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ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

УДК 336.7 

ОПЫТ ГЕРМАНИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
Бобрикович Е. С. 

Научный руководитель: д.э.н. Тарасов В. И. 
Полесский государственный университет, Республика Беларусь 

 
В Германии применяется трехбальная система оценки качества 

вторичных форм обеспечения возвратности кредита, согласно которой 3 балла 

– это максимальное качество обеспечения кредита, 1 – минимальное, при этом в 

зависимости от рейтинга качества определяется максимальная сумма кредита в 

процентах к сумме обеспечения (табл. 1). 
Таблица 1 

Оценка качества вторичных форм обеспечения кредита 
Рейтинг 

качества в 
баллах 

Максимальная сумма кредита в 
процентах к сумме обеспечения 

Форма обеспечения  
возвратности кредита 

3 100% Залог вкладов, находящихся в банке, 
который предоставил кредит 

3 60-80% Ипотека  
2 До 100% в зависимости от степени 

кредитоспособности поручителя 
(гаранта) 

Поручительство (гарантия) 

2 70-80% ценные бумаги, которые 
приносят твердый процент 50-60% – 
акции 

Залог ценных бумаг 

1 20-50% Передача права собственности 
1 20-40% Уступка требований по поставке 

товаров или оказанию услуг 
 

Таким образом, на основании таблицы можно сделать вывод о том, что 

самым качественным обеспечением возвратности кредита является залог 

вкладов, находящихся в банке, который предоставил кредит, а также 

поручительство (гарантия) в некоторых случаях.  
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В Республике Беларусь для снижения рисков банковской системы 

необходимо совершенствовать механизм обеспечения кредитных обязательств, 

с этой целью необходимо развивать способ обеспечения исполнения 

обязательств по кредитам с помощью применения гарантийного депозита 

денег, в частности, юридических лиц. Это позволит снизить долю такого 

обеспечения как гарантия и поручительство. Для распространенного 

применения гарантийного депозита денег в качестве способа обеспечения 

исполнения обязательств по кредитам необходимо: 

- совершенствовать правовую поддержку этого инструмента; 

- повышать заинтересованность банков по использованию этой 

формы обеспечения в кредитном процессе;  

- пересмотреть внутренние локальные акты в отношении 

обеспечения;  

- расширить виды предоставляемых кредитов под гарантийный 

депозит денег;  

- предусмотреть возможность перевода срочного депозита в 

гарантийный депозит денег на период кредитования без потери процентов; 

- на государственном уровне необходимо принятие отдельного 

нормативного акта о гарантийном депозите денег как способу обеспечения 

исполнения обязательств по кредитам, в котором необходимо предусмотреть 

отношения не только кредитодателя и кредитополучателя, но и третьих лиц, 

которые могут участвовать в кредитовании. 
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УДК 336.731 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
ПОЗИЧАЛЬНИКА 

Бобро В. В. 
Науковий керівник: к.е.н. Чепелюк Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Постановка проблеми. Практично всі сфери потребують модернізації та 

оновлення основних фондів. Зокрема така важлива галузь як машинобудування 

має знос основних засобів, що становить на початок 2012 року 74,9% [3]. 

Мета. Проблема невизначеності економічної ситуації на ринку 

призводить до ймовірності відхилення фактичних результатів реалізації від 

інвестиційних планів.  

Виклад основного матеріалу. Діяльність підприємства в усіх її формах 

поєднується з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати його 

господарювання доволі високий. В економічній літературі наведені різні 

тлумачення поняття «ризик», його елементи та їх характеристика [2]. Це 

пояснюється багатоаспектністю цього явища, а також практично повним його 

ігноруванням у чинному законодавстві, а в окремих випадках – обмеженим 

застосуванням у практиці та управлінській діяльності підприємства. 

Інвестиційний ризик, насамперед, поділяється на: 

1. Загальноекономічний. Виникає через появу негативних факторів, 

спільних для всіх сфер економіки. 

2. Індивідуальний. Пов’язаний з умовами конкретного проекту (рис. 1). 

Після виявлення всіх ризиків і створення їх реєстру починається етап 

оцінки. Оцінювання рівнів ризиків під час вибору інвестиційних проектів на 

машинобудівних підприємствах здійснюється за допомогою таких методів: 

аналіз чутливості показників ефективності; перевірка стійкості; аналіз сценаріїв 

розвитку; імітаційне моделювання сценаріїв розвитку проекту. Обирається 

метод залежно від можливості його застосування для цього типу ризику та 

можливості його реалізації. 
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Оцінювати й обчислювати потенційні ризики необхідно розробляючи 

інвестиційний проект. Підприємство, яке не враховує можливі загрози отримує 

високу ймовірність банкрутства, а надмірне перестрахування призведе до 

втрачених можливостей та економічних вигід (зокрема прибутку). 
 

  

  

 

 
 

 

 

Рис. 1 Різновиди інвестиційного ризику 

 
Таким чином, основними методами управління інвестиційними ризиками 

виступають: 1) страхові методи; 2) державне регулювання та стимулювання 

інвестиційної діяльності; 3) методи гарантування; 4) диверсифікація напрямів 

інвестиційної діяльності; 5) підготовка та сертифікація кадрів тощо. 

Висновки. Впровадження системи інвестиційного ризик-менеджменту за 

стратегічним, тактичним і оперативним рівнями дозволить забезпечити 

зниження інвестиційних ризиків підприємства до допустимого рівня, в межах 

якого підприємство може функціонувати без загрози стабільності його 

діяльності. 
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УДК 336.71 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В БАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТУВАННІ 
УКРАЇНИ 

Борис М. В. 
Науковий керівник: Рудан В. Я. 

Тернопільський національний економічний університет 
 

Постановка проблеми. Внаслідок світової фінансово-економічної кризи 

стан банківської системи України значно погіршився. Тому, на сьогоднішній 

день, інноваційна діяльність банківської установи має бути одним з основних 

напрямів роботи керівництва банку щодо підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Метою даного дослідження є огляд основних підходів, які допоможуть 

покращити ситуацію на кредитному ринку України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Основною метою здійснення 

інновацій є підвищення конкурентоздатності вітчизняної банківської системи, а 

також пристосування її до економічних, суспільних і технічних змін. 

