпечують функціонування будівельного комплексу. 

7. Створення єврорегіону «Донбас» між Луганською та Ростовською 

областями допоможе розв’язанню багатьох соціально-економічних питань. 

Розрахунки фахівців свідчать, що реалізація проекту єврорегіону «Донбас» 

дозволить не тільки значно збільшити приплив інвестицій в економіку 

Луганської області, але й створити потужний транспортний коридор з 

відповідною інфраструктурою. Перспективним є використання річкової, 

залізничної та автомагістральної інфраструктури зазначеного регіону в 

транзитному вантажообігу. 

Таким чином, Єврорегіони відіграють роль мостів у процесі європейської 

інтеграції. Транскордонна інтеграція сприяє вдосконаленню галузевої 

структури господарства, підвищенню продуктивності праці і якості 

матеріальних продуктів та послуг. 
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Вітчизняна економіка продемонструвала вищий ступінь інтеграції з 

глобальною і ступінь залежності монетарної політики від зовнішніх умов, ніж 

того очікували. Відсутність рестрикційної монетарної політики в умовах 

експансії внутрішнього та глобального попиту, розширення глобальної 

ліквідності та зростання цін на первинні ресурси, призводить до різкого 

перегріву національної економіки, наслідком якого є висока інфляція, 

доларизація пасивів, надмірні запозичення усіма секторами.  

У монетарній політиці України продовжує вирізнятись актуальністю 

фактор неспроможності мінімізувати інфляцію до прийнятного рівня. Причину 

можна вбачати в елементах політичного бізнес-циклу та у відповідній реакції 

монетарних процесів в Україні на глобальну експансію ліквідності. По-перше, 

зазначимо, що в умовах політичної нестабільності НБУ не намагався погасити 

інфляційні очікування, а слідував певній інерції. По-друге, наявність сильних 

інфляційних очікувань засвідчила, що будь-які, навіть незначні, інфляціогенні 

фактори посилюються, а рівень інфляції стає дуже важко контролювати 

незалежно від динаміки ВВП. По-третє, практика фіксованого валютного курсу 

продемонструвала неспроможність здійснення політики контролю за 



 295 

інфляцією, оскільки валютний курс виступав чи не єдиним інструментом 

реального стимулювання ВВП. 

Доларизація суттєво загострює диспропорції при здійсненні монетарної 

політики, що стало особливо чітко простежуватися напередодні глобальної 

фінансової кризи та під час її розгортання. Розвиток процесів доларизації в 

трансформаційних економіках в основному відображає загальний алгоритм 

поступового переходу від доларизації активів до доларизації пасивів, що 

властиво світу в цілому. Так, процеси доларизації активів показали намагання 

економічних агентів забезпечити зберігання заощаджень, оскільки національні 

валюти не могли виконати такої місії. 

Режим валютного курсу в цілому відіграє значну роль у провокуванні 

прогресування доларизації пасивів та, що найголовніше, робить зв’язок між 

зміною валютного курсу й зовнішніми запозиченнями вкрай залежним від 

стану ліквідності глобальних фінансових ринків. Оцінивши ситуацію за 

останній період, можна зауважити, що посилення процесу доларизації пасивів 

стає невід’ємним елементом кредитної експансії, особливо це відбувалося 

напередодні кризи.   

Отже, нехтування Національним банком проблеми поглиблення 

доларизації та неврахування зв’язків між режимом валютного курсу, 

глобальною кон’юнктурою, внутрішньою інфляцією й експансією 

внутрішнього кредиту і вартості активів спричинило найглибший вплив 

глобальної кризи саме на вітчизняну економіку. 

У сучасних умовах виникає необхідність зміни монетарного режиму та 

поетапного реформування грошово-кредитної політики з урахуванням факторів 

глобалізації. Спочатку в межах істотного впливу кризових явищ потрібно 

відновити таргетування грошової маси та валютного курсу з одночасним 

розширенням діапазону курсових коливань, підвищення значення внутрішніх 

активів НБУ у формуванні грошової пропозиції, посилення важливості 

процентного каналу. Згодом необхідно перейти до таргетування інфляції як до 

системи, що забезпечує подальше реформування монетарної політики та 
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наближає її до стандартів реалізації монетарної політики в ЄС, стабілізує 

інфляційні очікування та гарантує реалізацію політики стабільності цін. Адже 

таргетування інфляції розглядається як найефективніший монетарний режим 

останнього десятиліття. 
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Сьогодні ми живем в період бурхливого розвитку ринкової економіки та 

ринкових процесів в цілому. Тому світова криза – одне з найважливіших питань 

у розвитку ринкової економіки. Споконвіку люди стикалися з поняттям «криза», 

«кризове явище», «кризова ситуація» і тому подібне, проте й досі немає 

універсальних рецептів запобігання й протидії різноманітним кризам, отож 

існує потреба в подальших дослідженнях у цій сфері. 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки, для 

подолання економічної кризи та всіх негативних наслідків, потрібно: часткова 

націоналізація комерційних банків із одночасним посиленням державного 

контролю за їхньою діяльністю; надання банкам державних гарантій за 

зарубіжними позиками в іноземній валюті; зо6ов’язання банків, яким була 

надана державна допомога, у пріоритетному порядку кредитувати стратегічні 

галузі економіки; мобілізація заощаджень населення та повернення довіри до 

банківської системи; комплексна допомога малому та середньому бiзнecy; 

підтримка програм професійної підготовки молоді та розширення програм 

перепідготовки некваліфікованих i старших за віком працівників; підтримку 
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експортерів промислової продукції окремих стратегічних галузей (наприклад, 

автомобілебудування, машинобудування, металургії, АПК тощо); створення 

нових робочих місць завдяки реалізації державою масштабних 

інфраструктурних проектів; надання додаткових повноважень відповідним 

органам влади для жорсткого моніторингу фінансових трансакцій; ліквідація 

або суттєве о6меження податкових пільг. 

Проаналізувавши поняття фінансово-економічної кризи, приходимо до 

висновку, що криза це – глибокий розлад фінансової та економічної систем 

держави, зумовлений економічними й політичними чинниками. Кризові явища 

у сфері фінансів можуть бути викликані трансформаційними процесами в 

економіці, тобто зміною моделі економічного розвитку, втратою 

конкурентоспроможності економіки. Усі згадані вище явища врешті-решт 

негативно позначаються на обсягах виробництва валового внутрішнього 

продукту в державі й відповідно призводять до зменшення фінансових 

ресурсів, що обслуговують увесь відтворювальний процес.  

Глибина кризи залежить від того, як швидко інтелектуальні сили 

суспільства можуть її передбачити та вжити відповідних заходів щодо її 

усунення. Досвід майже трьох століть підтверджує, що фінансові кризи погано 

піддаються прогнозуванню, однак суспільство навчилося досить ефективно їх 

локалізувати. Фінансово-економічна криза в Україні має не тільки глибоке 

історичне коріння, залишене суспільству у спадок від тоталітаризму, а й грубі 

прорахунки та помилки, припущені в ході трансформаційних процесів.  

Потрібно акцентувати свою увагу на таких ключових питаннях, як 

зайнятість населення, заробітна плата, економічне життя, банківська 

стабільність та обмінний курс. 

Отже, економічна криза стала досить важливою проблемою сучасного 

світу. Фінансова криза оголила існуючі проблеми і в Україні. Проте у кожної 

кризи є як початок, так i своє завершення: після рецесії та, можливо, затяжної 

стагнації економіки рано чи пізно розпочнеться зростання. Зараз з’явилися 

реальні можливості переглянути пріоритети та виявити нові можливості. 
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Вивчення цієї теми є важливим для майбутніх спеціалістів, які обрали у 

своєму майбутньому професію, пов’язану з діяльністю національної економіки 

та економікою в цілому. 
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Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність 

вивчення проблем, пов’язаних з розвитком економіки нової держави, з 

інвестуванням. І це не дивно. Адже, якщо є інвестиції (а вони є тоді, коли в 

країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то тоді легко сформувати 

висхідні тенденції соціально-економічного розвитку національного 

господарського комплексу, які є запорукою не тільки економічної, але і 

політичної незалежності. 

Метою роботи є визначення ефективної системи заходів по 

удосконаленню процесів залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та 

підвищення її статусу на міжнародній арені з урахуванням зростаючого рівня 

конкурентної боротьби та розвитку науково-технічного прогресу. 

Інвестування лежить в основі функціонування сучасної економіки, воно 

інтегрує інтереси і ресурси громадян, фірм та держави щодо ефективного 

соціально-економічного розвитку. 
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Від сьогоднішніх масштабів та темпів міжнародної інвестиційної 

діяльності значною мірою залежать напрямки розвитку світового господарства 

у майбутньому. 

Країни з перехідною економікою, на які сьогодні звертається увага 

світового співтовариства, не в змозі самостійно вийти з економічної кризи, яка 

охопила всі галузі економіки та соціальну сферу. До таких країн належить і 

Україна, яка сьогодні потребує значних обсягів капітальних вкладень в 

пріоритетні галузі для подальшого процесу розширеного відтворення. 

Україна за 19 років свого існування отримала 44708,0 млн дол. США. Це 

досить не велика кількість капіталовкладень, порівнюючи з європейськими 

країнами. За обсягами інвестування Україна вийшла на рівень Чехії зразка 2002 

року. Станом на 01.07.2010 року в Україну з країн ЄС надійшло прямих 

іноземних інвестицій (ПІІ) на суму 31642,4 млн дол. США, що становить 74,4% 

від загального обсягу ПІІ в Україну. Головними інвесторами в економіку 

України є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Сполучене Королівство, 

Франція та Швеція. Високий рівень інвестицій з Кіпру (власне більше 80%) 

означає, що це український та російський капітал, який повертається до країни 

саме через офшорні компанії. Що стосується інших, вище перерахованих країн, 

то в процесі мого дослідження було встановлено, що ці країни незмінно, а 

головне стабільно інвестують свої кошти в Україну. 

Під час кризи інвестиції перейшли у сектори з швидким обігом грошей: 

АПК, ремонт, сервіс і навіть легку промисловість, хоча обсяги інвестицій 

були меншими, ніж до кризи. Виграли ті інвестори, які оминали спекулятивні 

ринки, інвестуючи у галузі з швидким обігом грошей і масовим споживачем. 

Після економічної кризи інвестори стали обережнішими. Тепер вони не 

вкладають в інфраструктурні проекти – модернізацію, покращення трудової 

кваліфікації, інноваційні проекти, тож економіка і далі розвивається 

екстенсивно. 

Досвід економічного розвитку різних країн свідчить, що за певних умов 

іноземні інвестиції позитивно впливають на зростання економіки, тому всі 
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країни світу ведуть активну конкурентну боротьбу за інвестиції. Практично не 

залишилося країн, які б не були задіяні в процесі міжнародної інвестиційної 

співпраці. 

Сьогодні держава недостатньо приділяє увагу залученню прямих 

іноземних інвестицій. У зв’язку з цим головною потребою для України є 

вдосконалення політики залучення ПІІ. Для цього необхідно здійснити ряд 

заходів, основними з яких мають бути заходи пов’язані з державним 

управлінням іноземними інвестиціями, зокрема: 

1. Створення ефективної системи спеціального законодавства та 

підзаконних актів щодо іноземних інвестицій, встановлення інвестиційних пільг. 

2. Вибір пріоритетних галузей, секторів та проектів для інвестицій у 

цих галузях, а також галузей, обмежених для іноземного інвестування. 

3. Розробка концепцій (програм) з чіткою постановою мети залучення 

іноземних інвестицій, механізму реалізації, а також контролю за виконанням 

поставлених цілей. 

4. Контроль за доходами та видатками бюджету, розв’язання проблем 

боргового тягаря, що суттєво поліпшить рівень життя населення і, як наслідок, 

покращить інвестиційний клімат в країні. 

5. Здійснення політики протекціонізму з метою підтримки вітчизняних 

товаровиробників та захисту перспективних галузей економіки тощо. 

З численних невирішених питань у першу чергу слід вибрати лише кілька 

ключових напрямів, які будуть здатні генерувати реальне піднесення всіх інших 

сфер економіки. 
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Світова криза вплинула на економіку всіх держав, у тому числі і України, 

змінила економічну картину світу. 

Актуальність теми полягає в тому, що Фінансово-економічна криза 2008-

2009 рр. є першою циклічною кризою в Україні, але зрозуміло не останньою. 

Тому потрібно з’ясувати основні причини виникнення цієї кризи, на основі чого 

визначити основні методі стабілізації економіки України, та впровадити заходи 

для зменшення амплітуди коливання економіки. 

Метою дослідження є на підставі теоретичного аналізу економічних 

коливань з’ясувати основні причини виникнення сучасної світової кризи та її 

вплив на економіку України, визначення особливостей української економічної 

кризи, динаміки основних економічних показників України за період 2008-2010 

рр., на підставі цього аналізу визначити основні методи стабілізації української 

економіки. 

Усі економічні хвилі можна поділити на довгі середні і малі. Є різні 

причини їх виникнення: природні катаклізми, недосконалість ринкового 

регулювання, але основною причиною довгих та середніх хвиль є науково 

технічний прогрес, який значно прискорився в останні десятиріччя, в наслідок 

чого скоротилася довжина економічних циклів.   

Основною причиною виникнення фінансово-економічної кризи 2008-

2009 рр. стала диспропорційність розвитку світової економічної системи, 

причинами якої стали: по-перше, легка доступність грошей. З 1971 р. по 2008 р. 

об’єм доларової маси в світі виріс в десятки разів,  значно перевищуючи 

товарну масу; по-друге, диспропорційність виробництва та споживання, у 

наслідок науково-технічного прогресу. Зміна центрів заощадження і 

споживання, в наслідок зміни напряму фінансових потоків; по-третє, 
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застосування різних економічних інструментів, за допомогою яких 

приховуються економічні ризики, саме деривативів; по-четверте, перевищення 

обороту капіталу в економіці рівня ВВП. Це означає, що рівень фінансових 

активів банків та підприємств перевищує рівень виробництва даної країни, що 

спричинило виникнення відриву фінансового сектора від реального; по-п’яте, 

світова інституційна система стає непридатною для управлінні світовим 

фінансовим ринком.  

На наш погляд, українська фінансово-економічна криза не була 

породженням світової кризи, але відкритість економіки та її залежність від 

світового ринку поглибили падіння економіки.  

Особливістю української кризи є те, що в Україні продовжується 

трансінформаційна криза. До основних причин виникнення кризи додалися 

недосконале законодавство та криза легітимності влади. 

ВВП України в 2008 р. виріс на 21%, інфляція склала 22,3%. На кінець 

грудня 2008 р. сукупний державний борг України виріс до 24,121 млрд дол. 

Протягом 2008 р. гривня девальвувала на 38% по відношенню до долара.  

Економічна криза продовжила свій розвиток в 2009 р. Загальне падіння 

об’єму ВВП за 2009 р. складало 15%. У 2009 р. державний валовий борг 

України склав 103323 тис грн. Об’єм номінального ВВП у 2010р. у фактичних 

цінах збільшився на 18,9%, тобто 1085,9 млрд грн., без урахування інфляції 

реальна економіка зросла на 4,2%. Отже, проаналізувавши ці дані можна 

сказати, що сьогодні економіка України знаходиться в посткризовому стані, як і 

інші країни Європи. 

На основі аналізу, можна визначити такі шляхи стабілізації економіки 

України: по-перше, удосконалення законодавства; по-друге, зменшення 

корупції на всіх рівнях влади, по-третє, зменшення різниці доходів серед 

населення України; по-четверте, створення нових робочих місць в наукомістких 

галузях; по-п’яте, підтримка малого та середнього бізнесу; по-шосте, 

проведення аграрної реформи. 
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Зайнятість та безробіття – найважливіші показники використання 

людських ресурсів у виробничому процесі та є базою для оцінки і аналізу 

економічної політики уряду будь-якої країни. Найбільш масштабним завданням 

соціально орієнтованої економіки в ринковому господарстві є державна 

політика зайнятості, в основі якої лежить створення робочих місць для 

забезпечення збільшення національного доходу країни. 

Метою роботи є: на основі аналізу проблем зайнятості населення України 

на сучасному етапі, визначити основні напрямки її стимулювання. 

Проблема зайнятості в Україні на сучасному етапі глибоко пов’язана зі 

світовою фінансово-економічною кризою, яка розпочалася на прикінці 2008 р., 

що супроводжується негативними соціально-економічними наслідками, 

зокрема безробіттям й неповною зайнятістю населення [1, с.26; 4]. 

Найвищий рівень зайнятості в Україні припадає на 2007-2008 р.р., що 

становить відповідно 58,7% та 59,3%, найвищий рівень безробіття припадає на 

2009 рік, що становить 8,8%, на який мала вплив фінансово-економічна криза. 

Особливо проблеми безробіття і зайнятості є актуальними для сільської 

місцевості. Це проявляється у відсутності мотивації до праці, бідності, трудовій 

міграції, поглибленні демографічної кризи, безробітті, а також занепаді та 

відмиранні сіл. Селяни, які становлять в середньому 30% всього населення 

України [5], на даний час не є самостійними суб’єктами трудових відносин та 

господарями на землі [3, c.8-14]. Тому, зростання рівня зайнятості сільського 

населення в умовах кризи українського суспільства набуває стратегічного 

значення. Пріорітетним вбачається розробка державної програми зі створення 

робочих місць на селі, яка б ураховувала особливості кожного регіону, 



 304 

впровадження сучасних технологій та підвищення рівня соціально-

економічного розвитку села [2, с.37-40]. 

Таким чином, проблеми зайнятості та безробіття населення України, що 

склалися на сучасному етапі, вимагають здійснення комплексної державної 

політики зайнятості, що передбачала б сприяння структурній перебудові 

економіки, створенню додаткових гарантій щодо працевлаштування 

працездатних громадян працездатного віку, тобто потрібно: оновити 

законодавство України про зайнятість; державну політику зайнятості населення 

спрямовувати на збереження і створення нових робочих місць; розвивати 

підприємництво та легальну продуктивну зайнятість, підготовляти 

кваліфіковану, якісну і затребувану робочу силу, а також забезпечити 

детінізацію відносин у сфері зайнятості населення. 
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Постановка проблеми. Сучасний стан та тенденції розвитку України 

ілюструють, що будь-які зміни у фінансовому житті країни повинні відбуватися 

з урахуванням соціальних інтересів територіальних громад, оскільки у випадку 

зниження рівня соціального розвитку, якості та рівня життя населення істотно 
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відобразяться на наповненості місцевих бюджетів власними коштами, зростанні 

дефіциту фінансових ресурсів. 

Метою розгляду тематики є визначення перспективних напрямків 

соціально-економічного розвитку України на основі загальнотеоретичних і 

прикладних засад збереження конкурентоспроможності національної 

економіки. 

Спрямування розбудови України здійснювалося за структурою 

національної економіки (за видами економічної діяльності, галузями та 

міжгалузевими народно-господарськими комплексами). Галузям, 

підприємствам, територіям надавалися пільгові умови, статус тощо. Це 

призводило і призводить до тінізації, корупції, штучної зміни прибутковості в 

галузях, міграції капіталу, руйнації сформованої за часів СРСР структури 

національного господарства та втрати конкурентоспроможності й державного 

контролю підприємств і галузей. Зокрема за такою ж схемою здійснювалась й 

розбудова Черкаської області, як одного з соціально-економічних регіонів 

України.  Індекс промислового виробництва у відсотковому співвідношенні до 

попередніх років помітно зріс. При чому, якщо в 2008 році бачимо зростання на 

33%, то вже в кризовому 2009 році майже на стільки ж індекс знизився (29,5%), 

в 2010 році спостерігаємо стабілізацію. Сільськогосподарське виробництво 

набирає обертів відносно попередніх років в 2010 році зростання на 5% 

відносно попереднього року. Темпи росту обсягів інвестицій в основний 

капітал з кожним роком знижується, але вже в 2010 році спостерігаємо 

позитивну тенденцію – зростання темпів росту обсягів інвестицій на 24,2%, що 

говорить про нарощення темпів в після кризовий період. Обсяги іноземних 

інвестицій в 2010 році становили 288,2 млн дол. США і це на 65,7 млн дол. 

Більше ніж в 2009 році. Оцінюючи результати діяльності підприємств (не 

враховуючи діяльність малих підприємств), то фінансовий результат від 

звичайної діяльності до оподаткування підприємств основного кола в 2010 році 

становив 820 млн дол. США, що в 4,49 більше ніж в 2009 році. 

Прослідковується також позитивна тенденція до зниження індексу споживчих 
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цін, якщо в 2009 році цей показник становив 111,5% то в 2010 році вже 109%. 