У світовій практиці зазвичай виділяють наступні види банківських 

інновацій [1]: 

 банківський продукт на нових сегментах ринку; 

 інновації у нових сферах грошово-фінансового ринку; 

 управління готівкою та використання нових інформаційних 

технологій; 

 послуги фінансового посередництва, спрямовані на зниження 

операційних витрат і більш ефективне управління активами та зобов’язаннями; 

 нові продукти в традиційних сегментах позичкових капіталів. 

Для забезпечення конкурентоспроможності банків необхідно велику роль 

приділяли новітнім технологіям, оскільки це дасть можливість підвищити 

рівень довіри населення до банківських установ, і як наслідок – притік 

депозитів та покращення ситуації на кредитному ринку. Також позитивним 

моментом впровадження новітніх технологій у банках є централізація й 

автоматизація функцій допоміжного персоналу (back office), підтримуючих 
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управлінь (support), завдяки чому банк має можливість більшу увагу приділити 

саме кредитуванню. 

Одним із шляхів підвищення ефективності кредитування є впровадження 

принципу внутрішнього ринку у банку (pooling). Він полягає на переорієнтації 

існуючих продуктів на нові ринки. Це кредитні картки, видача іпотечних 

кредитів, а також кредитування малого та середнього бізнесу на особливих 

умовах. 

На сьогоднішній день досить багато банків використовують механізм 

перехресного продажу (cross-selling), коли співробітник одного підрозділу може 

продати клієнтові послугу іншого сегменту. Однак перебудова клієнтів на нові 

канали дистрибуції вимагає розвинутих маркетингових стратегій, які б 

гарантували підвищення якості банківського обслуговування та підготовку 

клієнтів до користування інформаційними технологіями. Завдяки мережі 

Internet клієнт, не виходячи з дому, може ознайомитися з новими продуктами, 

які пропонує банк, отримати інформацію про стан свого поточного рахунку чи, 

навіть, заповнити заяву на отримання кредиту. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи 

необхідно здійснювати інноваційну діяльність шляхом впровадження нових, 

конкурентоспроможних продуктів та послуг враховуючи особливості розвитку 

вітчизняних банків, а також соціальних аспектів нововведень і зміни їх 

соціальної значущості з часом. Також слід зазначити, що велику роль в 

інноваційної діяльності у банківській сфері відводять державі, оскільки саме 

вона за допомогою нормативно – правової бази, податкових ставок, наданням 

податкових пільг чи канікул може стимулювати чи стримувати просування 

інновацій на вітчизняний ринок. 
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ РИЗИКАМ 
У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Броварна Т. М. 
Науковий керівник: к.е.н. Криниця С. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

 Боротьба з відмиванням грошей в Україні на сьогоднішній день стала 

одним з ключових напрямків державної політики. За прогнозами спеціалістів 

найближчими роками ці процеси являтимуть собою сферу інтересів злочинного 

світу. Запровадивши дієвий механізм фінансового моніторингу, що буде 

заснований на оцінці ризику, банк може значно підвищити ефективність 

виявлення незаконних фінансових операцій та вберегти себе від збитків. 

 Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати 

управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Порядок використання уточнених ознак ризиковості фінансових 

операцій на основі розробленої системи ризикорієнтованого 

внутрішньобанківського фінансового моніторингу може бути різним в 

залежності від характеру, обсягу та складності банківських операцій; 

різноманітності видів діяльності банку; структури клієнтів і профілю 

банківських послуг, якими вони користуються, а також особливостей 

внутрішніх процедур роботи банку. 

Очевидно, що для будови дієвого механізму фінансового моніторингу в 

банках, який забезпечував би уникнення значних втрат від імовірності 

легалізації відмивання через них «брудних грошей», у банківській системі слід 

розробляти та реалізовувати систему першочергових превентивних заходів. До 

їх числа, на нашу думку, слід віднести такі (табл. 1). 

Додатково до вказаних заходів слід розробити конкретні інструкції для 

відповідальних працівників банку, які забезпечували б їх інформацією щодо 

конкретизації дії у випадку, коли у них виникнуть підозри та сумніви у 

законності певної операції клієнта. Їх розробка є завданням для подальших 

досліджень.
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Таблиця 1 
Ризики відмивання коштів в банківській діяльності та першочергові заходи по їх запобіганню 

Назва ризику Характеристика ризику Першочергові заходи щодо зменшення ризиків у системі фінансового 
моніторингу 

Фінансові ризики: 
кредитний 

ризик понесення банком збитків у результаті невиконання 
договірних зобов’язань клієнтами або контрагентами банку 

- створення резервів для покриття можливих збитків; 
- широке використання процедур застави майна чи майнових прав, 
гарантії та поручительств; 
- страхування фінансових операцій; 
- лімітування видачу готівкових коштів чи здійснення міжнародних 
переказів 

ринковий ризик виникнення втрат внаслідок несприятливої зміни 
ринкової вартості фінансових інструментів, курсів іноземних 
валют та/або дорогоцінних металів та інших активів банку, 
що мають ринкову вартість 

- організація постійного моніторингу та управління активами та 
пасивами банку у відповідності до коротко-, середньо- та 
довгострокових планів банку 

валютний понесення банком втрат через коливання валютних курсів і 
цін на банківські метали 

- надання позички в одній валюті з умовою її погашення в іншій з 
урахуванням форвардного курсу, зафіксованого в кредитному договорі;  
- диверсифікація коштів банку в іноземній валюті; 
- страхування валютного ризику, що передбачає передачу банком усього 
ризику страховій компанії 

ризик ліквідності це міра (ступінь) невизначеності щодо спроможності банку 
забезпечити своєчасне виконання зобов’язань перед 
клієнтами шляхом перетворення активів у грошові кошти 

- збалансування активів і пасивів банку 

відсотковий міра (ступінь) невизначеності щодо можливості понесення 
банком втрат через несприятливі зміни відсоткових ставок 

- страхування фінансових операцій, яке передбачає повну передачу 
відповідного ризику страховим компаніям 

Ризик репутації виникає через несприятливе сприйняття іміджу фінансової 
установи клієнтами, контрагентами, акціонерами або 
органами нагляду 

- моніторинг частки ринку, яку займає банк та його філіали;  
- постійне вдосконалення сервісу обслуговування; дотримання 
внутрішньої дисципліни працівниками банку; 
- здійснення контролю за репутацією клієнтів; 
- постійний аналіз перспектив розширення банківських продуктів і 
послуг; 
- регулярний моніторинг повідомлень засобів масової інформації про 
банк 

Ризик юридичний ймовірність того, що судові процеси, несприятливі судові 
рішення або контракти, проти яких не можна висунути 
претензії в суді, можуть перервати операції або погано 
вплинути на них чи на стан банку 

- ретельне встановлення особи своїх клієнтів і повне розуміння їхнього 
бізнесу 
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Бурмістрова А. Г. 
Науковий керівник: д.е.н. Пустовійт Р. Ф. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

В умовах впливу глобалізаційних процесів на вітчизняну банківську 

систему особливо актуальним є питання забезпечення стабільності, фінансової 

стійкості та надійності українських банків. Дослідження проблеми доступу 

іноземного капіталу в банківську систему України, його вплив на підвищення 

рівня капіталізації набуває особливої актуальності. 

Вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми зробили О. Балануц, 

О. Барановський, О. Кірєєв, В. Міщенко, Р. Набок, С. Моісєєв, А. Росинський, 

В. Коваленко, О. Чуб, Ю. Уманців та ін. Однак все ще потребують уваги 

питання визначення напрямків впливу іноземного капіталу на банківську 

систему України, його позитивних і негативних наслідків, що обумовлюється 

рядом проблем. Однією з яких є неспроможність українських банківських 

установ конкурувати з іноземними, частка яких на вітчизняному ринку 

постійно зростає [1,2,3,4]. 

Згідно з даними НБУ, на початок 2012 року в країні функціонувало 

176 банків зі 198 зареєстрованих, у тому числі 53 банки з іноземним капіталом. 

У повній власності (100% статутного капіталу) іноземних інвесторів перебуває 

41,9% (22 банки) від загальної кількості банків які мають ліцензію НБУ на 

здійснення банківських операцій. Помітне суттєве зростання частки іноземного 

капіталу в акціонерному капіталі банківської системи за останні 6 років, якщо у 

2006 р. вона становила 19,5%, то на кінець 2011р. – 41,9% (рис. 1). 

Найбільшими іноземними інвесторами участі в статутному капіталу банків 

України є Росія, Кіпр, Австрія, Франція, Нідерланди та Угорщина. 
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Рис. 1 Динаміка впливу іноземного капіталу на українську банківську систему 

 

Серед основних переваг присутності іноземного капіталу можна 

виділити: зростання кредитних вкладень в економіку при зниженні ціни 

кредиту, що дасть можливість отримувати кредити ширшому спектру клієнтів; 

збільшення сум окремих кредитів; збільшення термінів кредитування; 

запровадження міжнародного досвіду фінансового досвіду фінансового 

оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків. Основними недоліками 

присутності іноземного капіталу є: зростання залежності економіки, зокрема, 

ринку праці та бюджету, від ефективності роботи інвесторів; витіснення 

українських банків більш капіталізованими; неможливість здійснення повного 

контролю за операціями іноземних банків. 
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МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У ДОСЛІДЖЕННІ 
ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 

Буряк А. В. 
аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 
Питання вивчення ефективності в банківському секторі потребує 

уточнення об’єкта оцінки та подальшого управління. За результатами 

авторських досліджень поняття «ефективність банківського бізнесу» є вужчим, 

аніж «ефективність банківської діяльності», та відрізняється, з одного боку, 

мікроекономічним рівнем дослідження, з іншого боку, необхідністю 

врахування ступеня узгодженості інтересів усіх стейкхолдерів у процесі 

банківської діяльності на сучасному етапі розвитку здійснення бізнесу.  

Визначальними рисами банківського бізнесу, порівняно з іншими видами 

бізнесу, є посередницький характер діяльності (пов’язаний з акумулюванням 

фінансових ресурсів та їх ефективним розміщенням); висока ступінь 

державного регулювання (враховуючи виключну роль банків у забезпеченні 

функціонування економіки країни та необхідність забезпечення стійкості 

банківської системи в цілому); ризикованість діяльності, обумовлена борговою 

структурою ресурсів; багаточисельність зацікавлених сторін в ефективній 

роботі (держава, власники, менеджмент, клієнти, партнери); прибутковість 

діяльності як необхідна умова існування бізнесу. Саме багаточисельність 

зацікавлених сторін (стейкхолдерів) в ефективній роботі банку призводить до 

того, що неможливо визначити єдиний критерій при оцінці ефективності, що 

враховував би інтереси акціонерів, власників банку, менеджменту та інших 

стейкхолдерів, оскільки кожна група зорієнтована на різні аспекти 

функціонування банку. 

Неможливість одночасного задоволення інтересів всіх стейкхолдерів 

потребує їх ранжування, тобто встановлення рівнів значущості, залежно від 

ступеня впливу управлінських рішень та специфічності критеріїв ефективності 

банківського бізнесу. Ключовими стейкхолдерами банківського бізнесу 
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(стейкхолдерами першого рівня) є його акціонери, як власники капіталу банку, 

та менеджмент, який наділений правом управління капіталом. На рівні цієї 

групи стейкхолдерів приймаються стратегічні рішення стосовно подальшого 

розвитку бізнесу як джерела інвестиційних вкладень акціонерів. 

Згідно концепції корпоративного управління, існують суттєві відмінності 

між інтересом володіння капіталу та інтересом управління. Власники банку, як 

постачальники капіталу (інвестори) банківського бізнесу, зацікавлені у 

зростанні акціонерної цінності, тобто зростанні прибутку та курсового доходу. 