Також досить позитивним явищем є показник покриття експортом імпорта, 

якщо в 2008 році цей показник становив 0,85 то в 2010 році вже бачимо 

1,6 (експорт – 757,2 млн дол. США, імпорт – 486,8 млн дол. США). Разом з тим 

прослідковуємо тенденцію, щодо спаду показника кількості безробітних на 

3,22% (25,6 тис осіб в 2009 році, 24,8 тис осіб в 2010 році) і збільшення 

кількості робочих місць на 21,24% (2009 рік – 21081, 2010 рік – 25558 робочих 

місць). Тому, на наш погляд, для побудови конкурентоспроможної національної 

економіки в умовах нових викликів XXI ст. необхідно визначити пріоритетні 

сфери господарювання на Всеукраїнському рівні, а структуру національного 

господарства формувати як похідну на регіональних рівнях. Запропоновано такі 

пріоритети господарювання України: 

 спрямування розвитку агропромислового комплексу, харчової 

промисловості та торгівлі у площину виробництва та продажу екологічно 

чистих і якісних товарів.  

 поширення ролі спорту та фізкультури у суспільстві, шо є 

можливістю покращання здоров’я нації, підвищення іміджу України, 

консолідації українців та отримання доходів.  

 формування в Україні туристичних та міграційних центрів тяжіння 

за рахунок природної, історичної, археологічної, культурної, релігійної, 

мистецької та рекреаційної унікальності.  

 активізація природоохоронного бізнесу, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій в життєдіяльності українського суспільства за 

рахунок поширення комерційної господарської діяльності у сферах: охорони 

навколишнього середовиша та суспільства. 

 формування нової системно-семіотичної інжинірингової освіти, яка 

буде враховувати нові суспільні вимоги, зміну фізіологічних і розумових 

здібностей молоді. 

 використання транзитного геополітичного потенціалу країни 

шляхом відновлення транзитних доріг, комунікацій, транспорту, зв’язку.  
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 розвиток вітчизняного ракето-космічного комплексу (РКК) шляхом 

поглиблення спеціалізації та міжнародного виробничого кооперування. РКК у 

XXI ст. стає головною можливістю України вийти у лідери на світовій арені та 

забезпечити національну безпеку. 
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Регулювання зайнятості населення – найбільш дійовий важіль вирішення 

багатьох економічних і соціальних проблем, у тому числі підвищення реальних 

доходів, зниження рівня бідності тощо. Тому особливого значення набуває 

активна політика держави у сфері зайнятості з метою підвищення її рівня та 

ефективності.  

Проблеми ефективної та продуктивної зайнятості є предметом активних 

наукових досліджень. Зокрема їй присвячені праці таких провідних українських 

вчених, як Л. Безтілесна, Г. Юрчик, О. Грішнова та ін. 

Метою дослідження є аналіз сучасної ситуації у сфері зайнятості в Україні 

та визначення пріоритетних напрямів підвищення її в сучасних умовах. 

Аналіз процесів, що мали місце на вітчизняному ринку праці дозволяє 

зробити висновок про деяке покращення ситуації в сфері зайнятості. Так, згідно 

з методологією Міжнародної організації праці, рівень безробітного населення 

віком 15-70 років скоротилася з 1,96 млн осіб у 2009 році до 1,79 млн осіб 
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минулого року. Рівень безробіття економічно активного населення 15-70 років 

знизився з 8,8% у 2009 році до 8,1% у 2010 році [2]. 

За підсумками січня 118 тис. осіб перебували у вимушених відпустках за 

ініціативою роботодавця. У режимі скороченого робочого часу у січні 2010 р. 

працювали 520 тис осіб (у січні 2009 р. – 944,7 тис).  На 1 березня 2011 року на 

обліку в центрах зайнятості перебувало 635,6 тис. незайнятих громадян, 

зокрема 333,9 тис жінок, 301,7 тис чоловіків; 269,9 тис осіб – це молодь, 

35,5 тис – звільнені працівники і 126,1 тис осіб, не здатних на рівних 

конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 616,7 тис осіб, з яких 

466,3 тис одержували допомогу у зв`язку з безробіттям. Найвищий рівень 

безробіття спостерігається в Рівненській області. Далі йдуть Тернопільська, 

Сумська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська області. Найменшим є рівень 

безробіття у Києві [2]. 

 Для реалізації напрямів підвищення зайнятості необхідно провести ряд 

економічних реформ, які дозволяють: 

– впровадити прогресивні системи оплати праці, використовуючи систему 

гнучких тарифів; 

– створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування 

(інвестування вітчизняних підприємств, що сприяє розширенню виробництва та 

створенню нових робочих місць); 

– активізувати роботу Державної служби зайнятості з профорієнтації, 

перенавчання та підготовки персоналу не тільки в центрах зайнятості, а й на 

виробництві, підвищуючи якість кадрів, а не лише кількість; 

– стимулювати самозайнятість (пом’якшити умови ведення підприємницької 

діяльності, що передбачає, насамперед, зменшення податків, покладених на 

підприємців) [1; с.171]. 
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Принцип економічного лібералізму запроваджено в екомомічну теорію 

класичною школою політичної економії. Спричинене лібералізмом економічне 

процвітання світової економіки значно знизило дитячу смертність, збільшилася 

середня тривалість життя, склалися благодатні умови для розвитку 

піприємницької ініціативи, відбулося зростання рівня задоволення інтересів 

усього суспільства. Але якщо спрямувати свій погляд на сучасний стан  

розвитку економіки України ми можемо побачити діаметрально протилежні 

тенденції, зростає смертність серед громадян, значна частина населення живе за 

межею бідності. Чи не парадокс скажете, ви, адже Україна теж  розвивається на 

засадах лібералізації? 

З’ясуємо особливості українського лібералізму й визначимо  причини 

такого специфічного впливу ліберальних ідей  на економічну дійсність нашої 

країни. В Україні відбулася матеріалізалія ліберальної ідеї, створивши таку 

модель капіталізму, яка позбавлена здатності до швидкого розвитку 

продуктивних сил. Наш капіпалізм оминув стадію вільної конкуренції й відразу 

сформувався у вигляді монополій у провідних галузях економіки. Основною й 

першочерговою причиною цього є ментальні особливості української нації. 

Індивідуалізація, породжена економічною свободою збільшує потребу у 

самоутверджені особистості, але зробити вона може це тільки у відносинах з 

іншими людьми. Тому ми й змушені об’єднуватись в групи задля реалізації 

наших егоїстичних інтересів. Але для координації діяльності групи є 

необхідним об’єднуючий фактор. За Фукуямою, найкращим об’єднуючим 

фактором є спільність етичних цінностей, якщо вона присутня, то група є 

конкурентоспроможною ( як групу я розглядаю економіку країни вцілому), 

вона не потребує дієвого правового механізму, оскільки морального 
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консенсусу, як базису взаємної довіри досягнуто. В Україні такий об’єднуючий 

фактор відсутній, тому й індивідуалістичні інтереси привласнення не 

узгоджуються з суспільним, породжуючи монополізм, значну диференціацію 

рентабельності за галузями, структурні перекоси в економіці України. Аби 

подолати цю ситуацію, й знайти об’єднуючий фактор, на мою думку, необхідно 

звернутися до поглядів засновника історичної школи Фрідріха Ліста, який 

вважав, що роль держави у створені прогресивної економіки є вирішальною, 

але її діяльність має спиратися на об’єктивні економічні закони, «особливі для 

кожної з націй», і на те, що називають «духом (ментальністю) нації».  

Таким чином, на мою думку, впровадження ліберальних ідей в економіку 

України має обов’язково враховувати національні особливості, історичні 

аспекти розвитку форм господарювання, державних інституцій та ментальних 

особливостей українського народу, що дасть можливість створити той 

об’єднуючий фактор, що змусить працювати національну економіку 

злагоджено. 
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Среди источников формирования внутренних инвестиционных ресурсов 

предприятий, прежде всего, выделяются амортизационные отчисления и 

прибыль. 

Даже в период неблагоприятного инвестиционного климата собственные 

средства предприятий остаются основным источником финансирования 

инвестиционного процесса. В качестве одного из механизмов мобилизации 

собственных инвестиционных ресурсов предприятий следует использовать 

адекватную амортизационную политику, направленную на повышение роли 

амортизационных отчислений в финансировании воспроизводственных 

инвестиций.  

Важнейшим элементом устойчивой производственной деятельности 

предприятий является система финансового планирования, как структурных 

подразделений, так и предприятия в целом. При этом в качестве одного из 

функциональных бюджетов выступает бюджет амортизации, который в 

значительной степени определяет инвестиционные возможности предприятия.  

Формирование и размер бюджета амортизации зависят от выбранного способа 

начисления амортизационных отчислений на восстановление основных 

средств. Выбранный метод амортизации определяет размер компенсируемого 

амортизационными отчислениями износа основных средств и является 

существенным элементом, формирующим денежный приток предприятия. 

Иначе говоря, метод амортизации предопределяет то, какую долю выручки от 

реализации своей продукции или услуг предприятие будет откладывать в 

каждом будущем периоде. Амортизационные отчисления не только остаются в 

распоряжении предприятия, но и влияют на величину налогооблагаемой 



 312 

прибыли, что может увеличивать денежный поток предприятия за счет 

уменьшения налоговых платежей. 

Однако свобода выбора метода амортизации ограничена необходимостью 

«уместить» амортизационные отчисления, начисляемые тем или иным 

способом, в планируемую выручку от реализации продукции. Нужно, чтобы 

планируемые амортизационные отчисления не вызвали такое увеличение 

стоимости продукции, которое привело бы к росту цен на нее выше цен 

конкурентов и снижению выручки предприятия за счет сокращения объемов 

реализации. 

Тем не менее, даже при неизменности сложившейся рыночной цены на 

продукцию и невозможности произвольно изменить ее без потерь для объема 

реализации некоторая свобода выбора метода амортизации все же существует. 

Она обеспечивается возможностью для предприятия «маневрировать» 

размером прибыли, показываемой в отчете о прибылях и убытках. При более 

высоких амортизационных отчислениях балансовая прибыль предприятия 

будет ниже, при более низких – выше. Соответственно изменится и налог на 

прибыль, который придется платить предприятию. 

Комплексность подхода к формированию инвестиционных ресурсов 

должна обеспечиваться не только совместным использованием 

амортизационных инструментов, но и применением комплексного критерия 

экономической целесообразности возможных стратегий в области амортизации 

с позиций роста инвестиционного потенциала предприятия.  
Список литературы 

1. Гревцов В. Главный бухгалтер: Бухгалтерский учет // О некоторых вопросах начисления 
амортизации. – 2010. - № 21. – С. 34. 

2. Прудникова, Л. Я. Главный бухгалтер: Бухгалтерский учет // Начисляем амортизацию 
по-новому. – 2011. -  № 3. – С. 91.  

 

 

 

 

 



 313 

УДК 658.14.012 
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Миссия программ микрофинансирования в странах с «переходной 

экономикой» обращена к экономически активным группам, обладающим 

умеренными доходами, но ограниченных в доступе к финансовым услугам 

банковского сектора. Микрофинансирование рассматривается, с одной 

стороны, как инструмент финансовой поддержки малого предпринимательства, 

а с другой – как механизм оживления потребительской активности. 

Цель микрофинансовых программ – дополнить официальную систему 

финансового обслуживания, образуя «всеохватывающую финансовую 

систему».  В этом плане ситуация в РБ является показательной: основная масса 

микрофинансовых услуг, обеспечивающих потребности малых и 

микропредпринимателей (ММП), обеспечивается банками, а Правительство и 

НБ РБ способствуют созданию благоприятных условий деятельности в этом 

секторе. Микрокредитование инициируется обычно неправительственными 

организациями, но активно поддерживается государственными структурами и 

рядом международных финансовых институтов. Институционально, сектор 

микрофинансирования в РБ представлен: коммерческими банками, 

государственными организациями финансовой поддержки малого 

предпринимательства, некоммерческими микрофинансовыми организациями,  

кредитными потребительскими кооперативами, международным фондом 

развития сельских территорий, коммерческими организациями различных 

организационно-правовых форм. Самоокупаемость микрофинансирования 

может быть достигнута только в том случае, если финансовые услуги для 

малоимущих будут интегрированы со всеми тремя уровнями финансовой 

системы: микро-, мезо- и макро.  



 314 

Программа микрокредитования Беларуси ЕБРР (при поддержке 

Европейской комиссии) успешно работает в Беларуси с 2001 года. К концу 

2010 г. региональное представительство охватывает все шесть областей 

Республики Беларусь, в 26 городах Беларуси работает 68 подразделений 

микрокредитования. Банками-участниками Программы являются: 

ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Минский транзитный банк», «Приорбанк» ОАО, 

ЗАО «АКБ «Белросбанк», ЗАО «Акционерный банк реконверсии и развития» 

(«РРБ-Банк»), ЗАО «Белорусский Банк Малого Бизнеса». 

Результаты воздействия на мезоуровне: адаптировано и отработано 

применение технологии ЕБРР, обеспечено изменение подхода к работе с ММП, 

сформирован упрощенный пакет документов для обслуживания ММП, 

подготовлены и приняты локальные акты по микрокредитованию, сформирован 

регламент мониторинга и работы с проблемными клиентами, отработаны 

методики и налажено постоянное обучение кредитных экспертов, выработаны 

технологии проведения рекламных кампаній. 

В результате воздействия на макроуровне посредством работы 

Программы на территории Республики Беларусь была подготовлена и принята 

нормативно-правовая база: легализующая выдачу и погашение кредитов 

наличными, отменяющая проверки целевого использования кредитов до 7500 

базовых величин, позволяющая банкам сами устанавливают процедуры 

рассмотрения и выдачи кредитов в сумме до 7500 базовых величин, 

обеспечивающая бесплатное открытие счета в банках для клиентов банка, 

позволяющая банкам самим устанавливать сроки погашения по микрокредитам 

(технология EБРР), разрешающая не обеспечивать поручительство третьих лиц 

залогом, не требующая взимать 30% комиссионный сбор с юридических лиц за  

погашение кредита наличными и определения источника дохода. 
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Агропромисловий комплекс України являється однією з провідних 

галузей економіки. У даний час тенденції ефективного та сталого розвитку 

агропромислового виробництва в Україні пов’язані з недосконалістю 

економічного механізму природокористування. Це призводить до деградації 

природних ресурсів, зменшує можливість забезпечення виробництва 

сировиною, ускладнює технологічні цикли, погіршує загальний стан 

біогеоценозів. Світовий досвід переконує, що сучасний розвиток аграрної 

економіки, стає все більш екологічно орієнтованим, потребує збереження та 

відтворення природного ресурсного потенціалу АПК. 

Метою даної роботи є виділення і систематизація екологічних проблем 

економічного відтворення природного ресурсного потенціалу АПК та 

обґрунтування напрямів ефективного їх вирішення. 

Сучасні тенденції господарювання супроводжуються негативними 

екологічними наслідками, які в своїй сукупності значно погіршують умови 

сільськогосподарського виробництва,  знижують продуктивність та економічну 

ефективність використання природного ресурсного потенціалу АПК.  

Могутнім джерелом забруднення природних комплексів є тваринництво. 

Відомо, що сім курчат продукують таку саму кількість нечистот, як одна 

людина. Тому відходи від птахофабрики на 350 тис бройлерів еквівалентні 

побутовим відходам міста з 50-тисячним населенням. Відходи життєдіяльності 

корів, свиней теж несприятливо впливають на навколишнє середовище. 

Наприклад, великий свиновідгодівельний комплекс на 108 тис. свиней 

виробляє стільки фекальних стоків, скільки місто з мільйонним населенням, 
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тому санітарно захисна зона навколо такого комплексу має становити не 

менше 5 км [1, с.278]. 

За даними Міністерства екології та природних ресурсів України в 

Україні нараховується майже 20 млн га дефляційно небезпечних і 12,8 млн га 

пошкоджених водною ерозією ґрунтів. Основними причинами ерозії ґрунтів 

стало інтенсивне вирубування лісів, розорювання схилових і прируслових 

земель, порушення оптимального співвідношення між основними видами 

угідь, перенасичення полів високоінтенсивними, ґрунтовиснажливими і 

ґрунторуйнівними культурами, глибока оранка, недостатнє внесення 

органічних і мінеральних добрив, багаторазовий обробіток ґрунту та інші [3].  

Екологізацію сільськогосподарського виробництва потрібно розглядати 

як постійне поліпшення природних умов для його розвитку, перехід на 

адаптивні системи ведення землеробства, розміщення галузей і культур у тих 

природних умовах, які для них найбільш сприятливі, широке впровадження 

біотехнологій, розвиток селекційної роботи, широке розповсюдження нових 

високоврожайних і стійких проти несприятливих погодних умов, хвороб і 

шкідників сільськогосподарських культур, поліпшення племінної роботи, 

виведення племінних високопродуктивних порід. Виробництво екологічно 

чистої, вітамінізованої, поживної продукції землеробства і тваринництва 

неможливе без вагомих економічних механізмів стимулювання та державної 

підтримки [2, с.97]. 

Природний ресурсний потенціал аграрної сфери характеризує собою 

комплексну систему природних об’єктів, користувачами яких є підприємства 

агропромислового виробництва з існуючими технологіями та соціально-

економічними відносинами. Він є стратегічним ресурсом національної безпеки, 

що вимагає цілеспрямованого, на сучасній технологічній основі підходу до 

його формування. Саме тому виникає необхідність створення системи 

регулювання і контролю за дотриманням  екологічних стандартів. 

На жаль проблеми екологічного спрямування майже вилучені з 

навчальних програм, а  екологічна культура формується саме через екологічну 
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освіту і виховання, які допомагають сформувати особистість, котрій 

належатиме майбутнє, вільне від екологічних проблем. Лише формування 

екологічно свідомої людини майбутнього з високим рівнем екологічної 

культури ї поведінки дасть змогу зберегти природні умови існування 

цивілізації і вивести її на шлях екорозвитку. 
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Нинішній етап розвитку суспільства та економіки характеризується 

суперечностями між необхідністю побудови сучасної соціальної системи і 

відсутністю належних соціально-економічних умов, між потребами в значних 

фінансових ресурсах і реальними можливостями держави з фінансуванням 

цільових програм. 

Предметом дослідження виступають теоретичні і практичні аспекти 

організації державного фінансового контролю за використанням бюджетних 

коштів для фінансування та впровадження цільових програм. 

Згідно Закону України «Про державні цільові програми», державною 

цільовою програмою називають комплекс взаємопов’язаних завдань і 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць. Значення розроблення державних цільових програм є сприяння 

реалізації державної політики на важливих напрямах розвитку держави, 
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забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших 

ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також 

координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших 

проблем. Розроблення та виконання державної цільової програми 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також 

інших джерел, передбачених Законом. 

Одним з методів розробки та контролю цільових програм є програмно-

цільовий метод. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі розуміють 

як система управління бюджетними коштами в середньостроковій преспективі 

для розробки та виконання бюджетних програм, орієнтованих на результат. 

Його застосування дає змогу оптимально розподілити і зосередити бюджетні 

кошти на пріоритетні напрями реалізації бюджетної політики [2, с.23]. 

Основною метою програмно-цільового методу є забезпечення потрібної 

інформації не тільки про ресурси, а й про ефективність видатків, від яких 

залежить виконання цільових програм. Така інформація допоможе державним 

органам, які приймають рішення правильно обрати першочергову і 

найважливішу для суспільства.  

У процесі впровадження програмно цільового методу в Україні виникли 

певні проблеми. Найбільш важливою з них є те, що існуючий формат 

державно-цільових програм не відповідає форматові, розробленому за 

програмно-цільовою методикою [1, с.110]. 

Проблеми контролю за використанням бюджетних коштів для 

фінансування цільових програм умовно можна поділити на: 

- юридичні; 

- організаційні; 

- фінансові. 

Вони, як показує досвід, обумовлюють одна одну. Тобто, недосконала 

законодавча база викликає організаційні проблеми. Фінансові можливості 

гальмують прийняття законодавчих актів. Цей перелік можна продовжувати. 
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Таким чином варто запропонувати в контексті механізму контролю за 

використання бюджетних коштів для фінансування цільових програм наступні 

заходи: 

1. До вирішення юридичних проблем: рішенням Конституційного суду 

України, яким було обмежено повноваження  Рахункової палати, завдає шкоди 

розвитку у цілому системі державного контролю. Доцільно, також, визнати 

чинним статус Рахункової палати як органу Верховної Ради, що здійснює 

парламентський вищий державний контроль. Крім того, необхідно 

вдосконалити структуру Рахункової палати, передбачивши створення її 

територіальних підрозділів для здійснення контролю за витрачанням коштів 

державного бюджету на рівні місцевих органів влади, а також наділити правами 

застосування адміністративних заходів впливу до порушників. 

2. Для вирішення організаційних проблем: реалізація шляхів, метою яких 

є покращення функціонування місцевих органів самоврядування, передбачає 

запровадження у одиницях територіального самоврядування таких важливих 

принципів управління: 

- прозорості; 

- нетерпимості до корупції; 

- суспільної співучасті, яка охоплює проблеми активної участі громадян у 

громадському житті; 

- передбачуваності; 

- звітності в межах якої розглядалися питання бюджетного планування та 

оцінювання. 