З цієї точки зору банківський бізнес розглядається як сукупність прав власності, 

що з певною ймовірністю забезпечують майбутні доходи його власнику.  

Менеджмент банку як суб’єкт, відповідальний за використання 

інвестованого власниками капіталу, зацікавлений у формуванні оптимальної 

кількісної та якісної структури активів і пасивів банку відповідно до 

затвердженої власниками стратегії бізнесу. Ефективність банківського бізнесу, 

пов’язаного з трансформацією банківських ресурсів у активи, з позиції 

менеджменту визначається за критеріями ризиковості та прибутковості. 

Особливості здійснення бізнесу в банківському секторі призводять до 

необхідності виділення ще двох рівнів стейкхолдерів: 

– споживачі банківських послуг (клієнти) та регулятор грошово-

кредитного ринку, які суттєво можуть впливати на реалізацію рішень, 

прийнятих акціонерами та менеджментом; 

– органи державної влади, бізнес-партнери (банки та небанківські 

установи) та представники суспільних організацій (рейтингові агентства), які 

опосередковано впливають на функціонування банківського бізнесу. 

Таким чином, використання окремих положень концепції стейкхолдерів 

при дослідженні ефективності банківського бізнесу дозволив окреслити ряд 

критеріїв ефективності в розрізі основних груп стейкхолдерів, з метою 

подальшого врахування в процесі її управління. 
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Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Актуальність теми. Світова фінансова криза виявила, що в Україні 

практика роботи з проблемними активами є недосконалою та не відповідає 

світовій. Тож, у сучасних умовах виникає необхідність розробки дієвих 

механізмів управління проблемними активами вітчизняної банківської системи. 

Викладення основного матеріалу. Поширеними методами оздоровлення 

банківських балансів в іноземних країнах є створення державою «bridge-» і 

«bad-» банків, що представляють собою прямо протилежні структури, об’єднані 

спільною метою – відновлення ефективної діяльності банківської системи. 

Щоправда, механізми їх функціонування різні:  

 «bad-bank» - (банк поганих активів) – забирає в фінансових структур їх 

проблемні активи, в той час, як сам банк продовжує працювати на ринку; 

 «bridge-bank» – утримує «хороші» активи та забезпечує продовження 

надання послуг клієнтам нежиттєздатного банку, якщо його ліквідація матиме 

негативні наслідки для суспільства.  

Слід зауважити, що у США та Кореї існує практика одночасного 

створення та ефективного функціонування «bridge-bank» і «bad-bank». На нашу 

думку, створення таких установ, на основі поєднання переваг кожної з них є 

доцільним і для України. Так, банки, які матимуть проблемні активи зможуть 

передати їх до спеціально створеної установи – «bad-bank» – і таким чином 

продовжувати свою діяльність. А створення «bridge-bank» матиме позитивний 

ефект на банківську систему загалом, оскільки дає можливість без особливих 

ризиків для клієнтів ліквідувати нежиттєздатний банк.  

Відмінність між цими установами полягає також у розподілі ризиків. 

«Вridge-bank» переносить відповідальність на сам банк, звільняючи клієнтів від 
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тягаря негативних наслідків не виваженого банківського ризик-менеджменту, в 

той час, як «bad-bank» дозволяє частково зменшити вплив на банк негативних 

наслідків, спричинених зростанням проблемної заборгованості – при цьому 

частка навантаження ляже на платників податків та державний бюджет. 

Першочерговими заходами для застосування такої комплексної моделі є: 

доопрацювання законопроекту «Про санаційний банк»; визначення основних 

засад створення та функціонування «bridge-bank», їх регламентування, а також 

внесення відповідних змін до інших нормативно-правових актів. 

Основними перевагами застосування комплексного механізму 

оздоровлення вітчизняної банківської системи є: стимулювання банку до 

покращення власної системи ризик-менеджменту; оздоровлення банківської 

системи від проблемних активів та банків, які характеризуються ризиковим та 

неякісним менеджментом; підвищення довіри до банківської системи. 

Висновки. На нашу думку, найефективнішою буде застосування 

комплексної моделі оздоровлення банківської системи України, а саме: 

-  «очищення» балансів проблемних банків від «поганих» активів, 

шляхом їх переведення до спеціально створеної установи – «bad-bank»; 

- створення «bridge-bank» для утримання якісних та застрахованих 

активів неплатоспроможного банку до моменту знаходження його покупця. 
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Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

Одной из важнейших задач развития банковского сектора в Республике 

Беларусь является расширение состава и качества банковских услуг и 

приближение их к уровню развитых европейских банков, а также создание 

действенного механизма аккумулирования денежных средств населения, 

предприятий и трансформации в кредиты реальному сектору экономики.  

Современный розничный банковский рынок Беларуси характеризуется 

существенным возрастанием объемов предоставления услуг населению. В связи 

с этим целью научной работы является проанализировать отечественный опыт 

банковской деятельности на розничном рынке и выявить наиболее 

эффективные пути совершенствования этой деятельности для достижения 

такого уровня обслуживания, который бы позволил максимально удовлетворять 

потребности частных лиц в банковских услугах. 

Для потребителей розничных банковских услуг важнейшие результаты 

развития данного сегмента рынка будут заключаться в улучшении качества и 

расширении спектра оказываемых услуг, что приведет к повышению доверия 

населения к банковской системе.  

Современный рынок розничных банковских услуг Беларуси 

характеризуется существенным ростом объемов предоставления услуг 

населению. Так, положительная динамика отмечается по рынку вкладов (в том 

числе сберегательных сертификатов физических лиц) – общий объем 

привлеченных банками средств физических лиц за 2011 год вырос на 

24,7 триллиона белорусских рублей, или более чем в 2 раза по сравнению с 

2010 годом, и составил 49 триллионов белорусских рублей [1]. 
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Положительная динамика привлечения денежных средств в банки 

достигнута за счет расширения ассортимента услуг, открытия новых видов 

вкладов с высоким уровнем доходности, повышением качества работы 

кредитно-финансовых учреждений.  