3. Для вирішення фінансових проблем: в процесі державного 

регулювання правильно і оптимально обрати форми, визначити джерела та 

обсяги коштів, які спрямовуватимуться для збалансування бюджету. 
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Постановка проблеми. Після здобуття Україною в серпні 1991 р. 

незалежності перед державою повстав ряд стратегічних завдань. Одним з них було 

питання розширення міжнародної співпраці через налагодження міцних 

партнерських економічних відносин з розвинутими країнами. Важливою формою 

сучасного інтернаціонального співробітництва є міжнародний кредит. Однак, 

досвід України показав, що існує ряд проблем щодо ефективності використання 

міжнародних позик. 

Метою дослідження є аналіз позитивних сторін та можливих ризиків для 

економіки України щодо здійснення зовнішніх запозичень. 

Обґрунтування отриманих результатів. Метою будь-якого запозичення є 

вирішення тимчасової гострої проблеми. Ефективність використання запозичених 

коштів визначається спроможністю влади створити в країні необхідні умови для 

повернення боргу разом із сплатою відсотків і не перетворити тимчасову проблему 

в затяжну заборгованість. З макроекономічного погляду головним критерієм 

ефективності міжнародної економічної діяльності є її вплив на динаміку реального 

зростання ВВП, який виявляється через комплексну та динамічну оцінку усіх 

складових зазначеної діяльності, які в термінах офіційної статистики виступають як 

складові та фактори формування статей платіжного балансу (ПБ) країни. Динаміка 

структури ПБ України 1997-2010 рр., свідчить про те, що національна економіка в 

наш час перетворюється в молоду і зростаючу націю-дебітора. Україна вступила у 

фінансово-кредитні відносини з метою залучення зовнішніх запозичень та виплат 
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відповідних боргових зобов’язань з багатьма іноземними суб’єктами. Актуальним 

залишається питання кредитних відносин України та МВФ. Більшість науковців 

вважають, що тенденція масових запозичень стала в для держави. Це становить 

загрозу послаблення економічної незалежності країни, затримує реальний вихід з 

економічної стагнації, «консервує» неефективну відтворювальну структуру 

виробничого потенціалу, гальмує реальний інвестиційний процес і може призвести 

до зубожіння громадян у зв’язку із значним нагромадженням валового зовнішнього 

державного боргу (ВЗДБ) [2]. Станом на 01.01.2011 р. ВЗДБ України становив 

117,343 млрд дол. США [1] і невпинно продовжує зростати. Якщо ВЗДБ поділити 

на все зайняте населення, то кожен працюючий українець мав би сплатити 

приблизно 5790 дол. США. Припускаючи, що кожен зайнятий віддавати по 25% 

своєї заробітної плати в місяць, то покриття цього боргу може зайняти в кращому 

випадку 7 років. Крім такого відрахування з кожної зарплати на утримання іде 3,6% 

єдиного соціального внеску, 15% ПДФО та 17% у процесі купівлі товарів і послуг. 

Фактично, в майбутньому працююча людина буде жити на 39,4% свого заробітку, і 

це не враховуючи комунальні послуги. Переваг у міжнародному кредитуванні є 

значно менше. Основна з них – досягнення коротко- та середньострокових цілей, 

що обумовили нагальну потребу в кредиті (покриття дефіциту бюджету, зміцнення 

національної грошової одиниці, поповнення банківських золотовалютних резервів). 

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що Україні вкрай необхідно змінити 

стратегію міжнародних кредитних відносин, які б гарантували безпеку держави та 

впевненість у майбутньому не лише сьогодні, а й у довготривалій перспективі. Для 

цього першочергово потрібно спрямувати основні зовнішні запозичення у розвиток 

окремих галузей і секторів економіки, фінансування яких би здійснювалося на 

умовах самоокупності. А подальша виважена фіскальна політика з боку держави 

дала б змогу не лише повернути усі позики, а й підняти економіку країни до 

світового рівня. 
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Налоговая политика – один из важнейших инструментов регулирования 

как на микро-, так и на макроуровне. При переходе к рыночным отношениям 

возрастает роль налогов в поощрении и развитии приоритетных отраслей 

народного хозяйства и наукоемких производств. 

В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса-2011» Республике 

Беларусь по разделу «Налогообложение» присвоена 183 позиция по итогам 

анализа показателей 2009 г., что является одним из сдерживающих моментов в 

привлечении иностранных инвестиций в экономику страны (Таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели налоговой системы по оценке Всемирного банка 

 

Показатели Данные, принятые для оценки 
рейтинга в 2009 г. 

Изменения  
в 2010 г. 

Изменения  
в 2011 г. 

Количество платежей 
налогов в год 

82 56 36 

Время, часов в год 798 700 600 
Общая ставка налоговых 
изъятий 

80,4 62,7 60,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 

В рамках реализации Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2006-2010 гг., в 2010 г. был отменен 

сельскохозяйственный налог, уплачиваемый из выручки от реализации, налог с 

продаж, введено электронное декларирование, что в итоге повлияло на 

снижение налоговой нагрузки до 25% к ВВП (в Украине – 30,9%, в США, 

Японии – 22%, в европейских странах – 34-40%) [2], а также к улучшению 

некоторых других показателей отечественной налоговой системы.  

Согласно Директивы Президента Республики Беларусь №4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь», продолжается дальнейшее реформирование, целями 
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которого являются снижение налоговой нагрузки и гармонизация налоговой 

системы Беларуси с другими странами. Для этого в 2011 г. был отменен целевой 

сбор на развитие территорий, упрощен порядок расчета экологического налога, 

осуществлен переход к ежеквартальной уплате налога на прибыль. Планируется, 

что в 2011 г. налоговая нагрузка составит 24,6% к ВВП. 

С целью дальнейшего снижения налоговой нагрузки, на наш взгляд, 

необходимо: 

 сократить количество налогов (например, объединив налог на 

недвижимость и земельный налог в имущественный налог); 

 пересмотреть инструменты налогового регулирования (применение без 

ограничений к вычету НДС, уплаченного при приобретении инвестиционных 

товаров, что будет способствовать снижению стоимости инвестиционных 

проектов и более широкому привлечению инвестиций); 

 отмена льгот, носящих временный характер, позволит снизить ставки 

НДС с 20% до 18%, по налогу на прибыль – с24 % до 20%, а в последующем – 

до 18%; 

 при расчете налога на прибыль предоставить возможность переноса 

убытков на будущие периоды. 

Таким образом, данные мероприятия приведут к снижению налоговой 

нагрузки и упрощению налоговой системы Республики Беларусь.  
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Феномен тіньової економіки має негативні наслідки для успішного 

розвитку України. За сучасними дослідженнями експертів її обсяг оцінюється в 

межах 60% ВВП [4, с.188], що зумовлено зміною рівня економічної 

стабільності в країні у період з 2000-2008 рр. Для порівняння відзначимо, що у 

зарубіжних країнах (США, Польща, Франція, Німеччина) рівень тіньової 

економіки відносно ВВП коливається у масштабах 9-15% [3]. З цього випливає 

актуальність та необхідність врахування позитивного зарубіжного досвіду у 

боротьбі з тінізацією економіки, існування якої спостерігається практично у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства. Отже, метою роботи є аналіз шляхів 

боротьби з тіньовою економікою зарубіжних країн. 

Як відмічено автором роботи [1], у розвинених країнах тіньову економіку 

розглядають з точки зору порушення чинного законодавства, а в 

трансформаційних суспільствах її визначають не лише як девіантну поведінку 

суб’єктів економічної діяльності, але й як таку, що виявляється в законодавчій, 

виконавчій і судовій владі у формі тіньових інституцій. Основними причинами 

зростання тіньової економіки за кордоном є податкове навантаження, тягар 

соціального страхування, соціальні трансферти та корупція. Значного розвитку 

сьогодні за кордоном набуває нелегальний ринок праці та нелегальна міграція, 

що паралельно з іншими причинами (економічний спад виробництва, масові 

протести громадян) призводить до зростання нелегального ринку праці, 

підвищення рівня безробіття, як наслідок, збільшення навантаження на 

бюджети країн та скорочення соціальних виплат. Отже, враховуючи значний 

перелік існуючих у цій сфері проблем, розглянемо досвід країн у боротьбі зі 

складним та багатомасштабним явищем – тіньовою економікою. 
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З метою запобігання тінізації у США було посилено роль державних 

спеціальних служб у контролі за поширенням тіньової економіки в країні та їх 

взаємодію із державною структурою в цілому [2]. У нашій країні схожі функції 

повинні виконувати співробітники Служби безпеки, загальними вимогами до 

яких є те, щоб вони були політично нейтральними, незаангажованими, 

дотримувалися професійної етики та діяли в межах визначених повноважень. У 

Франції було обмежено можливість проведення експортно-імпортних операцій 

національними суб’єктами господарювання з компаніями в офшорних зонах. 

Здійснення операцій за участю офшорних компаній дає змогу у деяких 

випадках завищити або занизити ціни товарів порівняно з світовими і таким 

чином ухилитися від сплати податків. Таким чином, уряду Україні потрібно 

звернути увагу на вплив діяльності офшорних зон на економіку країну й 

провести ефективні зміни в податковій та інших контрольних системах. 

Боротьба з нелегальною діяльністю у Великобританії засновувалася на 

підвищенні рівня довіри громадян до влади, посиленні незалежності судів, 

віддавши їх під громадський контроль. Однак Україна, на відміну від 

Європейських країн, для боротьби з корупцією потребує не тільки створення 

незалежних суддів, а й докоріної зміни всієї судової системи. 

Таким чином, вирішення проблеми детінізації економіки потребує 

узгоджених зусиль держави в багатьох сферах діяльності. Використання 

досвіду боротьби зарубіжних країн та реалізації зазначених пропозицій 

допоможе зменшити рівень тіньової економіки в Україні та стати запорукою 

ефективного використання потенціалу суб’єктів економіки.  
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Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и 

общества в целом. В современных условиях развития белорусской экономики и 

прогнозирования экономического роста, необходимо осознавать ключевую 

роль человеческого капитала [1]. Данное положение связано с тем, что 

возможности эксплуатации всех ресурсов не бесконечны. Единственный 

ресурс, возможности разумного использования которого практически 

безграничны, – производительные способности людей, реализующиеся в 

современных условиях в форме человеческого капитала, значительная часть 

которого в современной Беларуси «изношена», отсутствуют источники и 

резервы его замены и накопления. В этой ситуации человеческий капитал 

расценивается как наиболее ценный производительный ресурс по сравнению с 

капиталом материальным. 

Целью данной работы является изучение сущности понятия 

«человеческого капитала», его структуры, методов оценки и анализа для 

Брестского региона Республики Беларусь. Для реализации данной цели были 

поставлены следующие задачи: дать определение сущности категории 

человеческий капитал; выделить основные факторы, формирующие 

человеческий капитал в регионах Республики Беларусь; оценить состояние 

человеческого капитала в Брестском регионе Республике Беларусь. 

Для подсчета человеческого капитала существует множество различных 

методов. В данной работе был использован индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). При подсчете ИРЧП учитываются следующие показатели: 

индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс уровня грамотности 
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населения, индекс уровня жизни, индекс смертности[2]. Для подсчета ИРЧП 

используется следующая формула: 

 
 

 

где min(х) и max(x) являются минимальным и максимальным значениями 

показателя х среди всех исследуемых областей страны. 

Составляющие индексы рассчитаны по формуле средней 

хронологической по данным Брестского региона относительно максимального 

значения  в целом по Республике Беларусь.  

В таблице представлены индексы развития человеческого капитала РБ за 

2007-2009 гг. относительно Брестской области. 
 

 
Для оценки динамики уровня жизни значимо сопоставление рангов 

страны по ИРЧП и ВВП на душу населения. Рейтинг первого для Беларуси на 

протяжении ряда лет был выше второго, что свидетельствует о сильной 

социальной политике, более быстрой динамике социальных компонентов по 

сравнению с экономическими. 
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 2007 max 
значение 2008 max 

значение 2009 max 
значение 

Продолжительность 
жизни 

1,9342  
 

м-67,4 лет 
ж-77,8 лет 

1,9359  
 

м-67,5 лет 
ж-78 лет 

1,9298  
 

м-67,7 лет 
ж-78,3 лет 

Образование 3,4278  3,4289  3,4429  
Общий доход 0,501 17327 

млрд 
0,514 21659 

млрд 
0,496 26156,4 

млрд 
Смертность 1,3645 23060 чел 1,3218 22959 чел 1,3307 23160 чел 
ИРЧП 1,4591  1,4573  1,4471   
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На сучасному етапі розвитку української держави великого значення 

набуває аналіз співробітництва України з Міжнародним валютним фондом 

(далі МВФ), та визначення доцільності збільшення розмірів запозичень які 

надаються нашій державі в рамках співпраці з фондом.  

Дослідженням даного питання займаються як вітчизняні так і іноземні 

вчені зокрема Б. Резнік, Т. Ткачук, О. Сущенко та ін. 

Україна, отримавши в 2010 р. два транші кредиту stand by на загальну суму 

2,25 млрд SDR від МВФ, збільшила свої зобов’язання до 9,25 млрд SDR та 

залишилась на другому місці у світі за величиною зобов’язань [3]. 

Продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення 

структурних реформ в українській економіці та забезпечення внутрішньої і 

зовнішньої стабільності, покриття дефіциту бюджету. Однак в результаті  

розриву між розвитком реального та фінансового секторів, левова частка 

зовнішніх запозичень України була спрямована на іпотеку та споживання, що 

тим самим зменшило резерви для інвестицій в реальний сектор економіки 

результати діяльності якого мали б стати джерелом майбутніх виплат.  

Іншим негативним наслідком позичок в МВФ є збільшення зовнішнього 

боргу України, який станом на 28 лютого 2011 року становив 140928240,26 тис 

грн. (31,62%) або 17769962,33 тис дол. США. Державний борг України 

становив 336516625,22 тис грн. або 42432146,60 тис дол. США. Державний 

зовнішній борг становив 195588384,96 тис грн. (43,88%) від державного боргу 

або 24662184,27 тис дол. США., збільшившись на 13775280,97 тис грн. (7,58%). 

Водночас, згідно Бюджетного кодексу рівень державного боргу із залученням 

кредиту від МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій він не може 

скласти більше 40-45% ВВП [1]. При отриманні чергового кредиту МВФ 
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державний борг України у 2012 році становитиме 50% від ВВП. На 

сьогодні рівень запозичень наближається до 40% ВВП країни. За останні 

5 років співвідношення державного боргу до ВВП зросло в 3,5 рази, і темпи 

росту пришвидшуються.  

Крім того, Україні потрібно виконати ще цілий ряд вимог МВФ, які можуть 

призвести до дестабілізації соціально-економічного становища ів Україні. 

Зокрема, здійснити пенсійну реформу, яка. у тому числі, передбачає 

підвищення пенсійного віку для жінок – із 55 до 60 років. Це при тому, що в 

Україні один із найнижчих рівнів тривалості життя у світі. 

Також, на вимогу МВФ, із 1 квітня 2011 року зросла ціна на газ для 

населення – ще на 50%. За цим підвищенням обов’язково потягнуться й інші 

ціни і тарифи, що негативно позначиться на рівні життя населення. Паралельно 

впроваджується система пені та штрафів для боржників із «комуналки». І це 

при тому, що в Україні лише за офіційними даними Держкомстату, з початку 

року на 22% зросла заборгованість із заробітної плати [2]. Крім того, Кабмін в 

угоді з МВФ, зобов’язався не підвищувати зарплати бюджетникам у 

наступному році та «в середньостроковій перспективі». 

Тому, не применшуючи значення співпраці з МВФ, слід проводити 

виважену політику залучення та використання його кредитів, ретельно 

прораховуючи усі можливі наслідки виконання вимог щодо надання траншів та 

використовувати їх виключно на підтримання макроекономічної стабільності та 

модернізацію економіки.  
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Практично від моменту здобуття Україною  незалежностi науковцi i 

практики ведуть мову про важливicть надходження iноземних iнвестицiй в 

Україну та можливi засоби стимулювання їx залучення.  

Важливо зазначити, що значною мірою потребують інвестицій економіки 

країн, що розвиваються, до яких належить і Україна, тому ця тема на даний 

момент є досить актуальною.  

Переваги іноземних інвестицій для економіки країни: 

- прямi iноземнi iнвестицiї несуть iз собою не тiльки капiтали, а й сучаснi 

технології;  

- це додаткове джерело накопичення, що істотно збiльшує ресурси для 

розширення основного капiталу; 

- iноземнi iнвестицiї в конкретні об’єкти звичайно супроводжуються 

навчанням персоналу; 

- спонукають до освоєння досвідy функціонування  ринкової економiки;  

- потiк iноземних iнвecтицiй прискорює процес входження української 

економiки у cвiтoвe господарство. 

Важливо зауважити, що актуальними проблем ами розвитку іноземних 

інвестицій в Україні є: 

- вузькість внутрішнього ринку;  

- надмірний податковий і адміністративний тиск на бізнес;  

- слабка розвиненість ринкових інститутів – корпоративного сектора, 

ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості;  

- низька конкурентноздатність багатьох українських товарів, що робить 

невигідними вкладення в їх випуск;  

- недостатня інтегрованість у світову економіку;  
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- відсутність чіткої інвестиційної політики з відповідними механізмами 

реалізації на державному та місцевому рівнях;  

- нестача оперативної інформації і внаслідок цього зменшення 

ефективності співпраці між суб’єктами ринку;  

- інертність місцевої влади при залученні інвестицій, відсутність стимулів 

і механізмів для залучення інвестицій.  

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки, щодо 

залучення іноземних інвесторів в Україну та внесення змін в: 

- ряд податкових пільг на прибуток; 

- звільнення від податків і мит матеріалів, що комплектують вироби, 

устаткування, увезені для розвитку виробництва; облік при оподатковуванні 

курсових змін; 

- уведення п’ятилітньої відстрочки для застосування положень нових 

українських законів, що погіршують умови діяльності іноземних інвесторів;  

- звільнення від сплати митних мит, податку на додаткову вартість при 

ввозі товарів, що є внеском іноземного інвестора в статутний капітал протягом 

терміну його формування, звільнення від вивізного мита товарів власного 

виробництва. 

- заміна податків, зборів і обов’язкових платежів розподілом виробничої 

продукції між інвестором і суб’єктами; 

- визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і 

надання пільг у зонах експортного виробництва. 

Отже, нарощування та ефективне використання інвестиційних ресурсів є 

одним із важливих чинників забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку країни. Керівництву держави потрібно звернути увагу на проблеми 

залучення іноземних інвестицій в країну. 
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Общая система налогообложения, предусмотренная 

законодательством РБ, предполагает высокий удельный вес налогов в 

выручке организации. Нередко доля налогов составляет порядка половины 

вырученных от реализации денег. Одним из способов сокращения суммы 

налоговых отчислений является отделение части организации с 

последующим переходом на упрощенную систему налогообложения, так как 

применение УСН позволяет организациям не уплачивать НДС, налог на 

недвижимость и на землю. Но применение УСН возможно, если численность 

работников до 100 человек и валовая выручка не более 2861250000 руб. в 

течение первых девяти месяцев предшествующего года. Ставка налога из 

выручки при применении УСН 3-8%.  

В статье данный способ перехода будет рассмотрен на примере ОДО 

«Марион», расположенного в г. Житковичи, который имеет в своём составе 

подразделение по перемотке электродвигателей. По данным плановых 

калькуляций по ремонту двигателей в ноябре 2010 г. стоимость материалов 

составила 35000 р/КВт, а трудовых затрат 9330 р/КВт, или 79% 

материальных затрат и 21% трудовых. Налоговые отчисления составили 

13261 р/КВт, при том, что плановая прибыль всего 9203 р/КВт. Исходя из 

расчётов, представленных выше, мы можем наглядно видеть, что на 

предприятиях, в себестоимости продукции которых материальные затраты 

занимают невысокую долю, складывается ситуация, когда НДС из выручки 

во много раз превышает входящий НДС. В итоге сумма налоговых 

отчислений значительно превышает сумму прибыли. Выход из положения 

очевиден: такие предприятия должны уплачивать налоги, не привязанные к 
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прибавленной стоимости. И в этом случае УСН является выходом из 

затруднительной ситуации. Ниже мы рассмотрим, насколько выгодным для 

предприятия может оказаться применение особых режимов 

налогообложения. Предприятие оказало услуг на сумму 24080380 руб. 

Общие затраты составили 18351322 руб., сумма выплаченной заработной 

платы 3355152 руб., отчисления в ФСЗН 1133952 руб. Также уплачены 

налоги: НДС 3777137 руб., налог на землю 25022 руб., налог на 

недвижимость 33753 руб. При общей системе налогообложения 

налогооблагаемая прибыль рассчитывается как разница между выручкой, 

затратами, и уплаченными налогами, и будет составлять 1892362 руб. Налог 

на прибыль, будет получен 454167 руб. При этом сумма чистой прибыли 

будет равна 1438195 руб. Подсчитав общую сумму налогов к уплате: НДС, 

отчисления в ФСЗН, налог на недвижимость и на землю - мы увидим, что 

прибыль 5169864 рублей. Итак, на основании вышеизложенного мы можем 

определить, что общая сумма налогов по отношению к чистой прибыли 

360%, затраты из общей суммы выручки 77,5%, налоги 16,5% и прибыль 6%. 

Для уменьшения налоговой нагрузки ОДО «Марион» реорганизовал 

подразделение по перемотке электродвигателей во вновь созданное ЧУП 

«Эсток». При этом, если ЧУП «Эсток» примет решение применить ставку 3% 

(с уплатой НДС), то сумма прибыли составит разницу между выручкой, 

материальными затратами, налогом из выручки, НДС, заработной платой, 

отчислениями в ФСЗН и амортизацией в сумме 1214016 руб. Тогда 

полученная прибыль уменьшится ещё на 16%. Налоги к уплате составят 

6672439 руб. или 549% по отношению к прибыли. Но если будет применена 

ставка 5% (без уплаты НДС), при таких же затратах мы получим прибыль в 

размере 5568479 руб., а сумма уплаченных налогов будет равна 1337971 руб., 

т.е. 24% от чистой прибыли. 

 На основании расчётов мы можем отметить, что применение УСН 

позволяет сократить отношение уплаченных налогов к чистой прибыли с 
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360% до 24% и тем самым улучшить функционирование субъектов 

хозяйствования в секторе услуг частного рынка. 
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В умовах глобалізації національний економічний розвиток залежить від 

здатності ефективно використовувати не тільки традиційні, але й особливо 

інтернаціоналізовані ресурси та фактори виробництва постіндустріального 

суспільства. Це, в свою чергу, забезпечується за умов реалізації моделей 

відкритої економіки, адаптованих до внутрішніх особливостей та зовнішнього 

революціонізуючого середовища. Міжнародне інвестування відіграє при цьому 

провідну роль, формуючи канали передачі фінансових і матеріальних ресурсів, 

науково-технологічних і організаційно-економічних інновацій на новітній 

інформаційній основі [1, с.2]. 

У 2010 р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 

5986,0 млн дол. США прямих інвестицій: із країн ЄС надійшло 4605,8 млн дол. 

(76,9% загального обсягу), із країн СНД – 849,2 млн дол. (14,2%), з інших країн 

світу – 531,0 млн дол. (8,9%). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 

809,7 млн дол. Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах, що 

здійснюють фінансову діяльність, у сумі 2628,5 млн дол., операції з нерухомим 

майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, – 485,6 млн дол., 

торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого 

вжитку, – 447,9 млн дол., а також на підприємствах промисловості – 

766,2 млн дол. 
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Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, унесених в Україну, на 

1 січня 2011 р. склав 44708,0 млн дол., що на 11,6% більше обсягів інвестицій 

на початок 2010 р., та в розрахунку на одну особу становив 978,5 дол. [3]. 

На основі проведеного аналізу інвестиційного процесу можна визначити 

фактори, від яких залежить надходження прямих іноземних інвестицій в 

Україну. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції, можна підрозділити на 

дві групи, виділивши позитивні і негативні чи переваги і недоліки інвестицій 

для закордонних інвесторів. 

Дослідження умов залучення іноземних інвестицій в Україну показало, 

що іноземним інвесторам дуже важливо, щоб у країні-реципієнті були створені 

визначені умови для їхньої діяльності. На основі даних проведеного 

дослідження умов надходження іноземних інвестицій можна запропонувати 

класифікацію способів усунення перешкод прямим іноземним інвестиціям і 

запропонувати міри їхнього усунення. Серед заходів загального характеру до 

першочергових відносяться:  

- стабільність політичної обстановки і довіра уряду;  

- надійність інформаційного забезпечення;  

- простір дій для приватного підприємництва;  

- адекватне і прогнозоване оподатковування;  

- правові гарантії і гарантії виконання договорів;  

Таким чином, для створення сприятливого інвестиційного клімату 

необхідні визначеність, в першу чергу, у законодавчій та економічній сферах, а 

також тривалий період часу, що буде сприяти розвитку міжнародного 

інвестиційного співробітництва, збільшенню припливу інвестицій через кордон 

і їхнє ефективне використання [2].  
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Постановка проблеми. Банківська система, будучи важливим елементом 

економіки сучасної держави, справляє значний, різнобічний вплив на 

життєдіяльність суспільства. Вона не тільки забезпечує акумуляцію вільних 

коштів та їх залучення в обіг, але є і механізмом перерозподілу грошового 

капіталу, важливим елементом розрахунково-платіжного механізму 

господарської системи України. Банківська система України знаходиться в 

процесі становлення, а її вивчення та аналіз мають важливе не тільки 

теоретично-пізнавальне, але й практичне значення для сучасної науки. 

Актуальність. Зростання в сучасних державотворчих процесах ролі і 

значення фінансово-кредитної системи супроводжується підвищенням інтересу 

до історії виникнення та розвитку банківської сфери, в тому числі і на території 

Черкащини. Проте тема утворення та діяльності комерційних банків 

Черкащини залишається недослідженою і відкритою.  

Мета. Проаналізувати процес становлення і функціонування комерційних 

банків Черкащини відносно інших регіонів України. Визначити тенденції їх 

розвитку. Надати рекомендації що до покращення розвитку банківської 

системи регіону. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз здобутих даних дозволяє 

відзначити, що найбільш серйозною проблемою регіональної банківської 

системи Черкаської області є відсутність власних регіональних банківських 

установ, що призводить до економічної залежності області та вимивання коштів 

з даного регіону в інші регіони України. Варто відзначити, що станом на 

01.10.2010 банківська система області налічувала 32 філії та 710 відділень, які 
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представляють 59 банків-юридичних осіб. В Україні налічується 181 банк, 

1055 філій, 19618 відділень банків [1]. Вилучення фінансових ресурсів з регіону 

є дуже небезпечним для економіки областей, адже в результаті виникає брак 

коштів, необхідних для інвестиційної діяльності, а це в свою чергу призводить 

до збільшення ціни на інвестиційні ресурси. Тому створення регіональних 

банків в даному регіоні, на мою думку, ефективно вплине не тільки на розвиток 

банківської системи але і на регіон в цілому. Регіональні банки зацікавлені в 

розвитку економіки регіону, на території якого вони здійснюють свою 

діяльність. Основна їх роль у розвитку економіки регіону полягає у 

забезпеченні вкладання коштів у ті структури, які знаходяться на території 

регіону тоді як загальнодержавні банки інвестують кошти в регіони з 

найкращим інвестиційним кліматом. Вони, як правило, працюють з наперед 

визначеним колом клієнтів і застосовують індивідуальний підхід, знають 

кон’юнктуру ринку в регіоні, на території якого вони діють.  

Висновок. Можна вказати шляхи підвищення ефективності діяльності 

банківської системи в регіоні, які включають удосконалення перш за все 

системи управління нею, що здійснюється в стратегічному, організованому, 

операційному і фінансовому напрямах, і спрямовано на: орієнтацію банків на 

попит ринку та організацію таких банківських продуктів і послуг, які мають 

попит; постійне прагнення до підвищення ефективності банківської діяльності з 

метою зменшення витрат і одержання оптимальних результатів; необхідність 

використання сучасної інформаційної бази з метою прийняття оптимальних 

рішень; раціональний добір персоналу та його ефективне використання. 

Підвищенню показників діяльності банківської системи має сприяти і подальше 

розширення асортименту послуг. 
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Пріоритетними завданнями держави є забезпечення сталого економічного 

розвитку, який неможливий без досконало розвиненої банківської системи. 

Банківський сектор економіки, безумовно, потребує детального аналізу, 

вивчення та оцінки як складна динамічна система, що має власну специфіку 

розвитку й значною мірою залежить від впливу з боку держави. Слід зазначити, 

що в історії існування світової цивілізації не лише держава впливала на 

банківництво. Значний внесок у його розвиток зробили релігійні течії та рухи, 

зокрема, католицька церква. 

Висвітлення аспектів розвитку банківської діяльності західної церкви в 

умовах існування триваючої впродовж багатьох століть офіційної заборони на 

відсоток, дослідження місця та ролі церкви у становленні світових банківських 

відносин є метою наукового дослідження у цій статті. Актуальність цього 

питання полягає в необхідності обгрунтування релігійно-етичних засад 

провадження банківництва на сучасному етапі розвитку світової цивілізації. 

Вагоме місце в становленні грошово-кредитних відносин впродовж 

століть відігравала католицька церква, яка в окремі періоди свого існування 

панувала над державою, скеровувала дії її правителів, використовуючи 

заборону Біблії стягувати процент. Вивчення та розкриття тогочасних 

проблем банківництва надасть можливість дослідити економічні складові 

існування світової спільноти та специфіку державотворення, культурну 

еволюцію суспільства. 

З виникненням грошей виникає і кредит. Спершу гроші давали в позику 

окремі особи, які з певної причини мали вільні кошти. За це вони брали досить 

високу плату у вигляді процентів за кредит. Це – так звані лихварі, чию 

діяльність називали «лихварством», котре було первинною формою 
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банківництва. З часом кредитні операції почали здійснювати торговельні доми, 

храми, а згодом прилучилася до цього процесу і церква, зокрема християнська. 

Загальновідомим є факт, що з перших століть свого існування стягнення 

відсотка, тобто заняття лихварством, засуджувалось християнською церквою: 

«...і позичайте, не ждучи нічого назад». У західно-християнській церкві 

закріпилося розуміння лихварства, і взагалі, отримання прибутку, як страшного 

гріха і діяння диявола. Перелічені теоретичні установки католицької церкви в 

реальному житті зазнавали певної трансформації. Наприклад, заборона 

надавати гроші у приріст не супроводжувалася забороною на взяття позики. Не 

було до кінця ясним і весь час змінювалося саме визначення «лихварства», 

тому існувала маса способів обійти біблійну заборону, трактуючи це поняття 

по-своєму. Це в свою чергу сприяло виникненню різних видів прихованого 

відсотка. Тому у період раннього Середньовіччя дворяни, а з ними і вище 

духовенство, вдавались до послуг іудеїв-лихварів. 

Хрестові походи стимулювали розвиток торгівлі й товарно-грошових 

відносин, замінивши спрагу духовенства до грошей на справжню жадобу до 

них. Змінилося й ставлення церкви до лихварства: було створено нову систему 

канонічного права, вперше дано точне визначення «відсотка» (використано 

римський термін), що означає стягування законної плати за надану позику. 

Таким чином, при офіційній забороні на відсоток, останній перетворився на 

головний стрижень всієї фінансової системи католицизму. Подвійний підхід 

фатальним чином позначався не лише на розвитку економіки, але й на 

свідомості західної людини.  

Сьогодні ключовими інститутами фінансової структури Св. Престолу є 

Адміністрація володіння Апостольського престолу та інститут у справах релігії, 

часто званий Банком Ватикану. З часу свого заснування та після реформування 

він ніколи не вважався офіційною установою Ватикану, а існував як окрема 

організація, займаючись широкою банківською практикою, Ватикан ніколи не 

афішує показники своєї фінансової діяльності, проте усіляко виступає за 

прозорість фінансів, засуджує найбільш ганебні та компрометуючі види 
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економічної діяльності. Всі ці факти роблять його цікавим об’єктом для більш 

глибокого та ширшого дослідження, оскільки можна припустити, що сучасності 

ще не все відомо про католицьку церкву. 
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Актуальність дослідження. Незважаючи на те, що в нашій країні термін 

«організаційна культура» став активно використовуватися порівняно недавно (у 

1970-1980 рр.), в останні десятиліття до її вивчення привернуто увагу багатьох 

дослідників і практиків. Це пов’язано з тим, що встановлено взаємозв’язок між 

організаційною культурою та ефективністю праці співробітників організації, 

оскільки, щоб згуртувати велику соціальну групу, потрібні  ясні й стійкі 

основи, які можуть об’єднати людей в організаційну спільність [1, c.125]. 

Мета дослідження. Мета роботи – дослідити організаційну культуру, її 

вплив на сучасний розвиток банківської діяльності, фактори, які впливають на 

робочу силу банківських працівників, способи керування організаційною 

культурою. 

Організаційна культура – це сукупність колективних базових уявлень, 

групових норм і цінностей, що визначають особливості поведінки і взаємодії 

співробітників організації в різних видах діяльності. Як і суспільна, 

організаційна культура виконує дві функції: 1) акумуляція, зберігання і 

передача зразків людських відносин, поведінку та досвід; 2) згуртування людей. 

Сенс та призначення сильної, свідомо сформованої організаційної культури 



 341 

полягає в забезпеченні досягнення організаційних цілей найбільш ефективним і 

соціально прийнятим способом [1, c.126]. Існують різні способи класифікації 

типів організаційної культури наприклад, класифікація американського 

соціолога Ханді та класифікація голландського психолога Гірта Хофстеда 

[1, c.139-144]. 

У структурі організаційної культури виділяють три рівні:  

1) Зовнішній (поверхневий) рівень – артефакти організаційної культури; 

2) Внутрішній (під поверхневий) рівень – надбані цінності; 

3) Глибинний рівень – основоположні культурні уявлення. 

В організаційній культурі виділяють дві базові задачі, у рішенні яких 

проявляється основне призначення самої організаційної культури: забезпечення 

внутрішньої єдності та інтеграції співробітників; пристосування організації до 

умов зовнішнього соціально-економічного середовища, що забезпечують її 

цілісність та внутрішню єдність. 

У даний час існує декілька моделей керування організаційною 

культурою. Едгар Шейн на основі робіт Курта Левіна запропонував 3-етапну 

модель зміни організаційної культури. Також визначені можливі бар`єри на 

шляху до зміни організаційної культури (тривога співробітників: страх втрати 

професійної самоідентифікації; страх тимчасової некомпетентності; страх 

покарання за некомпетентність; страх втрати членства в групі тощо) [1, c.149] 

Дослідження показало, що провідні банки приділяють велику увагу 

організаційній культурі. Місія «Приватбанку» – бути найнадійнішим 

універсальним банком України, орієнтованим на інтереси клієнтів усіх форм 

власності і надавати повний спектр послуг у всіх сегментах фінансового ринку. 

[5] У Приватбанку діє «Кодекс корпоративної етики працівників Приватбанку», 

що встановлює норми поведінки, для всіх працівників банку: лояльність, 

орієнтація на саморозвиток, орієнтація на клієнта, орієнтація на роботу в 

команді, орієнтація на якість роботи, відповідальність, орієнтація на фінансові 

результати діяльності [3]. 



 342 

Місія АБ «Укргазбанк» – бути провідною загальнодержавною 

фінансовою установою з надання інноваційних та класичних банківських 

послуг, максимально адаптованих під потреби цільових груп клієнтів, 

гармонізація економічних прагнень клієнта, акціонерів та персоналу Банку, 

суспільства та держави. Банк надає працівникам можливості до самореалізації, 

професійного і кар`єрного росту, також приділяє увагу таким організаційним 

культурним цінностям як: (повага та особисте ставлення до клієнта, 

відповідальність, соціальна захищеність своїх працівників та інші) [4]. 

Висновки. Загалом організаціям із високою корпоративною культурою 

притаманні високий рівень усвідомлення важливості праці для досягнення 

успіхів у бізнесі; схильність до обґрунтованого ризику; повага до людини 

взагалі і до працівників особливо, оскільки вони – запорука успішного розвитку 

бізнесу. Кожна модель культури організації обов`язково починає будуватися з 

урахуванням національної ментальності, та стимулює посилення інтересу 

клієнтів до неї [2, c.95]. 
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Ринок праці є найточнішим показником соціального стану населення тієї 

чи іншої країни. Поряд з ринком продуктів, ринком грошей та ринком цінних 
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паперів він складає ринкову систему, та відіграє дуже важливу роль у 

забезпеченні макроекономічної рівноваги. В умовах глобалізації в Україні стає 

актуальною проблема інтеграції України до світового ринку праці. 

Ринок праці України має ряд особливостей у порівнянні зі світовим 

ринком: він ще не до кінця сформований, в результаті менталітету українці не 

відрізняються мобільністю, низький рівень оплати праці, низький рівень якості 

освіти, неефективна зайнятість, а безробіття має тіньові, приховані форми. 

Раніше в нашій країні існувала адміністративно-командна система управління, 

яка повністю зруйнувала мотивацію до праці. Міжнародний досвід показав, що 

ринок праці не може існувати поза конкурентною, заснованої на приватній 

власності економіки і демократії. Основною проблемою ринку праці України є 

масштаби трудової міграції за кордон. Існує велика відмінність у статистичних 

показниках кількості міграції українців, вона перевищує кілька млн. чоловік. 

Економічний ефект від міжнародної міграції кадрів є різним як для приймаючої 

країни, так і для країни-донора. Для приймаючої країни до позитивних ефектів 

можна віднести: зниження витрат та збільшення конкурентоздатності товарів, 

полегшення структурних перебудов, сприяння збалансованості економіки, 

використання готової робочої сили, не витрачаючись на її навчання, 

можливість використання досягнень чужої культури. Негативними ж 

наслідками є: збільшення пропозиції праці і зниження її оплати, зростання 

диференціації прибутків населення і соціальна напруга, загрози сплеску 

расизму і ксенофобії, високі витрати нелегальної міграції через її не 

контрольованість. Для країни-донора, позитивним є: зниження безробіття, 

розширення місткості внутрішнього ринку за рахунок валютної допомоги 

емігрантів своїм близьким. Негативні – «витік інтелекту» і кваліфікованих 

кадрів, погіршення вікового складу зайнятої робочої сили [1, 117]. Міжнародні 

експерти визнають Україну однією з країн світу, які найбільше надають 

мігрантів. Перевищення вибуття над прибуттям склало у 2002 р. 33,8 тис осіб, а 

у 2007 р. 16,8 тис осіб [3, 29]. Відтік молодого економічно активно населення 

потребує державних заходів. Серед основних задач державного регулювання 
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ринку праці можна виділити: розробка і реалізація економічної політики, 

спрямованої на розвиток нових і збереження наявних ефективних робочих 

місць; виявлення та розв’язання протиріч ринку праці; проведення політики 

соціального захисту, підтримки і забезпечення; організація профорієнтаційної 

роботи; створення державної системи моніторингу і прогнозування потреб 

економіки в професійно-кваліфікаційному складі робочої сили; сприяння 

адаптації ринку праці, соціально-трудових відносин до умов глобалізації та 

інтеграції України в світовий економічний простір [2, 63].  

Таким чином, вплив міжнародного ринку праці на внутрішній ринок 

України та економіки в цілому на даний час є істотним. Низькі доходи 

населення або відсутність роботи в цілому змушує українців працювати за 

кордоном. За цих умов актуальною постає задача державного регулювання 

ринку праці. 
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The actuality of this work is related to current lack of financial resources to 

develop and support effective higher education in Ukraine. At the moment state 

budget is considered as the main source of financing of higher education in Ukraine. 
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The share of other sources of raising funds for higher education plays a tiny part. All 

sectors of economy including the sector of higher education are caused by negative 

influence of the financial and economic crisis in our country. Such a situation is 

related to poor budget appropriations that had a negative effect on quality of 

educational services and the creditworthy of Ukrainian specialists on the international 

labour market.  

The aim of this work is to analyze the main problems of financing of higher 

education in Ukraine and to suggest possible ways of solving these problems. 

The Ukrainian Law on Higher Education (2002) specified types of funding on 

the basis of HEI ownership [1]. The Ukrainian education system has three main types 

of HEIs: state (public), private, and communal institutions. Almost all Ukrainian 

HEIs are owned and financed by the government. 

In addition to providing funds for institutional costs for public HEIs, the 

government had been covering tuition for one-third of all students (2006-07 academic 

year). However, the share of student support varies by institution, covering more than 

half at some and falling to 20 percent at some HEIs. The rest of the students must pay 

for their education by themselves [2].  

At the same time, over the past years, average fees for education have 

increased faster than inflation, per capita family income and consumer prices. The 

erosion of state funding, the increase in institutional expenditures and a decline in the 

purchasing power of student aid are all symptoms of the financial crisis in the 

education sector. Universities have to acquire more than 30% of their budgets from 

tuition fees and sponsorships. 

The Ukrainian government also provides a stipend for every «budget student»  

The main problem is that Ukraine does not have a government scholarship system 

beyond the stipend system for budget students, with the exception of scholarships for 

high school graduates who win prizes in national or international science 

competitions [2]. Students may request a government loan to attend a public or 

private higher education institution. But the requirements of such a loan are not clear. 
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The decision to approve or deny a loan is made by the university administration and 

representatives of the Ministry of Education and Science.  