В 2011 году объем выдаваемых кредитов по сравнению с 2010 годом 

увеличился на 39% и составил 32 трл рублей. Объемы кредитов, выданных 

физическим лицам, значительно увеличились, что связано с расширением 

перечня предлагаемых банками видов потребительских кредитов для населения 

за счет внедрения банками отдельных целевых программ [1]. 

Одним из самых популярных платежных инструментов является 

банковская пластиковая карточка. В настоящее время 24 банка Республики 

Беларусь эмитируют банковские пластиковые карточки внутренних и 

международных платежных систем. Количество банковских пластиковых 

карточек, находящихся в обращении по состоянию на 1.01.2012 года составило 

9,9 млн, в том числе 4,4 млн карточек системы «БелКарт» [2].  

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в последние годы, 

банковское обслуживание населения в республике остается пока еще слабо 

развитым по сравнению с европейскими странами. В связи с этим 

представляется необходимым совершенствовать банковский менеджмент, 

активно проводить маркетинговые исследования рынка розничных банковских 

услуг, уделять должное внимание внедрению современных стратегий продаж, 

новых банковских технологий [1]. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗРОСТАННЯ УЧАСТІ ІНОЗЕМНОГО 
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Внаслідок глобалізаційних процесів у світовій економіці, а також 

євроінтеграційного курсу України, присутність іноземного капіталу у 

вітчизняній банківській системі значно зросла. Досвід впливу збільшення 

участі іноземного капіталу на розвиток банківської системи є досить 

суперечливим: з однієї сторони таке збільшення має позитивний ефект, а з 

іншої – низку недоліків. Дискусійність цього процесу обумовлює актуальність 

даного дослідження.  

За даними офіційної статистики станом на 01.03.2012 року в Україні 

зареєстровано 53 банки з іноземним капіталом (з них 22 зі 100%-им іноземним 

капіталом), а сумарна частка іноземного капіталу в капіталі банківської системи 

становить 41,6% [2]. Ці цифри підтверджують, що наша країна повинна 

розробити певну стратегію щодо реагування на такі зміни. Науковці вважають, 

що максимально допустимою є верхня межа у розмірі 30-40% [1, c.18; 3, c.8]. 

Державна політика повинна сприяти максимізації позитивних ефектів від 

приходу іноземних інвесторів у банківську систему України, нівелюючи при 

цьому негативні. Стратегії поведінки контролюючого органу щодо 

регулювання процесу зростання участі іноземних інвесторів у вітчизняній 

банківській системі, є наступними [4, c.17]:  

1. Заборонити процес купівлі українських банків, застосовуючи 

законодавчі важелі впливу. 

2. Зняти всі бар’єри на шляху купівлі іноземними інвесторами 

вітчизняних банків і сприяти цьому процесу.  

3. Сприяти збільшенню присутності іноземних інвесторів у банківській 

системі, але до певної межі.  
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4. Пригальмовувати процес зростання участі іноземних інвесторів в 

українській банківській системі. 

5. Не регулювати процес збільшення участі іноземних інвесторів у 

банківській системі.  

6. Заборонити іноземним інвесторам купувати контрольні пакети акцій 

або контрольні частки українських банків. 

7. Не застосовувати прямого регулювання меж присутності іноземних 

інвесторів у банківській системі, а використати механізм відбору потенційних 

претендентів на придбання українських банків та створення банків за участю 

закордонних інвесторів. 

Щоб визначити найбільш оптимальний в українських умовах варіант 

політики управління присутністю іноземних інвесторів у банківській системі, 

доцільно виокремити ключові принципи цієї політики, а саме: дотримання 

правил вільної конкуренції; забезпечення фінансової стабільності; зростання 

рівня задоволення потреб клієнтів; сприяння розвитку економіки. Вони повинні 

відповідати, з одного боку, сучасним процесам розвитку банківської справи на 

світовому рівні, а з іншого – забезпечувати реалізацію цілей розвитку 

економіки України. У сучасних умовах розвитку, на наш погляд, найбільш 

ефективним є застосовування механізму відбору найкращих претендентів на 

придбання українських банків та створення банків з іноземним капіталом.  
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MOBILE-БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗВИТКУ 
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Науковий керівник: Лисянська О. О. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Актуальність теми. Послуги онлайн-банкінгу є надзвичайно вигідними 
для клієнтів банку. З їх допомогою клієнти банку можуть 24 години на добу 
7 днів на тиждень з будь-якої точки світу здійснювати управління своїм 
рахунком, купувати та продавати валюту, здійснювати банківські перекази, 
розміщувати депозити, поповнювати пластикові картки, дізнаватись про 
залишки на рахунку та отримувати витяги, в тому числі за рахунками 
пластикових карток, за будь-який період тощо. На сьогодні такі послуги стають 
дедалі популярнішими, а отже тема є актуальною. 

Мета дослідження полягає у визначенні сутності мобільного банкінгу, 
його переваг та проблем, які постають перед даним видом послуг на сьогодні. 

Виклад основного матеріалу. Мобільний банкінг – це система 
цілодобового контролю за рухом коштів по картковому рахунку у вигляді SMS-
повідомлень на мобільний телефон. 

Основними перевагами мобільного банкінгу можна визначити 
можливість контролювати стан свого банківського рахунку, здійснювати 
грошові перекази зі свого рахунку на інший, можливість заблокувати картку, 
можливість поповнити мобільний рахунок, отримання на мобільний телефон 
оперативну інформацію у вигляді sms-повідомлень про платежі та надходження 
на рахунок, про баланс рахунку і останні здійснені платежі, забезпечується 
мінімізація використання праці людей, а також прискорюється обмін 
інформацією між банками та клієнтами. 