Conclusions and recommendations. Reforming of system of financing of 

higher education in Ukraine has to be done in the following ways: enlargement of 

sources providing financial support for functioning of universities in Ukraine, 

providing universities and other educational and scientific institutions with more 

freedom, creating scientific production establishments that will stimulate 

commercialization and expansion of the results of scientific research and innovative 

developments. The government loan system should be revised, clarified, and 

expanded. Various mechanisms for encouraging private financing should be 

developed and implemented. These mechanisms might include tax credits, providing 

scholarship money, and ensuring future job opportunities with businesses that require 

students with postsecondary training.  
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Інтеграційні та глобалізаційні процеси, переворот в комп’ютерній 

індустрії та поява глобальних мереж зумовлюють видозмінення навичок 

управління персоналом. Усвідомлення того, що людина є найскладнішою 

високорозвиненою і неповторною істотою, з її особливостями і уподобаннями, 

вимагає науково-обгрунтованих знань при прийнятті управлінських рішень для 

досягнення синергії та продуктивності праці кожного працівника.   



 347 

На даний час у науковій літературі виділяють східний і західний 

напрямок розвитку теорії управління. Східний напрямок, що має давню історію 

представлений в трактатах і роботах давньокитайських мислителів Сунь-цзи, 

Шень, Бухая, Хань, Фея. Західний напрямок почав свій розвиток тільки в 

XX столітті. Його представниками є Ф. Тейлор (Теорія наукового 

менеджменту), А. Фаволь (Теорія адміністративного управління), М. Вебер 

(Теорія бюрократичної організації праці), а пізніше і М. Фолетт, Р. Блейк, 

Ф. Фідлер та інші.  

Метою даної роботи є дослідження методів управління персоналом на 

сучасному етапі для ефективнішого функціонування організації. 

У даний час існує кілька управлінських підходів, об’єднаних в 

різноманітні моделі. Досвід розвитку управлінської теорії і сучасна 

управлінська практика можуть бути умовно акумульовані в трьох підходах: 

1. Раціоналістичний. Згідно з цим підходом передбачається, що людина 

є раціонально керованим суб’єктом господарської діяльності, який може 

ефективно відтворювати наперед продумані, оптимізовані дії.  

2. Гуманістичний. Передбачає, що людина є насамперед живою 

істотою, і найважливішим є задоволення її потреб, і побажань, щедра і 

справедлива винагорода тощо. В свою чергу людина буде віддячувати 

високими показниками ефективності своєї праці  

3. Організаційний. В цьому підході реалізується висока стабільність 

умов, а також подальшого кар’єрного росту працівника. Це грає значну роль в 

житті працівника і спонукає його до більшої ефективності своєї праці. 

Оскільки кожен працівник є унікальною особистістю із особливими 

потребами, здібностями та життєвою ситуацією, то важливим є збалансування 

цих особливостей з вимогами та потребами організації. У зв’язку з вище 

зазначеним сучасні управлінські підходи реалізуються у наступних 

психологічних концепціях управління: 

1. Раціонально-економічна концепція управління. В цій концепції 

першочергове значення присвоюється структурованій системі управлінської 
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взаємодії. При цьому людина повинна бути частиною точного механізму, за що 

вона повинна отримувати достатнє матеріальне стимулювання.  

2. Професійно-підприємницька концепція управління. Передбачає 

створення внутрішньо організаційної конкуренції при наявності високо 

кваліфікованих спеціалістів, орієнтованих на отримання прибутку та 

підвищення кваліфікації. 

3. Організаційно-командна концепція управління. В рамках цієї 

концепції людина повинна мати достатній соціально-психологічний клімат в 

колективі і стабільність діяльності. 

Висновки. Звісно, вибір управлінської концепції залежить від 

особливостей організації та особливостей керівника. Сучасний керівник 

повинен бути всебічно розвиненим і обізнаним згідно вимог сьогодення, 

озброєний науково-практичними надбаннями, для чіткого прийняття 

управлінських рішень та ефективності діяльності організації.  
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На сегодняшний день изменения экономических условий хозяйствования в 

Беларуси вызывают необходимость развития внешних экономических 

отношений как со странами дальнего, так и ближнего зарубежья. Одним из 

вариантов решения этой проблемы может быть лизинг, который объединяет все 

элементы внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций. 
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Актуальность темы развития лизинговых операций связана с тем, что лизинг – 

эффективный финансовый инструмент экономического развития страны в 

условиях интеграции в мировую экономическую систему. 

В настоящее время, по нашему мнению, наибольшее развитие среди стран 

СНГ (кроме РФ) лизинговый бизнес получил в РБ. Это касается как 

практической деятельности, так и нормативного обеспечения лизинга [1]. 

Кроме этого, готовятся другие нормативные документы, направленные на 

создание благоприятных условий лизинговой деятельности. В частности 

ведется работа: 

 по внесению изменений в налоговое, таможенное законодательство; 

 по созданию Положения по аттестации специалистов рынка лизинговых 

услуг и др. 

Также для дальнейшего развития международного лизинга правительством 

нашей страны были предусмотрены дополнительные налоговые и таможенные 

льготы, в том числе:  

 уменьшение ставки налога на прибыль для лизинговых компаний на срок 

до 5 лет со дня их образования;  

 снижение или отмету таможенных пошлин, НДС в отношении 

оборудования для производства новых видов продукции и др. 

На Украине же, в отличие от РБ, отсутствует специальный 

законодательный или нормативный акт, регулирующий лизинговую 

деятельность, что и является основным фактором, тормозящим его развитие. 

Наибольшее распространение на Украине получили международные 

лизинговые сделки и в первую очередь лизинг грузовых автомобилей (РБ), 

морских и воздушных судов (РФ), компьютерной техники (РБ). В целом объем 

лизинговых операций на Украине остается крайне низким из-за: 

 отсутствия налоговых льгот для субъектов лизинга; 

 ограниченности круга финансово-устойчивых и платежеспособных 

лизингополучателей [1]. 
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Тем не менее, как белорусские, так украинские и эксперты считают 

совместную лизинговую деятельность Беларуси и Украины перспективной. 

Пример этому: 

 подписанное соглашение о долгосрочном сотрудничестве; 

 использование лизинга в торговых операциях, который должен помочь 

странам достичь запланированного товарооборота и другие [2]. 

В перспективе совместный лизинг, как одна из высокорентабельных форм, 

по-нашему мнению, может дать рост общих объемов инвестиций в республиках 

и реально расширить выбор методов и способов хозяйствования. За счет 

развертывания лизинговых операций представляется реальным осуществить 

продвижение производимой продукции на внутренний и международный 

рынок, обновление парка оборудования, не прибегая к крупным 

капиталовложениям. 
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Беларусь – молодое государство, которому предстоит преодолеть еще 

немало проблем на пути своего развития, одной из которых является 

обеспечение финансовой стабильности и независимости. Говоря об этом, я хочу 

рассмотреть банковский сектор Беларуси и проблемы притока иностранных 

инвестиций в него. Банковская система концентрирует основные 

экономические риски, связанные с проблемами формирования хозяйственного 
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механизма. Банковская система Беларуси работает в непростых условиях, и для 

её успешного развития необходимы иностранные инвестиции, которые 

обеспечат укрепление банковской системы и подъем уровня экономики.  

Для привлечения средств, необходимо в РБ создать благоприятный 

инвестиционный климат. На сегодняшний же момент 69% Белорусской 

банковской системы и три из четырех крупнейших банков принадлежат 

государству, и только 28% доля зарубежных инвесторов. Только один западный 

банк работает в Беларуси, это – Приорбанк, третий по величине, основным 

акционером которого является Austrian Raiffeisen International Beteiligungs AG.  

Одним из факторов, которые сдерживают активность иностранных 

инвесторов, является то, что в стране не используются и не преподаются 

общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) и другие 

международно-признанные методы учета, что создает трудности при анализе 

инвестиционных проектов потенциальным инвестором. Еще одной 

проблемой является чрезмерный контроль коммерческих банков со стороны 

Правительства и Национального банка (НБ). Инвестор не хочет, чтобы его 

деятельность могли в любое время проверить контролирующие органы. 

Наличность в Беларуси продолжает оставаться основной формой расчетов, 

большинство рабочих не имеют счетов в банках. В развитых странах такая 

ситуация уже давно в прошлом. Отпугивает инвесторов и политика целевого 

кредитования, которая подрывает устойчивость банков. Она не только 

является не выгодной, но и указывает на большое влияние правительства на 

банки. Альтернативой могли бы стать привлекательные инвестиционные 

проекты, которые могли бы и подымать нашу экономику и приносить 

прибыль инвестору.  

Существование и влияние вышеперечисленных проблем на потоки 

иностранных инвестиций в банковский сектор РБ подтверждается рядом 

негативных явлений: низкий уровень иностранных инвестиций; низкая оценка 

инвестиционной привлекательности Беларуси международным рейтинговым 

агентствам; нежелание инвесторов приобретать государственные банки. Так в 
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2010 году планировалось продать иностранному инвестору 

ОАО «Белинвестбанк». Тем не менее, банк до сих пор находится в 

собственности государства. Инвестиционный климат в Беларуси остается одним 

из наихудших в Европе. Все это ведет к негативному отношению западных 

инвесторов к нашей банковской системе и слабо выраженной их активности. 

Так можно сделать вывод, что Беларусь нуждается в иностранных 

инвестициях как в эффективном толчке для развития банковской системы и 

экономии. Потенциальные преимущества притока инвестиций включают 

передачу технологий, управляющих навыков, расширение связей с внешними 

рынками. Но создание благоприятного инвестиционного климата предполагает 

не только обеспечение финансовой стабильности банков, но и  соответствие 

системы финансовой и бухгалтерской отчетности западным стандартам, 

послабление контроля над банковской системой, отказ от политики целевого 

кредитования и многое другое. Преодоление данных проблем и увеличение 

потока иностранных инвестиций в банковскую систему будет содействовать 

более уверенному продвижению Беларуси по пути рыночных реформ. 
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«Знаки і символи правлять світом, 
а не слово і закон» Конфуцій 

 

Гроші – це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою 
вартості інших товарів. Постійно перебуваючи в обігу, вони слугують 
інструментом товарного обміну, є засобом платежу та накопичення. З 
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утворенням світового ринку деякі національні грошові одиниці починають 
виконувати функції світових.  

Вивченню економічної суті та соціальної значущості грошей присвячено 
чимало праць економістів, філософів, істориків. Проте гроші виступають і в 
ролі культурного феномена, несуть інформацію певної національної спільноти. 
Зображення та знаки на грошових одиницях є певним кодом, який відображає 
глибинний зміст суспільної свідомості, узагальнене уявлення про соціальну 
роль грошей. Актуальним на даному етапі розвитку світової спільноти є 
питання вивчення так званих прихованих знаків на грошових одиницях. 
Недостатньо дослідженим на сьогодні залишається зображення знаків-
символів, які несуть певний релігійно-містичний смисл. Визначення сутності, 
значення та різноманітності знаків на грошових одиницях є метою нашого 
наукового дослідження. 

Існують різні, доволі суперечливі думки щодо сутності та значення 
знаків-кодів, як і щодо причин та специфіки їх нанесення та розташування, а 
також можливого впливу на людей. Аналіз зображень на грошових одиницях 
України та США дозволяє провести певну паралель між ними, встановити 
особливості, спільні та відмінні риси. Багато науковців і дослідників з різних 
галузей науки намагалися з’ясувати таємницю однодоларової купюри 1928 
року, яку оформляв свого часу російський художник Микола Реріх за 
завданням майбутнього віце-президента США Уоллеса.  

Сакральний зміст мають позначки на доларовій купюрі: числа 13 та 666; 
піраміда, як один з головних символів вільних каменярів (символ, що своїм 
корінням сягає ще до часу Стародавнього Єгипту), має дещо усічену форму та 
13 щаблів; трикутник з оком, яке називають по-різному: «Всевидяче Око», око 
«Великого Архітектора Всесвіту». На окрему увагу заслуговують написи, 
нанесені на купюрі: стрічка з девізом на латині «Novus ordo seclorum», яка 
перекладається як «Новий світовий порядок»; фраза: «In God We Trust» («Ми 
віримо в Бога»), девіз у дзьобі орла «Єдність у різноманітті!», який читається: 
«З множини одне». Саме у легендарних тамплієрів, основоположників 
сучасного масонства, одиниця означала «єдність у різноманітті». Дослідники 
наводять інший переклад – «один народ з безлічі», розуміючи під цим додане 
до колін ізраїлевих тринадцяте коліно – духовних іудеїв-масонів. 
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Сучасні грошові знаки містять символи, які нумізмати називають 
дивними. Розміщені вони на банкноті в 500 гривень, колекційних та розмінних 
монетах, виготовлених після 2004 року. Око, обрамлене трикутником, на 
п’ятисотці нагадує масонський знак «промениста дельта». Національний банк 
пояснює дане зображення як «Піфагоровий трикутник», у який Г.Сковорода 
вкладав глибокий символіко-філософський зміст. Українські монети 
однакового номіналу, випущені до 2004 року і після, на реверсі під гербом у 
правому нижньому кутку мають мініатюрне клеймо – складені докупи 
листочки. Офіційно його вважають клеймом Монетного двору, хоча фактично 
цей знак, схожий на шестикутну зірку – один із сакральних символів. 

Гроші завжди були своєрідним носієм інформації, яка здатна впливати на 
емоції, формувати та управляти мисленнєвими образами людини. Будь-який 
знак, у який вкладено достатньо енергії та думок, є певною мірою 
ретранслятором записаної на ньому інформації. Символи мають прихований 
таємний зміст і є потужними накопичувачами ідей. Перенесені на грошові 
знаки, які за короткий термін проходить через руки мільйонів, вони здатні 
впливати і на суспільство. 
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Постановка проблеми. Для більшості  українців Григорій Сковорода 

справжній християнський просвітник, національний герой, який зробив 

значний внесок у розвиток української культури. Разом з тим, дехто вважає 

Сковороду атеїстом і сектантом, неадекватною особистістю та піддає критиці 



 355 

його вчення. Остаточно не з’ясовано, як він пов’язаний з Просвітництвом і 

різними релігійними течіями.  

Мета статті. Визначити спільні та відмінні риси вчення Григорія 

Сковороди та ідеології епохи Просвітництва та зв’язок мислителя з релігійними 

течіями та сектами. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Найбільш повним 

(1400 сторінок), детальним і сучасним (2010 рік) зібранням творів українського 

філософа  на сьогодні є книга «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка 

творів» за редакцією професора Леоніда Ушкалова [2]. В ній подаються твори 

Сковороди, які вже видавались раніше, а також відносно недавно зроблені 

переклади творів філософа з латинської та грецької мов. Ця книга є найбільш 

адаптованою для сучасного читача, проте це майже не викривляє думок 

мислителя та його літературного стилю. Крім цієї ґрунтовної праці, з останніх 

публікацій можна виділити статтю Володимира Стадниченка [1], в якій зібрано 

думки літераторів і науковців про життя та філософію Сковороди. Варто 

відзначити також статтю колеги Григорія Сковороди (філософа) Сергія 

Кримського [3, с.42-46]. В статті розкривається символічний характер 

світосприйняття, філософії Сковороди. 

Результати дослідження. Григорій Сковорода був просвітником. Він 

наслідував головні ідеї епохи Просвітництва: критику економічного і 

суспільно-політичного устроїв і вад суспільної моралі. Філософ підтримував 

ідеї гуманізму, проте частково змінив їх відповідно до власного вчення. 

Сковорода, як і всі просвітники, шукав шлях до щастя. Тут проявилися його 

новаторські погляди: ідеальний державний устрій («горняя республіка»), ідея 

«сродного дЂла».  

Особливістю вчення українського мислителя був його (вчення) 

прикладний характер. Сковорода вважав церкву непотрібною установою, 

критикував духовенство. Цю критику спричинили як життєвий досвід 

філософа, так і його містичне світосприйняття. Григорій Сковорода не був 

членом сект чи інших релігійних організацій, проте його філософія має багато 
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спільних рис із філософією таких об’єднань (мартиністи, маніхейці, пієтисти). 

Схожість полягає в аскетизмі, дуалістичному світосприйнятті, негативному 

ставленні до матеріального (що притаманно маніхейству). Проте особлива 

схожість помітна з філософією пієтизму (практичне благочестя, застосування 

біблійного вчення в житті, перебування під пильним наглядом Бога). Що ж до 

віросповідання, Сковорода безперечно був християнином. Філософ не мав 

нічого спільного з атеїзмом, зв’язок з яким йому приписували деякі історики-

фальсифікатори. 

Висновки. Григорій Сковорода – типовий просвітник. Йому вдалося 

поєднати вже сформовані ідеї просвітництва (толерантність, свобода, критика 

суспільного ладу та церкви) з власними оригінальними ідеями («сродное 

дЂло», «горняя республіка», заснований на вірі в Бога гуманізм). За 

релігійними переконаннями український філософ  був справжнім християнином 

і критикував атеїзм. Сковорода не був сектантом, проте його філософія має 

багато спільних рис із філософією деяких сект (найбільшою мірою з 

практичним благочестям у пієтизмі). Попри  багато досліджень про Григорія 

Сковороду, деякі сторінки його життя й філософії продовжують залишатися 

мало вивченими і потребують більш докладного наукового висвітлення. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні інформаційні 

комунікативні технології є основою для ефективного функціонування 

демократичної системи в сучасному суспільстві, а становлення діалогових, 

партнерських стосунків між владою і інститутами громадянського суспільства – 

одне з ключових завдань української державності. Тому актуальним 

представляється дослідження політичних зв’язків з громадськістю (паблік 

рілейшнз), які забезпечують взаєморозуміння між суб’єктами політичних 

процесів, сприяють встановленню політичної стабільності і гармонізації 

стосунків між людьми.  

Інтернет замінив однолінійний зв’язок багатофункціональним і 

діалоговим зв’язком, що дозволяє спростити і прискорити процес комунікації, 

робить стосунки між державою і громадянами прозорішими, впливає не лише 

на соціум в цілому, але й на політику.  

Мережа Інтернет сьогодні стає найдемократичнішою системою доступу 

до інформації. Вона ідеально підходить для надання своєчасної і «корисної» 

інформації. Питання полягає лише про його раціональне використання. 

Позитивна динаміка проникнення мережі Інтернет в суспільство 

обумовлює зростання його ролі в сучасному бізнесі. Він дозволяє оперативно 

збирати дані про споживачів і виробників. Більшість підприємств створили 

сайти і просувають свої товари і послуги за допомогою маркетингових 

комунікацій Інтернету, а наукові дослідження у сфері інтернет-маркетингу 

мають велике практичне значення.  

Проведений українським дослідником В. Терещуком аналіз 58 веб-сайтів 

дипломатичних представництв України показав, що на жаль ці сайти практично 
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не виконують функцію формування зовнішньополітичного іміджу України. 

Основними причинами цього є те, що, частини сайтів не мають версій на мові 

країни перебування і на мовах міжнародного спілкування, мають украй бідне 

інформаційне наповнення і непривабливий дизайн, що зменшує їх ефективність 

як іміджевих PR засобів. 

І навпаки, створений іміджевий зовнішньополітичний веб-сервер-портал 

«Україна – НАТО», на який покладається завдання по просуванню 

євроатлантичного вектору зовнішньої політики України, має адекватне 

інформаційне наповнення, привабливе оформлення, є зручними у використанні, 

що робить їх ефективними засобами формування зовнішньополітичного іміджу 

України [1, c.14]. 

До кінця не відомі наслідки стрімкого розвитку інформаційних 

технологій і мереж. Можна передбачити, що наслідки проникнення інтернет-

технологій в традиційні моделі взаємин у сфері політики і економіки 

неоднозначні і суперечливі. З одного боку, інтернет-технології сприяють 

формуванню нових принципів взаємодії бізнесу, влади і суспільства. З іншого 

боку, – інтернет-технології породжують додаткові загрози і ризики для 

традиційних принципів демократії. У суспільстві виникають нові інформаційні 

бар’єри, нові виміри нерівності, «віртуальна політика» і «маніпулятивна 

демократія». Відбувається глобальне поширення дезінформації, чуток, 

брехливих повідомлень за короткий період часу, прямі атаки на організацію з 

боку хокерів – ось лише невеликий перелік загроз нового часу. Тому не секрет, 

що багато українських політиків оплачують позитивні коментарі для себе і 

негативні для своїх противників.  

За даними нових досліджень, проведених в Україні, кількість 

користувачів Інтернету складає більше 12 мільйонів чоловік враховуючи, що 

населення України складає 46 мільйонів жителів, рівень проникнення Інтернету 

в країні склав 25%. 