На сьогодні у сфері використанням нових технологій банками, зокрема 
мобільного банкінгу, постає ряд проблем. Основними з них можна виділити 
наступні: інформаційне відставання України від інших країн, недовіра людей до 
банків, зокрема дистанційного обслуговування, недостатня поінформованість 
населення. Внаслідок цих причин послугами з віддаленого доступу до 
банківського рахунку в Україні користується дуже мала частка населення.  
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В Україні послуги мобільного банкінгу надають ПриватБанк, VАB Банк, 
Райффайзен Банк Аваль, Кредитпромбанк, Міжнародний комерційний банк, 
Укрінбанк і ряд інших. Mobile-банкінг є вигідним і перспективним напрямом 
банківської діяльності не тільки завдяки його популярності серед клієнтів 
банку, а й зручності здійснення багатьох видів банківських операцій. 

Українські банки все частіше переводять своїх клієнтів на дистанційне 
обслуговування. Проте національні банківські установи характеризуються 
вкрай недостатнім покриттям та функціональним навантаженням систем 
дистанційного обслуговування. Наприклад, послуги контактних центрів, 
запропоновані майже всіма банками України, часто зводяться виключно до 
інформаційного обслуговування, а транзакційна складова в цьому каналі 
лишається нерозвинутою. Розглянемо основні причини обмеженого 
використання мобільного банкінгу в Україні: суттєві інвестиційні вкладення, 
які передбачають значні витрати банків, на які готові йти далеко не всі; низька 
культура користування інноваційними продуктами на українському ринку 
послуг, що пов’язано з недостатньої поінформованістю населення у 
використанні даного виду послуг банку; відсутністю фундаментальної 
законодавчої бази, яка б регулювала новий напрямок обслуговування клієнтів. 

Шляхами вирішення даних проблем ми пропонуємо перш за все надання 
інформації про дані послуги населенню та доступне роз’яснення кожному з 
клієнтів банків ефективності їх використання, визначення в нормативно-
правових документах правил користування, вкладання інвестицій, так як це 
один з інноваційних напрямів розвитку банків, який передбачає залучення 
нових клієнтів і отримання додаткових прибутків. 

Висновки. Перелічені аспекти потребують детального вивчення та 
опанування, адже національні банківські інститути мають величезний 
потенціал щодо впровадження альтернативних послуг, які в свою чергу 
відновлять увагу та довіру клієнтів до банків. Тенденції активізації взаємодії 
економічних суб’єктів на ринку банківських послуг, спричинені 
інформатизацією обслуговування, позитивно впливатимуть на циркуляцію 
грошово-кредитних ресурсів та оздоровлення економічної системи в цілому. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВАЖАННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В 
БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 
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Науковий керівник: к.е.н. Мединська Т. В. 

Львівська комерційна академія 
 

У сучасних умовах, в очікуванні фінансової кризи для економіки України 

залишається актуальним проблема підтримки стабільності банківської системи. 

Саме банки є одним із джерел акумулювання вільних коштів, перетворення їх в 

капітал та інвестування в економіку країни.  

Однією з проблем сучасної банківської системи є наявність великої 

кількості банків з іноземним капіталом. Це призводить до витіснення 

українських банків більш капіталізованими іноземними банками; задоволення 

інтересів країни походження капіталу; неможливість здійснення повного 

контролю за операціями іноземних банків [1].  

Власність іноземних інвесторів є висококонцентрованою. В 21 банку 

(38,9% від загальної кількості) їм належить 100% капіталу, у 20 банках(37%) – 

більше 90%, 42 інвестори володіють контрольним пакетом акцій 77,8% банків з 

іноземним капіталом. 

В Україні протягом 2007-2011 р. кількість банків з іноземним капіталом 

зросла із 47 до 54, зокрема, кількість банків зі 100%-м іноземним капіталом 

збільшилася до 22. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі 

українських банків становила 41,9% порівняно з 40,6% на кінець 2010 року.  

У січні 2012 року Національний банк відзначає скорочення частки 

іноземного капіталу в українській банківській системі на 0,1 відсотковий пункт 

з 41,9% до 41,8%. Станом на 1 лютого 2012 року зі 175 банків, що працюють в 

Україні, 53 фін. установи – з іноземним капіталом (на 1 січня – 53 банки з 

іноземним капіталом зі 176 працюючих), у тому числі 22 – зі 100% іноземним 

капіталом (на 1 січня – 22 банки).  

Сукупний зареєстрований статутний капітал українських банків на 

1 лютого 2012 року склав 172,032 млрд гривень (на 1 січня – 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 35 

171,865 млрд гривень). Чисті активи українських банків на 1 лютого склали 

1052,041 млрд гривень (на 1 січня – 1054,280 млрд гривень), загальні активи (не 

скориговані на резерви під активні операції) – 1210,107 млрд гривень (на 

1 січня – 1211,540 млрд грн.) [2]. 

На сьогоднішній день в Україні активно здійснюють свою діяльність такі 

іноземні банки: BNP Paribas», «Deutsche Bank», «CreditAgricole», 

«Commerzbank», Альфа-банк. Найбільш потужними фінансовими структурами 

є АТ «Райффайзен Банк Аваль» із вартістю активів 55,1 млрд грн. (4 місце в 

національному рейтингу), АТ «УкрСиббанк» (46,1 млрд грн. – 5 місце), 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» (41,6 млрд грн. – 6 місце), ПАТ Промінвестбанк 

(34,6 млрд грн. – 7 місце), ПАТ «ВТБ Банк» (33,1 млрд грн. – 8 місце), 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (26,6 млрд грн. – 9 місце), АТ «ОТП Банк» 

(24,7 млрд грн. – 10 місце) [3].  

Отже, необхідно усвідомлювати можливі ризики збільшення іноземного 

капіталу в банківський сектор країни: втрата суверенітету в галузі грошово-

кредитної політики, несподівані коливання ліквідності банків, спекулятивні 

зміни попиту та пропозиції на грошово-кредитному ринку, можливий відплив 

фінансових ресурсів. Державі необхідно розробляти напрямки реформування 

банківської системи для ліквідації негативних наслідків від наявності значної 

частки іноземного капіталу в банківській сфері, підтримки її стабільності, 

конкурентоздатності та незалежності від тенденцій на світовому ринку.  
 