Не дивлячись на те, що кількість користувачів мережі Інтернет зростає в 

геометричній прогресії, більшість політичних рекламодавців є прибічниками 
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традиційних засобів масової інформації. У США загальні витрати політичних 

сил на рекламу в 2010 році збільшались на 10 % ($ 400 млн), і, за прогнозом, за 

2-5 років досягнуть цифри в $ 4 мільярди. Але навіть з врахуванням зростання 

кількості онлайн-реклами, витрати на Інтернет займають всього 1% від 

загальної суми рекламних бюджетів (ледве менш $ 45 мільйонів) [2].  

Головне питання полягає в наступному: чи є ігнорування Інтернету 

розумним для політики? Як і раніше, помітним є той факт, що читацька 

аудиторія газет нестримно скорочується, як і глядацька аудиторія телебачення, 

тому рекламодавцям варто негайно звернути увагу на нові компоненти, новий 

ринок та його переваги . 

Можна зробити висновок, що Інтернет – це потужний інтерактивний засіб 

зв’язку з громадськістю, який дозволяє здійснювати регулярний діалог 

економічних та політичних «акторів» з найбільш активною частиною 

суспільства, що має доступ до Мережі. Інтернет використовується ними як 

реальний інтерактивний канал зв’язку з населенням, а також виступає як 

інструмент політичного та економічного впливу на електорат. 
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Вступ. На сучасному етапі у суспільстві, внаслідок соціально-економічних 

і культурних змін значно змінилися й умови продуктивного професійного 

зростання особистості. Зараз соціальна практика становить для спеціаліста нові, 

культурно не підкріплені вимоги до забезпечення життєдіяльності, 
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особистісного зростання і професійної діяльності в умовах ринкових відносин, 

спеціаліст не має особистого і соціального досвіду щодо забезпечення нових 

умов і задоволення цих вимог [1]. 

Актуальність теми дослідження. Проблема усвідомленого саморозвитку 

особистості завжди була індивідуально і соціально значуща, а за умов здобуття 

українським суспільством незалежності, розбудови суверенної, демократичної, 

правової, соціальної держави, визнання свободи особистості, дослідження 

ціннісної спрямованості її саморозвитку набуває особистого значення.  

Отже, за умов, коли людина є центральною ланкою трансформації 

суспільства, коли від її світоглядних позицій, соціальної активності, волі 

залежатиме, якою бути їй самій і суспільству, вивчення усвідомленого вольового 

саморозвитку особистості, її ціннісних засад стало дуже актуальним [2]. 

Наукові розробки проблеми. Ціннісні засади усвідомленого, вольового 

саморозвитку особистості, як показує аналіз літератури, поки ще не стали 

предметом глибокого філософського осмислення. Проблема саморозвитку 

особистості, усвідомлених його форм привертала до себе увагу ще з античності, 

але предметом пильного аналізу стала переважно в другій половині 

ХХ століття. 

На сучасному етапі виділяється такий науковий напрям, котрий вивчає 

професійний саморозвиток, як акмеологія. Це знання про вищий рівень 

професійної майстерності чи професіоналізму людини. Творцями акмеології 

були Н. А. Рибников, Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодальов, Н. В. Кузьміна. 

Сучасність навіть виокремила новітній аспект управлінського 

консультування – коучінг, що сприяє розвитку особи керівника, що як наслідок 

призводить до динамічного розвитку всієї організації [5]. 

Дослідження усвідомленого саморозвитку особистості як соціально-

філософської проблеми відкриває широкі перспективи розкриття й 

обґрунтування його ціннісної природи, виявлення домінуючих стратегій і 

моделей в різних культурно-історичних епохах і сучасному українському 

суспільстві. [2] 
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Метою статті є вивчення різних аспектів професійного саморозвитку у 

сучасній науковій літературі та  визначення зовнішньої і внутрішньої мотивації 

поведінки людини як необхідної умови, що спричинюють саморозвиток 

особистості. 

Основна частина. Саморозвиток – одна з форм руху матерії, що 

реалізується в активності суб’єкта, яка націлена на розв’язання внутрішніх 

протиріч його існування в довколишньому світі (природному і соціальному 

середовищі) [3]. 

Одною з основних складових в розвитку особистості є професійний 

саморозвиток, оскільки професійна діяльність є значущою складовою частиною 

життя. Професійний саморозвиток – це не масове і не типове явище, тому що не 

всі володіють якостями, які необхідні для цілеспрямованої роботи над собою. 

Саморозвиток відбувається тільки у тих, хто володіє необхідними внутрішніми 

та зовнішніми характеристиками. 

Рівень активності професійного саморозвитку визначається структурою 

мотивів трудової діяльності індивіда. Наявність мотивації є одною з головних 

професійних якостей сучасного професіонала, здатного самостійно зробити 

кар’єру і досягнути успіху в процесі перетворень [4]. 

Здібності до саморозвитку так само як і вмотивованість на нього, мають 

далеко не всі професіонали. Однак на відміну від мотивації здатність до 

саморозвитку можна сформувати і досягнути достатньо швидко.  

Наявність мотивації та здатності до саморозвитку свідчить про те, що 

індивід сам здатний зробити максимальні зусилля для того, щоб повністю 

реалізувати свій внутрішній потенціал професійного розвитку і досягти 

певних успіхів [4]. 

Висновки. Рівень активності професійного саморозвитку визначається 

структурою мотивів, трудової діяльності сучасного професіонала. Наявність 

мотивації є одною з головних особистісних якостей індивіда, здатного 

самостійно вдосконалювати себе як професіонала і досягнути успіху в 

процесі перетворень. 
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Усвідомлений саморозвиток здійснюється, як правило, у формах 

самовиховання і самовдосконалення, коли індивід ставить перед собою 

завдання змінити себе за рахунок власних зусиль, що є цінним і актуальним [3]. 

Це має дуже важливе значення на сучасному етапі розвитку суспільства, 

для досягнення успіхів у професійній діяльності, як основної складової частини 

нашого життя. 
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Українська економіка активно інтегрується у глобальний процес 

розвитку ринку. Відкриваються дочірні філії, з’являються нові компанії в 

результаті злиття бізнесів, та й місцеві гравці, щоб привернути до себе 

інвесторів, активно розвивають свої компанії. Розвивається бізнес, який 

приносить свої напрацьовані традиції, досвід ведення бізнесу та цінності 

корпоративної культури. Однак, одна справа, коли корпоративна культура, 

прийнята центральним офісом, без змін переноситься на філіали. Інша – коли 

вітчизняні компанії самі намагаються перейняти елементи чужої 

корпоративної культури, не враховуючи її адаптаційний процес. 

Різноманітність менталітету і культур, призводять до того, що скопійовані 

корпоративні правила стають гнітом для вітчизняного працівника. Цей тиск 

проявляється саме через корпоративну культуру. 
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До проблеми корпоративної культури в 90-ті роки звернулися менеджери, 

соціологи, психологи, культурологи. Серед них можна назвати Шейн Е., 

Камерон Д., Куінін Р., Лазарев С. В., Лазарев М. С. та ін. 

Культура організації являє собою складний набір важливих припущень, 

бездоказово приймаються і поділяються членами групи чи організації. У 

більшості випадків корпоративна культура трактується як прийнята більшістю 

членів організації філософія і модель управління [2, с.120]. Корпоративна 

культура включає три ключові елементи, як свідчить класична модель Шейна 

(рис.1). Основною характеристикою тієї чи іншої культури є послідовність, в 

якій розташовуються формують її базові положення. Наскільки вона дозволяє 

визначити, яка політика і які принципи вважаються більш важливими і повинні 

превалювати в разі виникнення конфлікту між різними наборами уявлень. 

 
Рис. 1. Ключові елементи корпоративної культури 

Особистість може і повинна співіснувати і ефективно взаємодіяти з 

корпоративною культурою при певному вигляді взаємовідносин [1, с.23]. 

Існують такі види тиску однієї культури на іншу та культури на особистісний 

потенціал: деструктивний та конструктивний. Наслідками яких можуть бути 

наступні: партисипація, тотальна уніфікація та деіндивідуалізація особистості. 

Деструкція індивідуальності позначає втрату соціальної та психологічної 

незалежності при збереженні фізичної автономності. Це виступає прямим 

свідченням втрати людської цінності свободи. Таке існування людини веде до 

двох категорій проблем: «проблеми моралі» і «проблеми ефективності». 

Артефакти:  
Видимі організаційні структури і процеси 

Підтримувані цінності: 
Стратегії, цілі 

Базові положення: 
Прийняті на віру думки, почуття, 

переконання 
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Деструкція індивідуальності людини в умовах тотальної уніфікації, які de facto 

створюються сильними корпоративними культурами, вимагає створення 

оформленої індивідуальності організації, яка б заповнювала втрачені функції, 

орієнтації та зберігала ідентичность. Догматичні корпоративні культури істотно 

знижуючи їх здатність до якісних змін і критичної рефлексії, вони ведуть до 

процвітання організаційної «еволюційної немочі» – таке утворення загине саме 

там, де могла б загинути лише гіпотеза. 
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Мета. Мета даної роботи є аналіз стану громадської думки щодо інтеграції 

України до ЄС.  

Предмет. Предметом аналізу є особливості динаміки 

зовнішньополітичних орієнтацій протягом останніх років, визначення 

основних якостей прихильників та противників євроінтеграційного вектору, 

виявлення причин негативного ставлення до європейського вектору 

зовнішньої політики держави. На основі виявлених тенденцій громадської 

думки пропонується стратегія формування суспільного консенсусу щодо 

європейської і євроатлантичної інтеграції України. 

Виклад основного матеріалу. Більшість респондентів (47,2%) у березні 

2011 року зафіксували своє в цілому позитивне ставлення до вступу України 

до ЄС, приблизно 20% – негативне ставлення та 33% ще не визначились із 

своїм вибором. 
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Близько 38% українців вважають, що знають достатньо про Європейський 

Союз, щоб вирішувати, чи потрібно Україні вступати до нього, близько 47% 

вважають, що знають стосовно цього недостатньо, і майже 15% не можуть 

назвати свої знання з цього питання ані достатніми, ані недостатніми.  

Якщо б референдум з питання вступу України до Євросоюзу відбувся 

наприкінці 2005 року, то у ньому взяли б участь приблизно 73% громадян, а 

розподіл поданих голосів був би близьким до такого: за вступ України до ЄС – 

46% голосів, проти – 54%[1]. 

Дані моніторингу «Українське суспільство» дають підстави стверджувати, 

що вибір подальшого, бажаного для респондентів шляху розвитку країни, прямо 

залежить від самоідентифікації громадян. Розбудова зовнішньої політики, 

спрямованої на взаємодію в межах східнослов’янського блоку (Україна, Росія, 

Білорусь) має найбільшу підтримку серед респондентів, які вважають себе 

громадянами колишнього СРСР. Дана категорія респондентів є найбільш 

прихильною до східного вектору зовнішньої політики (кількість таких 

респондентів неухильно зменшується рік у рік і дорівнює у 2005 р. 8%) [2]. 

Висновки. Отже, серед громадян України в цілому більше противників 

ніж прихильників її негайного вступу і до Європейського Союзу і до НАТО, але 

у суттєво відмінних пропорціях. До Євросоюзу у співвідношенні 39% проти 

33%, а до НАТО – 57% проти 16% [2]. При цьому найбільше зростання 

негативного ставлення до ЄС і НАТО відбулося у 2004 році. 

Негативна тенденція щодо ставлення до ЄС пояснюється протиставленням 

курсу на європейську інтеграцію та курсу на встановлення більш тісних зв’язків з 

Росією, що особливо активно використовувалося під час президентських виборів 

2004 року. При цьому інтеграцію з ЄС в контексті негативної пропаганди окремі 

політичні сили намагаються позиціонувати як складову антиросійської політики 

для рекрутування противників з числа тих, хто вагається. 
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Интеграционные процессы, проходящие в мировой экономике, имеют 

огромное значение для активизации инновационного развития. Стремление 

государств к объединению в различные формы интеграционных формирований 

является объективной необходимостью по причине недостаточности 

финансирования инновационных направлений в рамках одного государства. 

Для финансового обеспечения реализации основных направлений 

экономической интеграции двух стран и важнейших межгосударственных 

совместных программ формируется бюджет Союзного государства (взносы 

Беларуси и России составляют соответственно 35% и 65% от общего объема 

отчислений). Одним из главных инструментов реализации экономической 

политики Союзного государства являются союзные программы, на 

финансирование которых ежегодно расходуется около 70% средств союзного 

бюджета (в 2009 и 2010 гг. – 75,6% и 70,9% соответственно). 

Союзные программы формируются с целью решения значительных по 

своим масштабам социально-экономических задач совместными усилиями, в 

условиях объединения интеллектуальных ресурсов и финансово-экономических 

потенциалов государств. Экономический эффект от реализации союзных 

программ выражается: во-первых, в создании новых рабочих мест в обеих 

странах; во-вторых, в охвате кооперационными связями предприятий 

промышленности (показательным примером служат программы по развитию 

дизельного автомобилестроения). [1, с.93]. Кроме того, союзные программы 
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являются источником дополнительных поступлений в государственную казну в 

виде налогов со стабильно работающих предприятий. 

В бюджете Союзного государства на 2011 год предусмотрено 

финансирование 13 совместных программ и мероприятий, основным 

направлением которых является промышленность, энергетика, строительство, 

транспорт, связь и информатика (40%); военно-техническое сотрудничество, 

правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Союзного 

государства (26%). На финансирование программ в 2011 году предусмотрено 

59,7% (2892,4 млн рос. руб.) с тенденцией к увеличению доли программ по 

наиболее наукоемким и высокотехнологичным направлениям. В настоящее 

время успешно реализуются такие программы, как «Белространсген-2», 

«СКИФ-ГРИД», «Космос – НТ» и др., в перспективе предусмотрена реализация 

программ «Стандартизация – СГ», «Телематика – СГ», «Мониторинг – СГ». 

Одной из важных задач остается проблема оптимального расходования 

денежных средств бюджета на программы и мероприятия. Представляется, что 

именно средства бюджета Союзного государства призваны сыграть 

первостепенную роль в финансировании инновационных проектов. Такому 

положению будет способствовать комплексный подход обоих государств к 

разработке и реализации научно-технических программ в области создания 

космических средств и технологий, высокопроизводительных вычислительных 

систем, программного обеспечения и других приоритетных направлениях 

инновационного развития, заявленного как залог экономической стабильности 

и в России, и в Беларуси. 

Таким образом, реализация союзных программ на современном этапе 

является не только одним из важнейших инструментов углубления интеграции 

в рамках Союзного государства, но и позволяет совместными усилиями решать 

задачи создания новых конкурентоспособных на мировом рынке видов 

продукции и технологий.  
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Постановка проблеми. Вивчення ставлення до грошей, що склалося на 

даний момент у суспільстві, є дуже важливим, оскільки норми, цінності, 

настанови населення, серед них і ті, що стосуються феномена грошей, можуть 

чинити значний вплив на прискорення чи гальмування процесу соціально-

економічних реформ. 

Мета. Визначити причини негативного відношення українців до грошей 

та багатства, а також перебільшення їхнього значення у  повсякденному житті. 

Виклад основного матеріалу. Гедоністичний ухил у споживанні 

виявляється і сприймається в нас набагато різкіше, ніж на Заході. Українська 

модель економічних реформ не тільки породила проблему бідності для нижчих 

верств населення, а й перетворила її на життєво важливу проблему виживання 

для більшості громадян [1, с.169]. Cтосовно вітчизняних умов є сенс говорити 

про перебільшення значущості грошей у масовій свідомості [2, с.169-170]. 

Моделі та схеми фінансової поведінки, грошові відносини, з економічної сфери 

переносяться на особистісні стосунки людей [2, с.173]. 

Специфічно українським проявом впливу на грошову культуру є народні 

прислів’я і приказки. Вони виявляють такі риси традиційної української 

культури у ставленні до грошей, як, з одного боку, їх сприйняття як 

першоджерела зла і горя, з іншого боку – усвідомлення складності життя без 
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грошей, їхньої сили. Народні прислів’я підкреслюють дбайливе ставлення до 

грошей і застерігають від їхнього позичання. Характеризуючи українську 

економічну ментальність, дослідники відзначають зафіксовану в народних 

прислів’ях заздрість до чужих успіхів і статків, що нерідко зустрічалася серед 

українців [3, c.240]. Аналіз прислів’їв також виявляє ставлення українців до 

права і закону. Прагнення українців до справедливості породжувало природне 

прагнення до законності, щоб усе було «за законом». Але з іншого, українці в 

боротьбі за свої інтереси нерідко прагнули різними шляхами обійти встановлені 

закони. Ставлення до підприємництва і торгівлі в традиційній українській 

культурі є скоріше негативним. Історично прикутий до землі українець був 

позбавлений торгівельної заповзятливості.  

Ставлення до багатіїв було найчастіше негативним. Т. Єфременко пише, 

що народ завжди бачив і розумів експлуататорську сутність панів, 

підкреслював жадібність багатих, асоціював їхній образ із найбільш 

негативними людськими якостями, нечесністю, неправдивістю [3, c.240]. 

Дослідження традиційної культури доводять, що багатство саме по собі 

не суперечило переконанням народу, тим самим вони показують можливість 

позитивного ставлення в традиційній православній культурі до багатства. Мова 

йде про благочестя, у якому справи милосердя поєднувалися з особистими 

молитовними і аскетичними подвигами. Велике значення в народі надавалося 

джерелам багатства. Народ розрізняв багатих, що дотримуються етичних норм, 

і тих, для кого багатство було самоціллю, ставлячись до перших доброзичливо, 

а до других з відразою і навіть вороже. Отже, важливим для оцінки людини 

навколишніми було не те, багата людина чи бідна, а те, наскільки вона 

благочестива [4, с.86-87]. 

Висновок. Отже, для покращення ставлення українців до багатства, 

потрібно, щоб вітчизняні підприємці збагачувалися чесним шляхом, за 

допомогою наполегливої праці. Чесність, порядність, якість – повинні стати 

гаслом вітчизняного бізнесу. Багаті верстви населення не повинні принижувати 

бідних, а повинні вкладати кошти у благодійність та розвиток рідного краю. 
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Для зменшення негативного впливу грошей на людей держава має забезпечити 

гідні умови  життя та зменшити руйнівний вплив ЗМІ, загальнолюдські та 

культурні цінності повинні бути на першому місці.  
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Many emerging markets today are struggling to cope with large capital inflows 

by implementing capital control measures, but while the international community is 

warming to these policies their effectiveness in reducing the short-term capital flows 

is still in question [1,2]. 

The paper is aimed to show the pros and cons of capital control measures and 

its use by the post-crisis economies. 

Going down the history, capital controls and prudential regulation were already 

known before. It have been extensively used by both the developed and developing 

countries in the past. 

The thing is that capital flows are prone to reversals. Since there is still very 

little consensus on what causes such reversals, it is difficult to find solutions to avoid 

them [1]. Moreover, in 1998 American scientist G. Calvo has revealed a phenomenon 
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of crisis type called «sudden stop». Its essence consist in the following: capital 

inflows warm up the inner conjuncture, assist expansion of demand, that 

overestimates real currency rate and worsens the payment balance. Hence, it is 

enough only the capital inflow reduce, not even to stop, for the crisis start [3]. 

Capital inflows, in particular portfolio flows, are also troublesome to 

economies because, first, they force authorities to choose between controlling the 

exchange rate or controlling money supply. The Mundell-Fleming theory has shown 

that when authorities choose to keep the exchange rate level, they lose control of 

monetary policy. If they want to keep monetary policy as one of their tools, they will 

have to allow the exchange rate to fluctuate. 

Empirical evidence suggests that effectiveness of capital controls is of limited 

duration, and best used when the capital surge is temporary [2]. 

Post-crisis, there is a renewed interest in capital controls (on both inflows and 

outflows) as a policy response to deter short-term volatile capital flows. It is 

increasingly being accepted in international policy circles that due to limited 

effectiveness of other measures (such as higher international reserves), capital 

controls could protect and insulate the domestic economy from volatile capital flows 

and other negative external developments. 

Yet it would be incorrect to view capital controls as a panacea to all the ills 

plaguing the present-day global financial system. It needs to be underscored that 

capital controls must be an integral part of regulatory and supervisory measures to 

maintain financial and macroeconomic stability. 
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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. 

Для оценки качества АБС предлагается описанная ниже методика. 

 1. Подбор и формирование групп экспертов. Подбор квалифицированных 

экспертов существенно влияет на результаты экспертизы. Процедура подбора 

группы экспертов включает три стадии: определение численности экспертов, 

составление списка экспертов, получение их согласия для участия в работе. Для 

каждой отдельной задачи вопрос определения количественного состава 

экспертной группы решается отдельно. Число экспертов должно быть 

достаточно большим для того, чтобы они могли учесть существенные 

особенности поставленной задачи и чтобы решение найденное при их помощи, 

было как можно точнее. Но слишком большое число экспертов приводит к 

несогласованности мнений, например, за счет экспертов с недостаточной 

квалификацией по данному вопросу и из-за чего возникают трудности в 

организации экспертизы. С учетом этого целесообразно формировать группу 

экспертов от 10 до 20 человек. Сотрудников подразделений банков по роду их 

взаимодействия с АБС можно разбить на две группы: сотрудники, которые 

занимаются эксплуатацией АБС (их большинство) и сотрудники, которые 

занимаются сопровождением АБС (их меньшинство). В первую группу должны 

включаться такие специалисты как руководитель филиала, руководители 
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структурных подразделений, экономисты, бухгалтера и кассиры-контролеры. 

Вторую группу должны представлять такие специалистов как программисты, 

электроники, администраторы баз данных, системные администраторы.  

 2. Проведение опроса экспертов. Этот этап представляет собой главный 

этап совместной работы исследователей и экспертов. Анкетирование является 

наиболее эффективным и самым распространенным видом опроса, так 

позволяет сочетать информационную обеспеченность экспертов с их 

самостоятельной оценкой проблемы. Для каждого эксперта должна 

предлагаться анкета с правилами их заполнения. Кроме этого каждый эксперт 

должен получить список факторов с четким определением каждого для 

однозначного их толкования.  

 3. Обработка мнений экспертов. По результатам анкетного опроса 

экспертов производится их предварительная обработка. Для проведения 

экспертного анализа, ранжирования экспертных оценок и технологии их 

обработки необходимо использовать математический аппарат, предложенный 

известными специалистами в области анализа статистических исследований 

Кендаллом и Спирменом и подробно описанный в [1].  

4. Оценка согласованности мнений экспертов. 

5. Анализ полученных результатов. На основании полученных экспертных 

оценок делаются выводы о значимости факторов и критериев, оказывающих 

существенное влияние на качество АБС, как по каждой группе экспертов 

отдельно, так и по всему банку или банковской системе в целом. В заключение 

даются рекомендации для дальнейших исследований. 

 Таким образом использование экспертно-статистического подхода дает 

возможность с единых позиций описать как количественно, так и качественно 

выраженную информацию о качестве АБС. 
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Постановка завдання. В добу розвитку інформаційних технологій 

важливого значення набуває інтерактивна співпраця між територіальною 

громадою, окремими громадянами та органами місцевого самоврядування, їх 

окремими представниками. Найефективнішим способом забезпечення такої 

співпраці є використання електронного урядування, яке дозволяє громадянам 

мати прямий зв`язок з представниками місцевої влади, в онлайн режимі 

отримувати відповіді на свої запитання. 

Дослідженням теоретичних основ концепції розвитку інформаційного 

суспільства, електронного урядування та електронної демократії займалися такі 

зарубіжні вчені як М. Бонем, Д. Сейферт, Й. Масуда, Л. Гросман, Е. Коррадо, 

Д. Фукс, М. С. Кліфт та ін. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності органів влади в Україні заклали вітчизняні дослідники 

О. Голобуцький, О. Шевчук, І. Клименко, К. Линьов, Д. Дубова, М. Демкова 

[3]. Проте, недостатньо дослідженими залишаються питання функціонування 

електронного врядування в окремих містах. 

Мета дослідження: аналіз теоретичних основ та практичного втілення 

електронного врядування у великому місті (на прикладі м. Черкаси). 

Виклад основного матеріалу. Електронне урядування передбачає 

перехід до вироблення та прийняття урядових рішень, які базуються виключно 

на безпаперових технологіях із одночасним забезпеченням ефективного 

залучення до цього процесу громадськості, реалізацію комплексного та 

індивідуалізованого підходу до надання державних послуг користувачам з 

одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з державними 

службовцями (деперсоніфікація). 



 375 

Електронне урядування є формою організації державного управління, за 

якого відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування з суспільством, людиною, бізнесом за допомогою 

інформаційно-комунікативних технологій. Мета його впровадження в Україні - 

розвиток електронної демократії для досягнення європейських стандартів 

якості електронних державних послуг, відкритості та прозорості влади та 

громадянина, громадських організацій, бізнесу [1]. 

У м. Черкаси електронне врядування виражене порталом міськради, її 

голови, виконкому «Черкаси», блогами мера міста, сторінками на соціальних 

сайтах, гарячою лінією міста [2]. 

Висновок. Електронне врядування являє собою зручний спосіб 

побудови зв`язку між громадянами та органами влади. За допомогою засобів 

електронного урядування, жителі міста Черкас отримують повну інформацію 

про послуги міської ради, детальні процедури вирішення, контакти 

виконавців, адреси, телефони, необхідні нормативні документи, відповідні 

бланки документів, графіки прийому, можливість електронного запису, 

отримання консультацій. 
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На сьогодні в Україні спостерігається стійка тенденція зменшення емісії 

банківських платіжних карток, однією з причин якої є економічна криза 2007-

2009 років. Перед банками постає нагальна проблема з’ясування чинників, за 

рахунок яких можна підвищити попит на пластикові картки та сферу їх 

використання.  

Фактори, які можуть впливати на попит до банківського продукту, ми 

визначили, користуючись статистичними даними, поданими Національним 

банком України [1]: кількість банкоматів (Х1), кількість терміналів (Х2), 

кількість імпринтерів (Х3), кількість банків-членів карткових платіжних систем 

(Х4) та кількість держателів платіжних карток (Х5). 

Визначивши  коефіцієнти кореляції, робимо висновок про щільний зв’язок 

між показником та факторами (коефіцієнти кореляції склали від 83,29% до 

98,56%) за винятком зв’язку між Y та Х3, для якого R=55,97%, що є 

недостатнім. 

Припустивши, що між показником і факторами існує лінійна залежність, 

побудуємо модель емісії платіжних карток з урахуванням всіх чинників: 

Y=-2,39*X1+0,38*X2 + 0,05*X3 + (-118,95)*X4+ 1,82*X5+2647,17 (1) 

Економетричні характеристики моделі підтверджують її адекватність: R2 = 

98,43%, F-критерій значущий. Проте Р-значення для Х3 та Х4 за межами норми 

і становлять відповідно 0,313 та 0,539, тому ці фактори виключаємо з моделі, 

залишаємо лише ті, до яких ступінь довіри високий. Після виключення 

відповідних факторів модель кількості емітованих платіжних карток має 

вигляд: 

Y= -2,67*X1+0,44*X2+1,68*X5 - 3785,07     (2) 



 377 

Для моделі (2) R2 =97,87%, F-критерій значущий, а отже модель також є 

адекватною. Проте Р-значення для Y-перетину (0,094) викликає недовіру, тому 

ми виключаємо вільний член: 

Y = -2,11*X1 + 0,33*X2 + 1,46*X5    (3) 

Економетричні характеристики моделі (3) підтверджують її адекватність 

(R2 = 99,21%), довіра до всіх коефіцієнтів регресії досить висока. Після 

проведення регресійного аналізу в зв’язку з низькою довірою до коефіцієнтів з 

моделі були виключені такі фактори, як кількість імпринтерів та  банків-членів 

карткових платіжних систем, оскільки їх вплив на емісію карток точно 

визначити неможливо.  

Відповідно до моделі (3) можна зробити висновок, що збільшення кількості 

банкоматів на одиницю призведе до зменшення емісії платіжних карток на 2110 

штук. Банки в достатній кількості забезпечені банкоматами, тому, на нашу 

думку, збільшення їх кількості не є раціональним. Проте, збільшення кількості 

терміналів на одиницю призведе до зростання кількості платіжних карток на 

330 штук. Таке явище можна пояснити широким спектром послуг, які надають 

термінали для населення та їх недостатність в торгівельній мережі. Збільшення 

кількість держателів платіжних карток на одну тисячу осіб призведе до 

збільшення випуску пластикових карток на 1,46 тис штук. 

Отже, банкам слід спрямувати свою діяльність на подальше розширення 

співпраці з підприємствами торгівлі та послуг задля їхнього обладнання 

термінальною мережею. Також варто стимулювати залучення нових клієнтів-

держателів платіжних карток за рахунок лібералізації тарифів та впровадження 

нових типів карткових продуктів для соціальних верств населення, а саме для 

студентів, пенсіонерів тощо. 
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Наявність інфраструктури обслуговування останнім часом в Україні була 

на думку багатьох дослідників одним із основних чинників, що стримували 

розвиток карткового бізнесу, подальше просування відповідних банківських 

продуктів. 

З метою дослідження впливу двох факторів, таких як кількість банкоматів 

та платіжних терміналів, на випуск в обіг платіжних карток, використаємо 

статистичні дані щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх 

обслуговування за станом на 01.01.2011 р. [1]. 

Висунемо гіпотезу, що наша економетрична модель є лінійною, тобто 

подається у вигляді: 

Y=a0+a1X1+a2X2+u,      (1) 

де, Y – кількість платіжних карток в обігу;  

X1 –кількість банкоматів;  

Х2 – кількість платіжних терміналів.  

Припущення, що економетрична модель є лінійною, базується на тому, що 

ця модель оптимальна для обрахунку і надає максимально спрощене розуміння 

залежностей між величинами.  

Для побудови моделі залежності між кількістю платіжних карток в обігу та 

вищевказаними факторами використаємо засоби MS Excel. Модель матиме 

вигляд: 

Y= -273,1*x1+538,58*x2-134425,18    (2) 

Обчисливши регресійні характеристики моделі, отримали такі результати: 

R2=72,66%, тобто модель адекватна і це підтверджується значущістю F-
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критерію. Проте P-значення для  фактора Х1 завелике, а отже коефіцієнт при 

відповідній змінній не викликає довіри, а отже виключимо Х1 із моделі. 

Побудувавши графік залежності між Х2 та Y, ми прийшли до висновку, що 

для моделі залежності кількості платіжних карток в обігу від кількості 

платіжних терміналів можливо застосувати логарифмічну функцію: 

Y=a*ln(X1)+b     (3) 

Для цього ми прологарифмували початкові дані та отримали 

економетричні характеристики, після перетворення яких маємо модель:  

Y=2084848,5* ln (X1)-14999752   (4) 

Для моделі (4) R2=59,39%, а отже робимо висновок про її неадекватність. 

Продовживши дослідження лінійною залежності для  парної регресії, ми 

отримали: 

Y=473,73*X2-179790    (5) 

Для цієї моделі R2=72,56 %, коефіцієнти довіри задовольняють вимоги, 

тому модель (5) вважаємо найбільш адекватною для аналізу залежності 

кількості випущених пластикових карток від інфраструктури обслуговування. 

На основі проведених розрахунків можна зробити загальний висновок, що 

на 01.01 2011 р. кількість випущених в обіг карток (Y) лінійно залежить від 

кількості встановлених терміналів (Х2) та не залежить від кількості 

встановлених банкоматів, а саме при зміні терміналів на 1 одиницю кількість 

карток зміниться приблизно на 474 тис.шт. 

Отже, банкам не варто встановлювати додаткові банкомати, адже їхня 

кількість достатня і витрати на їх придбання неефективні, розширення ж 

термінальної мережі має підвищити попит населення на платіжні картки.  
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Ефективне функціонування економіки неможливе без системи розрахунків 

між суб’єктами господарської діяльності, яка забезпечує надійність та 

швидкість проведення платежів. У розрахунках, які здійснюються установами 

банків, знаходять відображення практично всі види економічних відносин у 

суспільстві.  

Нами розглянуті основні етапи становлення системи міжбанківських 

розрахунків України з метою виявлення основних тенденцій і напрямів її 

подальшого розвитку. 

З 1930 року платіжні операції здійснювалися через внутрішньобанківські 

перекази, за системою міжфілійних оборотів (МФО). Політичні зміни, що 

відбулися на території Радянського Союзу, спричинили зміни і в системі 

банківських розрахунків.  

У 1991 році в Україні назріла нагальна необхідність перетворень у 

банківській системі. Так з лютого 1992 року запроваджено порядок взаємних 

розрахунків між банками через кореспондентські рахунки, що відкривалися в 

установах НБУ. Платежі проводилися за допомогою паперових документів в 

середньому протягом трьох тижнів, а в деяких випадках – місяця й більше.  

Недоліки паперової технології було усунуто в 1992 році розробкою 

«Концепції створення системи електронного грошового обігу», якою 

передбачалося впровадження в Україні нової технології обслуговування банків, 

організацій та фізичних осіб: «системи електронного грошового обігу» (СЕГО).  

Вже протягом 1993 року було створено сучасну систему електронних 

платежів, яка почала діяти в повному обсязі на території України з початку 

1994 року. Завдяки її запровадженню термін оборотності коштів скоротився до 
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одного дня, це дало можливість банкам ефективніше використовувати ресурси. 

На 1 січня 1994 р практично всі філії комерційних банків були підключені до 

системи електронних міжбанківських платежів. Згодом НБУ постійно 

розробляла і впроваджувала моделі обслуговування консолідованого 

кореспондентського рахунку, що дозволили головним банкам ефективно 

керувати розрахунками філій та розпоряджатися спільними ресурсами. 

У 2001 році здійснено перші платежі через систему термінових переказів 

(СТП), яка забезпечила переказ коштів між банками України в режимі 

реального часу. В 2003 році розроблено «восьму» модель обслуговування 

консолідованого коррахунку, в якій управління філіями здійснюється в 

реальному часі засобами СТП.  

10 листопада 2006 року було впроваджено у промислову експлуатацію 

систему електронних міжбанківських платежів нового покоління – СЕП-2, яка 

прийшла на зміну СЕП [1]. 

За станом на 1 квітня 2011 року учасниками СЕП були 919 установ, із них: 

176 – банки України; 677 – філії банків України; 28 – органи Державного 

казначейства України; 36 – установи  Національного банку України, 1 – ПрАТ 

«ВДЦП» [2]. 

Проведення реформації системи електронних платежів та поява СЕП 

нового покоління привела до змін, що мають велике практичне значення, проте, 

аналізуючи існуючі зарубіжні системи міжбанківських розрахунків, вважаємо 

за необхідне продовжити вдосконалення СЕП, надавши можливість банкам 

проводити розрахунки на дрібні суми шляхом багатостороннього взаємозаліку 

платежів. 
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Кваліфікований електронний підпис, або ЕЦП, вже використовується 

досить давно і успішно. Проте законодавством визначені і інші види 

електронних підписів. Мета: необхідність визначити сферу їх призначення і 

рівень надійності. 

Засіб електронного підпису при підписанні документу повинен:  

1. показувати особі, що підписує електронний документ, зміст інформації, 

яку він підписує;  

2. створювати електронний підпис лише після підтвердження особою, що 

підписує інформацію, операції по створенню електронного підпису;  

3. однозначно і ясно показувати, що електронний підпис створений.  

При перевірці електронного підпису засіб електронного підпису повинен уміти 

наступне: 

1. показувати зміст електронного документу, підписаного електронним 

підписом;  

2. показувати, чи вносилися зміни в підписаний електронним підписом 

електронний документ;  

3. вказувати на особу, з використанням ключа підпису якого підписані 

електронні документи.  

Підписувати документи доведеться або з самого додатку, що не завжди 

можливо. Або доведеться використати деякий додаток для перегляду, 

підписання, перевірки підпису і, якщо це необхідно, рецензування документу. 

Якщо підписання/перевірка підпису робиться в автоматизованому режимі, то 

перелічені вимоги до засобів електронного підпису не застосовуються.  
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Різна міра захисту простого, некваліфікованого і кваліфікованого підписів 

обумовлює їх нерівнозначність. Так, інформація в електронній формі, 

підписана кваліфікованим підписом, визнається електронним документом, 

рівнозначним паперовому, підписаному власноручним підписом. Якщо 

відповідно до федерального закону або іншого акту, прийнятого відповідно до 

закону, такий документ може існувати тільки в паперовій формі. 

Якщо інформація в електронній формі підписана простим або 

некваліфікованим електронним підписом, то такий електронний документ 

рівнозначний паперовому, підписаному власноручним підписом, тільки у разі, 

якщо це прямо передбачено федеральним законом, прийнятим на його основі 

нормативним актом або угодою сторін.  

Висновки. Ми бачимо два різні підходи. Електронний документ, 

підписаний кваліфікованим електронним підписом, матиме юридичну 

значущість в усіх випадках, окрім тих, коли він має бути складений в 

паперовому формі. А якщо документ підписаний простим або 

некваліфікованим підписом, то юридичною значущістю він володітиме, тільки 

якщо це прямо встановлено законом або іншим актом, або так домовилися 

сторони. 

З цього однак, не означає, що простий або некваліфікований підпис – це 

«недопідпис». Вони менше захищені, але вони дешевші, і цілком можуть 

застосовуватися там, де немає необхідності використати «важку артилерію» – 

кваліфікований підпис.  

Організації при побудові внутрішнього електронного документообігу 

можуть використати три види електронного підпису: просту, некваліфіковану і 

кваліфіковану. Підписи мають різну міру захисту і нерівнозначні. Організації 

самі оцінюють ризики і вирішують, який підпис краще використати для тієї або 

іншої системи або документу. 
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УДК 004.4 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Малука О. С., Бузиновський С. А. 
Науковий керівник:  Михайлюта С. Л. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток мережі Інтернет дає нові 

можливості для організації дистанційного навчання. При цьому актуальною є 

проблема пошуку або ж розробки спеціалізованих інформаційних систем (та  

програмного забезпечення), що дозволило б організувати дистанційне навчання 

максимально ефективно. Відомі інформаційні системи, розглянуті на сайтах 

oovoo.com; skype.com; ekiga.org, мають обмеження, щодо їх широкого 

використання, тому проблему не вирішують. Дана доповідь присвячена 

вирішенню поставленої проблеми. 

Мета: огляд та аналіз можливостей інформаційних систем, що можуть 

служити для ефективної організації дистанційного навчання. 

Обґрунтування отриманих результатів: основні вимоги до сучасних 

інформаційних систем для організації дистанційного навчання наступні: 

організація відеоконференцій та семінарів, індивідуальних занять та 

консультацій, проводити опитування студентів, проведення лекційних занять в 

дистанційному режимі. 

Особливу цікавість представляють відео конференції – телекомунікаційна 

технологія, що забезпечує одночасну двохсторонню передачу, обробку, 

перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі 

реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної 

техніки. Найбільш відомі програмні продукти для організації відео конференцій 

наступні: 

Tandberg Movi, Polycom PVX, Meeting point 4.0, відеопорт VCS, Tandberg 

See & Share і так далі. Але перелічені програмні продукти мають високу 

вартість, що обмежує їх широке застосування. 
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Проведені нами дослідження дозволили виявити програмні продукти 

меншої вартості: Skype, відеопорт Online, NetMeeting, VC software, Ekiga, 

Earthlink beta, CU-SeeMe, Visitalk, Ivisit, HoneyQ, ICUII, ISPQ, VLVC, ooVoo, 

SightSpeedrvers, OpenH323 та інші.  

Висновок: проведені нами дослідження дозволили встановити, що 

оптимальним рішенням для поставлених завдань є системи: Skype, відеопорт 

Online, ooVoo, використаннях яких у рамках Черкаського інституту банківської 

справи дозволять організувати дистанційне навчання при нульових затратах на 

програмне забезпечення. Дані програми невибагливі до технічного 

забезпечення, мають простий і зручний інтерфейс. 

На сьогоднішній день єдиною вагомою проблемою для реалізації даного 

виду навчання залишається відсутність можливості у більшості студентів мати 

вихід до мережі інтернет. 
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Постановка завдання. Актуарні розрахунки дозволяють ефективно 

використовувати математичні та статистичні матеріали для знаходження 

ризикових надбавок в страхуванні. Як інструмент для їх виконання може бути 

використаний широкодоступний табличний процесор Excel. У доповіді 
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розглянуто яким чином за допомогою табличного процесора Excel можемо 

знаходити ризикову надбавку в медичному страхуванні, та використовуючи її 

знаходити брутто-ставку страхування. 

Проблеми, пов’язані з розробкою теоретичних і практичних засад 

актуарних розрахунків, досліджені в роботах таких учених, як: О. Василик, 

М. Гапонюк, А. Єпіфанов, А. Загородній, О. Жадан, І. Іванова, О. Лихицький, 

О. Кириленко, І. Кравченко, М. Никонович, В. Опарін, О. Романенко, 

В. Федосов, С. Юрій та інших. 

Мета дослідження: реалізація в середовищі Excel моделі розрахунку 

брутто-ставок у безризиковому медичному страхуванні виходячи із 

статистичних даних амбулаторно-поліклінічних захворювань жителів 

Черкаської області. 
Виклад основного матеріалу. Актуарні розрахунки – процес, в ході 

якого визначаються витрати, необхідні для страхування. За допомогою 

актуарних розрахунків визначається вартість страхової послуги. Як у будь-якої 

господарської діяльності, в страхуванні страховик потребує визначення розміру 

витрат, необхідних на страхування того або іншого об’єкту. Витрати на 

страхування об’єкта представляються у формі страхової (актуарної) 

калькуляції. 

Методичною основою актуарних розрахунків є дотримання принципу 

еквівалентності, тобто встановлення рівноваги між платежами та страховими 

виплатами компанії. 