Список використаних джерел 

1. Брегеда О. А., Савлук С. М. Тенденції розвитку світової та вітчизняної 

банківських систем / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Ринок фінансових 

послуг. – 2010. – № 4. – С. 27-34. 

2. НБУ відзначає скорочення частки іноземного капіталу в банківській системі 

– [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://news.finance.ua. 

3. Циганов О. Конкурентна позиція українських банків з іноземним капіталом / 

О. Циганов // Економіка. – 2011. – № 3 – С. 54-60.  



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 36 

УДК 336.71 

ОЦІНКА ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ 
 

Дем’яненко А. Л. 
Науковий керівник: к.е.н. Карчева Г. Т. 

Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ 
 

На сьогодні перед банківською системою України одним з пріоритетних 

завдань є забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку 

банківської системи. Тому якість управління ліквідністю набуває особливого 

значення. На основі шкали оцінки якості управління ліквідністю банком 

пропонуємо розглянути такі основні критерії: організаційна структура, 

персонал, підходи до оцінки ризику ліквідності, нормативна база та наявність 

відповідної управлінської інформації, IT-підтримка. 

За цими критеріями оцінено якість управління ліквідністю в 

«КРЕДОБАНК» і «КОНВЕРСБАНК» та визначено рівень якості управління 

ліквідністю (методика дана як модель оцінки ліквідності банку зі сторони 

зовнішнього користувача, який може оцінити готовність банку до управління 

ризиком ліквідності лише по відкритій інформації банку) [1,2]. Оцінка 

здійснюється за шкалою: високий, середній, низький рівень (табл. 1). 

Як бачимо, «Конверсбанк» і «Кредобанк», які входять до 3 і 4 груп 

відповідно за розміром своїх активів, мають достатньо організовану та прозору 

організаційну систему управління ліквідності, про що свідчать значення 

показників за такими критеріями як нормативна база, технічне й інформаційне 

забезпечення, структурне управління, людські ресурси. 

Висновок. Зазначений метод дозволяє оцінити якість управління ризиком 

ліквідності банку, що полягає в визначенні потреби в ліквідних коштах, плану 

антикризових заходів, можливості здійснення заходів для підтримки 

ліквідності. В цілому, управління ліквідністю зазначених банків знаходиться на 

середньому рівні за всіма критеріями, та в деяких аспектах потребують 

вдосконалення. При порівнянні якості управління ризиком ліквідності 
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«Кредобанку» і «Конверсбанку» бачимо, що краща система організації 

управління ризиком ліквідності побудована та функціонує в «Кредобанку». 
Таблиця 1 

Оцінка якості управління ліквідністю банку 
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№ 
з/п Критерій «КРЕДОБАНК» «Конверсбанк» 

1. 

О
рг

ан
із

ац
ій

на
 

ст
ру

кт
ур

а.
 1. КУАП 

2. Казначейство  
3. Департамент управління ризиками 
4. Підрозділ методології 
5. Департамент ризику ліквідності 
6. Система внутрішнього аудиту 

Рівень середній 

1. КУАП 
2. Казначейство 
3. Центр ризик – менеджменту 
4. Система внутрішнього аудиту 
5. Комітет загальної методології 
6. Підрозділ стратегічного планування 

Рівень середній 
2. 

П
ер

со
на

л 

1. В.о. Голови правління банку Марцін 
Куксіновіч – стаж роботи на керівній посаді в 
банку більше 7 років,однак в «Кредобанку» на 
керівній посаді працює лише рік. 
2. Заступник Марек Щесьняк – стаж роботи 
на керівній посаді в банку – більше 10 років, 
однак в «Кредобанку» на керівній посаді 
працює з 2012 р. 

Рівень середній 

Не зазначено відомості про керівний склад на сайті 
банку та в річній звітності 

Рівень низький 

3.  

С
тр

ат
ег

ія
, 

пл
ан

ув
ан

ня
 

лі
кв

ід
но

ст
і 

1. Стратегія управління ліквідністю банку – 
зазначена наявність розробленої стратегії 
щодо всіх видів діяльності та процесів, що 
здійснює банк. 
2. План заходів для антикризового 
управління ліквідністю. 

Рівень середній 

1. Стратегія управління ліквідністю банку – 
зазначена наявність розробленої стратегії щодо всіх 
видів діяльності та процесів, що здійснює банк. 
2. Положення про кількість і якість оцінки ризиків 
3. План заходів для антикризового управління 
ліквідністю. 

Рівень середній 
4. 

Н
ор

м
ат

ив
не

 за
бе

зп
еч

ен
ня

 
уп

ра
вл

ін
ня

 р
из

ик
ом

 л
ік

ві
дн

ос
ті

 

1. Розрахунок нормативів ліквідності, 
встановлених НБУ, та їх прогноз – зазначено, 
що банк протягом звітного року дотримувався 
всіх нормативів і їхні конкретні значення.  
2. Показники, що характеризують стан 
ліквідності банку, та їх прогноз – не зазначено 
значень основних коефіцієнтів ліквідності, 
однак дані балансу та звітності дозволяють їх 
порахувати. Розрив ліквідності – зазначений в 
річному звіті. 
3. Внутрішні ліміти та обмеження на 
операції з метою забезпечення необхідного 
рівня ліквідності зазначено. 
4. Тестування прогнозних значень 
показників ліквідності – не зазначено. 

Рівень середній 

1. Розрахунок нормативів ліквідності, встановлених 
НБУ, та їх прогноз – зазначено кількісне вираження 
нормативів банку, що перевищує багаторазово 
встановлені НБУ нормативи. 
2. Показники, що характеризують стан ліквідності 
банку, та їх прогноз – не зазначено значень основних 
коефіцієнтів ліквідності, однак дані балансу і 
звітності дозволяють їх порахувати. Розрив 
ліквідності – зазначений в річному звіті. 
3. Внутрішні ліміти та обмеження на операції з 
метою забезпечення необхідного рівня ліквідності 
зазначено. 
4. Тестування прогнозних значень показників 
ліквідності – не висвітлено конкретно, однак 
зазначено про проведення стрес – тестів. 