Нами використані числові методи дослідження, реалізовані в середовищі 

Excel. Об’єктом дослідження стали дані амбулаторно-поліклінічних 

захворювань жителів Черкаської області. 

У проведеному дослідженні вирішені наступні основні завдання: 

− розроблені та реалізовані в середовищі Excel моделі розрахунку брутто-

ставок в малоризиковому медичному страхуванні; 
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− знайдені ризикові надбавки в розрахунку брутто-ставок в 

малоризиковому медичному страхуванні на основі статистичних даних з 

амбулаторно-поліклінічної медицини Черкаської області. 

Висновок. Розроблена та реалізована у середовищі Excel математична 

модель знаходження брутто-ставок в безризиковому медичному страхуванні (на 

основі статистичних даних з амбулаторно-поліклінічної медицини Черкаської 

області. 
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Полесский государственный университет 
 

Основная проблема управления предприятием в рыночных условиях – 

это выявление неблагоприятной экономической ситуации с целью 

своевременной ликвидации ее причин и недопущения кризиса или 

банкротства. Данную задачу призваны решить современные методики 

анализа финансового состояния предприятия.  

В настоящее время законодательно закрепленной и наиболее 

распространенной методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности 

является анализ финансовых коэффициентов, которые рассматриваются на 

основе статей и разделов бухгалтерского баланса. Следует отметить, что такой 

подход позволяет охарактеризовать текущее состояние предприятия, но не 

перспективы или проблемы его развития в долгосрочном периоде. В этом 
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отношении методики и критерии оценки в западных странах более 

последовательны и логичны. Однако, применение зарубежных методик в 

странах с переходной экономикой имеет ряд существенных ограничений из-за 

разной структуры капитала, системы бухгалтерского учета, неразвитости 

вторичного рынка ценных бумаг, а также из-за различий в информационной и 

законодательной базах. 

Исходя из обозначенных проблем, целью данного исследования является 

рассмотрение метода экспресс-анализа деятельности предприятия в качестве 

альтернативного подхода к оценке финансового состояния.  

В ходе исследования был проведен экспресс-анализ деятельности КПУП 

«Пинский мясокомбинат» на основании данных бухгалтерской отчетности за 

2008-2009 гг.  

На первом этапе анализа в активе и пассиве баланса были выделены 

экономически однородные элементы, а именно: нефинансовые активы, 

финансовые активы, собственный капитал и заемный капитал. На основе 

вышеуказанных элементов была построена трехпозиционная статическая 

шкала, именуемая исходной шкалой финансово-экономической устойчивости 

(ФЭУ). Анализ данной шкалы указывает на то, что предприятие находится в 

зоне финансовой неустойчивости, а именно в состоянии чистого 

заимствования, что свидетельствует о дефиците собственного капитала и 

необходимости прибегать к значительному привлечению заемных источников.  

Кроме исходной статической шкалы, содержащей три позиции, в экспресс-

анализе применяется динамическая шкала ФЭУ, которая насчитывает 

13 позиций, ранжированных от усиления устойчивого состояния до нарастания 

неустойчивого. Анализ динамической шкалы свидетельствует о том, что 

предприятие находится на стадии постепенного перехода к устойчивому 

состоянию, что соответствует рангу 5. 

Преимущества экспресс-анализа состоят в том, что построение и 

использование вышеуказанных шкал, особенно за ряд лет, позволяет углубить 

финансово-экономический анализ путем дифференциации исходных позиций, 
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сравнить характеристики ФЭУ в динамике, а также рассмотреть варианты 

сочетания разнонаправленных изменений тех показателей, которые участвуют в 

формировании прироста индикатора ФЭУ. На основе предлагаемой методики 

каждое предприятие может объективно оценить динамику своего развития, 

сделать обоснованные прогнозы на будущее, а также отобрать инвестиционные 

проекты с позиций финансово-экономических преимуществ. 
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З розвитком безготівкових розрахунків через термінальну мережу банків 

фізичні особи постають перед вибором: в якому банку відкрити картковий 

рахунок, оскільки банки пропонують різні тарифи при відкритті карткового 

рахунка та обслуговуванні платіжної картки. 

Нашою метою стало проведення аналізу тарифного обслуговування 

операцій банку, пов’язаних з безготівковими розрахунками на основі платіжних 

карток та надання пропозицій щодо підвищення його ефективності. 

Об’єктом дослідження є тарифи на платіжні картки Visa Electron, Visa 

Classic, Visa Gold, Visa Platinum, які пропонують такі банки як Приватбанк, 

Кредобанк, Swedbank, Банк «Хрещатик», Імексбанк. 

VISA International Service Association – провідна платіжна система світу. 

Щорічний торговий оборот по картах Visa становить 4,8 трильйони доларів 

США. Картки Visa приймаються до оплати в торгових точках більше 200 країн 

світу. Близько 57% платіжних карт у світі припадають на частку Visa. 
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Розглянувши тариф на відкриття карткового рахунку по картці Visa 

Electron, ми зробили висновок, що найбільша плата стягується у Кредобанку – 

30 грн., а найменша у Приватбанку – 5 грн.; по картці Visa Classic знову 

найбільша плата стягується у Кредобанку – 200 грн., а найменша у 

Приватбанку – 50 грн.; Visa Gold – найбільша плата стягується у Кредобанку – 

800 грн., а у Банку «Хрещатик» – 250 грн. За платіжні картки Visa Platinum 

найбільша плата стягується у Кредобанку – 2000 грн., а найменша у Банку 

«Хрещатик» – 700 грн., у Приватбанку 800 грн. [2-4]. 

Щодо розрахункового обслуговування карткового рахунку, то слід 

зазначити, що у Імексбанку найбільша плата за обслуговування картки, а у 

банку «Хрещатик» обслуговування здійснюється безкоштовно. Комісія за 

зняття готівки з рахунку в банку, найбільша у Приватбанку, а у Кредобанку 

комісія взагалі не стягується. Комісія за зняття готівки в інших українських 

банках - партнерах найбільша у Кредобанку, а найменша у Приватбанку. 

Нарахування процентів на залишок по рахунку відбувається лише у 

Swedbank та Імексбанку в розмірі 0,01% річних [5,6], а в інших банках не 

проводиться. 

Отже, з усіх представлених банків можна виділити Кредобанк, в якому 

банку платіжна картка найдешевша в обслуговуванні, хоча і стягується 

найбільша плата. Ми порадилиб скористатися послугами цього банку тим 

фізичним особам, у яких значні обороти за картковим рахунком. У всіх інших 

банках нижчі тарифи на відкриття рахунку, але комісія та плата за 

обслуговування досить високі.  
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Постановка проблеми. Актуальність даної теми дослідження полягає в 

тому, що існує необхідність залучення ресурсів для банку яка є основною його 

діяльністю. Депозитна політика відіграє важливу роль в забезпеченні стійкості 

комерційного банку, а також у взаємовідносинах банку з клієнтами.  

Мета. Проведення аналізу обслуговування клієнтів АТ «Сведбанк» 

(публічне), пов’язаний із депозитами фізичних осіб та дослідження впливу 

окремих економічних факторів на залучення грошових коштів від населення. 

Об’єктом дослідження є розмір депозитних заощаджень фізичних осіб 

АТ «Сведбанк» (публічне) за 2005-2010 рр. 

Виклад основного матеріалу. Серед головних чинників впливу на 

результати роботи установи банку з депозитами фізичних осіб, особливе місце 

займають: середня заробітна плата населення України, індекс споживчих цін та 

кількість депозитних продуктів які банк пропонує. Аналізуючи діяльність 

надання депозитів фізичних осіб з 2005-2010 рр. по кварталах АТ «Сведбанк» 

(публічне) можна сказати, що за цей період часу збільшилась кількість коштів 

вкладених в банк за рахунок зручних та привабливих умов, високої якості 

депозитних продуктів банку, а також можливості отримати комплексне 

обслуговування фізичних осіб.  

Ми побудували три моделі залежності залучених коштів фізичних осіб 

(Y) від кількості наданих послуг (X1), середньої заробітної плати (X2) та індексу 
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споживчих цін (X3). Використовуючи покроковий метод найменших квадратів, 

де по черзі в модель будемо вводити нову незалежну змінну, отримаємо:  

Y = -490773,2 + 439651,39 X1                                    (1) 

Y = -231809,4 + 247375,76X1 + 339,15X2                        (2) 

Y = 1953931 + 282562,3X1 + 348,78X2 – 20472,68X3                           (3) 

 Коефіцієнт детермінації для кожної з моделей відповідно: 0,7194; 0,7453; 

0,808, показує, що третя модель більш достовірна. Використовуючи метод 

Феррара-Глобера, отримали, що між факторами X1 і X2  існує мультиколінеар-

ність, якої можна позбутися вилучивши X1 із масиву незалежних змінних,  ми 

отримуємо модель:  

Y = 2248271 + 762,59X2 – 18589,71X3                                               (4) 

 Дослідивши отриману модель на наявність автокореляції залишків за 

допомогою критерію Дарбіна-Уотсона, отримали DW=0,701<1,188, що вказує 

на додатну автокореляцію. Тому оцінюємо параметри моделі за методом 

Ейткена (узагальненим МНК): 

Y = 1556285,3 + 667,167X2 – 11454,19X3                                          (5) 

Висновок. Отже, депозитною політикою банку є стратегія і тактика банку 

щодо залучення грошових коштів вкладників. Тому можна стверджувати, що 

банківський прибуток починає формуватися на етапі реалізації депозитної 

стратегії банку. Якісно розроблена депозитна стратегія, що має максимально 

задовольняти різні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження 

модифікацій окремих депозитів, передбачає встановлення детально 

обміркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть змогу залучати 

більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку і проводити 

успішну конкурентну боротьбу. 
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В Республике Беларусь под электронными деньгами понимают 

«хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, принимаемые в качестве 

средства платежа при осуществлении расчетов, как с эмитентом данных единиц 

стоимости, так и с иными лицами и выражающие сумму безусловного и 

безотзывного обязательства эмитента по погашению данных единиц стоимости 

любому лицу, предъявившему их для погашения» [1]. 

В Республике Беларусь электронные деньги пока не получили широкого 

распространения, чему не способствует законодательство страны. Основным 

документом, регулирующим операции с электронными деньгами в Республике 

Беларусь, являются Правила осуществления операций с электронными 

деньгами, утвержденные Постановлением Правления Национального банка 

Республики Беларусь от 26.11.2003 № 201.  

Согласно данному документу, на операции с электронными деньгами 

налагается ряд ограничений. Во-первых, эмиссию электронных денег у нас в 

стране могут осуществлять только банки и только в белорусских рублях. К числу 

банков, которые работают с электронными деньгами, относятся 

«Белгазпромбанк», «Технобанк», «Паритетбанк» и «Приорбанк». Во-вторых, 

ограничено использование электронных денег юридическими лицами. Им 

разрешено применять их только для оплаты командировочных и иных расходов за 

границей. В-третьих, ограничены суммы самих операций с электронными 

деньгами. Сегодня этот рубеж составляет 30 базовых величин (1,05 млн 

белорусских рублей). Кроме того, существует две суммы, свыше которых 

необходима идентификация пользователя – физического лица: сумма остатка на 

электронном кошельке – 1000 базовых величин и сумма использования 

электронных денег в течение одного операционного дня – 90 базовых величин [1].  
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В стране развиваются две основные системы электронных денег – это 

Webmoney и EasyPay. На их долю приходится свыше 90% всего оборота он-

лайн платежей в Беларуси. По оценкам экспертов, данный рынок растет в 

Беларуси на 10-30% в год и будет развиваться дальше по мере увеличения 

активных пользователей Интернета [2]. Кроме них имеется еще объединенная 

система моментальных платежей-Беларусь (ОСМП Бел), WebPay и iPay. 

В основном, в Республике Беларусь электронные деньги используются 

для  оплаты товаров и услуг в Интернете, услуг связи сотовых операторов,  а 

также коммунальных услуг. 

Электронные деньги, являясь платежным средством, имеют такие 

преимущества, как оперативность, анонимность, низкая стоимость расчетов, 

удобство и простота использования. Но у них есть и свои недостатки, главные 

из которых низкая пригодность для накопления и длительного хранения 

значительных сумм и ограниченность сферы применения электронных 

платежей. Эти недостатки связаны с тем, что государство не гарантирует ни 

сохранности накоплений в форме электронных денег, ни повсеместного их 

приема в качестве платежного средства. Обеспечение и того, и другого целиком 

зависит от организации-эмитента электронных денег. 

Таким образом, поддержка развития систем электронных денег со 

стороны государства и создание благоприятного правового поля будет 

способствовать росту оборота электронных платежей в Республике Беларусь и 

появлению новых участников на рынке электронных платежных систем. 
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За умов низького кредитного потенціалу держави, недостатнього рівня 
розвитку фінансового ринку роль банківської системи в активізації кредитної 
діяльності посилюється. Тому сьогодні є актуальним дослідження впливу на 
розмір кредитного портфеля банку економічного рівня життя населення 
держави та певних зовнішньоекономічних факторів, які впливають на розвиток 
банківської системи. Адже розмір кредитного портфеля є одним із показників 
на основі аналізу якого висувають гіпотезу про кредитну активність банку на 
ринку фінансових послуг. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу економічних факторів, що 
формують структуру кредитного портфеля. 

У науковій літературі немає чіткого та однозначного визначення поняття 
кредитного портфеля, так як різні науковці визначають поняття кредитного 
портфеля по різному. Так, Безковарний Є. О. стверджує, що кредитний 
портфель – це сукупність позичок, наданих банком для одержання доходів. В 
одній із своїх праць Дмитренко М. Г. зазначає, що кредитний портфель – 
сукупність усіх кредитів, наданих банком [3, с.207]. Найбільш повно кредитний 
портфель банку можна описати за допомогою поняття «банківський кредит», 
тобто сума тимчасово вільних грошових коштів, яку банк надає з умовою 
повернення на певний період клієнтам для цільового забезпечення 
підприємницьких програм [5, с.40]. 

На розмір кредитного портфелю впливають як соціальні фактори, так і 
економічні. В дослідженні розглянуто вплив таких факторів: індекс реальної 
заробітної плати; індекси споживчих цін на товари та послуги; розмір облікової 
ставки НБУ; розмір зобов’язання банку; середня заробітна плата громадян; 
заборгованість із виплати заробітної плати; індекс промислової продукції. 
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Дослідження впливу на формування кредитного портфеля банку 
економічних факторів проводилося за допомогою побудови лінійної та 
степеневої моделей [4, с.25-28]. Для подальшого дослідження ми аналізуємо 
значущість статистичних моделей. Фактичне значення F для лінійної 
економетричної моделі становить 64,94. F фактичне для степеневої – 57,75. 
Табличне ж значення F рівне 2,69. Оскільки F фактичне лінійної функції 
більше ніж F фактичне степенової, то можемо сказати що, у лінійної моделі 
кількісна оцінка зв’язку між залежною і пояснювальними змінними є 
більшою ніж у степеневій, тому для подальшого дослідження ми обираємо 
лінійну функцію.  

Після проведення досліджень ми вилучили мультиколінеарну змінну, а 
саме – Х1 (індекс реальної з/п) і отримали нову шести факторну модель: 

 
Використовуючи результати обчислення економетричної моделі та 

характеристик взаємозв’язку на основі стандартної програми „регресія”, ми 
маємо наступні результати: коефіцієнт детермінації становить 0,4, тобто на 40% 
показник визначається варіацією досліджуваних чинників, множинний 
коефіцієнт кореляції становить 0,635, що свідчить про помірний лінійний 
зв’язок між показником та факторами. Розмір кредитного портфеля фізичних 
осіб «ПриватБанку» на 40% залежить від визначених економічних факторів, а 
на 60% – від неврахованих, що свідчить про необхідність подальшого 
дослідження даної теми.  
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УДК 336.717.061 
 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ  
В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

Тригуб В. О. 
Науковий керівник: Гадецька С. В. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

У післякризовий період для банківської сфери дуже важливо утримати 

авторитетні позиції в економіці. Найбільшу частку активів банку становлять 

кредити, тому саме ефективне управління кредитним портфелем банку може 

стати запорукою повернення банкам прибутковості і довіри клієнтів [2]. Для 

прикладу в роботі проведені розрахунки за даними АТ «УкрСиббанк».  

Для здійснення аналізу коефіцієнта управління кредитним портфелем 

скористаємося одним із засобів детермінованого факторного аналізу - 

логарифмічним методом [1]. Розглянyвши трифакторну мультиплікативну 

модель маємо (див. табл.1.) [4]. 

Таблиця 1. 
Аналіз управління кредитним портфелем банку 

 

Показники 2008 2009 Відхил. 

Обсяг кредитного портфеля (тис.грн) ( ) 48298667 38584115 -9714552 

Розрахункова сума резерву під нестандартну 
заборгованість (тис.грн) (  

385700,6 1623023,4 1237322,8 

Питома вага резер в обсязі портфеля (%) ( ) 0,79 4,2 3,41 

Перевищення дохідності кредитного портфеля  над 
ставкою без ризику (%) ( ) 

0,45 6,11 5,66 

Коефіцієнт ефективності управління (y) 0,57 1,64 1,07 

 
Отримані результати щодо впливу факторів зведемо у таблиці 2 [3]. 

Таблиця 2. 
Вплив факторів 

 

Фактор Велич. впливу, тис грн. Пит. вага впливу 

Обсяг кредит. портфеля (тис грн)  1,07*(-0,2)= - 0,214 -20% 
Розрах. сума резерву під нестандартну 
заборгов. (тис грн)  

1,07*(-1,3)= - 1,391 -130% 

Перевищення дохід. кредит. портф. над 
ставкою без ризику (%)  

1,07 *2,5=2,675 250% 

Разом  100% 
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Аналіз даної таблиці показує, що вказані фактори впливають на норму 

ефективності управління таким чином: найбільший внесок у змінювання 

показника здійснює величина перевищення дохідності кредитного портфеля 

над ставкою без ризику (чим більше це перевищення, тим вищий показник 

ефективності); обсяг кредитного портфеля зменшився, тому вплив цього 

фактору є від’ємним; фактор резерву під нестандартну заборгованість також 

здійснює від’ємний вплив, оскільки збільшення резерву знижує обсяг вільних 

коштів банку, відповідно, зменшує коефіцієнт ефективного управління 

кредитним портфелем даного банку. 
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Республика Беларусь постепенно входит в новую стадию экономического 

развития – сетевой экономики, которая связана с развитием информационных 

технологий, быстрой сменой потоков информации. В данных условиях 

традиционный бизнес не успевает реагировать на изменения рыночной 

конъюнктуры и становится неэффективным. На смену традиционным 

банковским услугам приходят услуги электронного банкинга, которые 

обеспечивают большую гибкость и динамичность предоставления услуг 

населению и тем самым увеличивает эффективность последнего.  
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Актуальность темы заключается в том, что использование передовых 

технологий в банковском обслуживании позволяет банкам дифференцированно 

работать с клиентами в зависимости от их индивидуальных предпочтений, 

сделать доступной банковскую услугу в любое время посредством 

дистанционного обслуживания, минимизировать издержки, усовершенствовать 

обслуживание, повысить качество предлагаемых банковских услуг, усилить 

конкуренцию в банковской сфере. 

Электронные банковские услуги – это новый технологический способ 

производства банковских продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов с 

помощью электронных банковских технологий. Основу электронных 

банковских услуг составляют Интернет-банкинг, мобильный банкинг, внешние 

сервисы – банкоматы, инфокиоски, Cash-in терминалы и др.  

Специфика электронных банковских услуг требует от потребителей 

экономической культуры, вызывает необходимость разъяснения содержания 

услуги клиенту, усиливает значение фактора доверия клиентов к банковскому 

сектору экономики. Электронный банкинг основан на формировании 

партнерских отношений с клиентом, оказания ему всесторонней помощи, 

выражающейся в полезном эффекте. 

Количество электронных услуг в стране постоянно растет, увеличиваются 

и их объемы, но по сравнению с западным рынком электронных банковских 

услуг электронный банкинг Республики Беларусь заметно отстает. Основными 

причинами сдержанного развития электронного банкинга в Беларуси можно 

выделить следующие:  

 отсутствие развитой законодательной базы электронного бизнеса;  

 низкая привлекательность электронного банкинга из-за недостаточного 

продвижения и рекламы данных услуг со стороны банков. 

Для эффективного, надежного и безопасного функционирования системы 

электронных банковских услуг следует обеспечить возможность реализации 

следующих направлений: 
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 совершенствование программно-технической инфраструктуры;  

 активизация рекламирования электронных банковских услуг, разъяснения 

их удобств для населения; 

 повышение финансовой грамотности населения, активное участие в этой 

работе как банков, так и органов государственного управления; 

 расширение перечня объектов, подлежащих обязательному оснащению 

платежными терминалами, и обеспечение надлежащего контроля за 

выполнением этого требования. 
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