Рівень середній 
5. 

IT
-п

ід
тр

им
ка

 1. Інформаційні технології, автоматизовані 
процеси, що дозволяє підвищити якість та 
ефективність роботи банку. 
2. Постійне тестування та удосконалення 
інформаційних технологій. 
3. Кращі зразки програмного забезпечення. 

Рівень високий 

1. Зазначено про передові технології, наявні 
автоматизовані системи. 
2. Постійне тестування та удосконалення 
інформаційних технологій. 
3. Кращі зразки програмного забезпечення. 

Рівень високий 
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Постановка проблеми. Відмивання грошей та фінансування тероризму 

представляє реальну загрозу фінансовій системі будь-якої країни. Боротьба з 

відмиванням грошей стала одним з провідних напрямків у боротьбі з тяжкими 

злочинами на світовому рівні починаючи з кінця 80-х років ХХ століття. 

Метою дослідження є аналіз фінансового моніторингу в умовах 

фінансово-економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу. Глобалізація світової економіки 

безумовно впливає на глобальний характер криміногенних процесів, 

«тінізацію» економіки. З середини 70-х років ХХ століття прояви організованої 

злочинності транснаціонального характеру стали предметом серйозної уваги. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», легалізація 

(відмивання) доходів – це вчинення дій з метою надання правомірного вигляду 

володінню, користуванню або розпорядження доходами або дій, спрямованих 

на приховування джерел походження таких доходів [1]. 

Питання фінансового моніторингу особливо гостро стоїть в умовах кризи. 

Причина цього, на погляд деяких вчених, у тому, що в періоди економічного 

зростання капітали виводяться з наміром ухилення від сплати податків, а потім 

планується їх повернення до реального сектора економіки. У періоди кризи 

валюта України значно девальвувала щодо основних світових валют, і відтік 

капіталів у вигляді іноземної валюти відбувається саме з наміром збереження їх 

вартості. Можна із впевненістю говорити, що в умовах кризових явищ і 

невизначеності виведені за кордон капітали не повернуться, принаймні на час 

кризи, саме тоді, коли вони дуже потрібні країні [3]. 

Зважаючи на те, що в Україні система фінансового моніторингу діє 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 39 

досить короткий термін та з метою максимального наближення системи 

фінансового моніторингу до передового досвіду цих країн вона потребує ряду 

вдосконалень особливо зважаючи на наслідки, що спричинила фінансово-

економічна криза [4, c.125]. 

Основними пропозиціями вдосконалення системи моніторингу 

фінансового ринку України є: 

1. узгодженість законодавчих актів та вдосконалення системи нормативно – 

правового забезпечення моніторингу на фінансовому ринку в цілому; 

2. тісне міжнародне співробітництво України з іншими державами у сфері 

моніторингу фінансових ринків; 

3. достатній рівень підготовки спеціалістів моніторингу для забезпечення 

ефективної боротьби з економічними правопорушеннями; 

4. повне висвітлення учасниками фінансового ринку інформації щодо їх 

діяльності для ефективного спостереження за нею [2, c.49]. 

Висновки. Оскільки в Україні відсутня достатня нормативно-правова 

база для боротьби з таким небезпечним для розвитку демократичної держави й 

повноцінної ринкової економіки явищем як «відмивання» грошей, провідну 

роль у вирішенні цієї проблеми покликаний відігравати ефективний, дієвий, 

неупереджений та своєчасний державний фінансовий моніторинг. 
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Приплив іноземного капіталу в національну економіку, а зокрема в 

банківську сферу України, породжує нові можливості, але й нові загрози. У 

зв’язку з цим актуальним є вивчення переваг і недоліків для розвитку України, 

які виникають за участі іноземних банківських установ в економічних 

процесах. Метою дослідження є обґрунтування позитивних та негативних 

наслідків впливу іноземного капіталу в банківській системі України. 

Протягом останніх років вітчизняний банківський сектор суттєво 

змінився, передусім структурно – приплив іноземного капіталу значною мірою 

скоригував стратегії розвитку місцевих банків. За офіційними даними 

Національного банку України, за станом на 01.02.2012 р. в Україні було 

зареєстровано 53 банків з іноземним капіталом (30,3% від загальної кількості 

діючих), із них 22 (12,4% від загальної кількості діючих) – зі 100-процентним 

іноземним капіталом [3].  

 
Рис. 1 Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків 

 
За період із 2007 до 2012 років кількість банків з іноземним капіталом у 

банківській системі зросла у 1,5 рази, а зі 100-процентним капіталом – у 

2,6 рази. Тобто за такої динаміки банки з іноземним капіталом орієнтуються не 

тільки на поступальне, а й інтенсивне зміцнення своїх ринкових позицій. Також 

стійкою є тенденція зростання частка іноземного капіталу в статутному капіталі 

банків (рис. 1). 
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Учені виявляють чимало як позитивних, так і негативних аспектів 

присутності іноземних банків у банківських системах приймаючих країн. До 

негативних можна віднести: діяльність іноземних банків може створювати 

додаткові ризики для банківської системи: ризик банкрутства материнського 

банку, ризик спекулятивної діяльності; іноземні банки можуть нав’язувати 

модель деформованого розвитку, коли цілі іноземних банків не збігаються з 

соціально-економічними пріоритетами країни; у період банківських криз 

іноземні банки можуть «експортувати» нестабільність [1]. 

До позитивних відносять: сприяє залученню іноземних інвестицій та 

розширенню ресурсної бази; посилює конкуренцію на ринку банківських 

послуг і розширює спектр якісних банківських продуктів [2]; запровадження 

сучасних банківських технологій і фінансових інновацій; сприяє витісненню з 

ринку економічно слабких банків, що сприятиме посиленню довіри до 

вітчизняної банківської системи юридичних та фізичних осіб. 

Висновки: Зважаючи на тенденції збільшення частки іноземного 

капіталу в банківській системі України, на ризики та вигоди, пов’язані з його 

функціонуванням, важливою є роль держави у регулюванні частки іноземного 

капіталу. Отже, для забезпечення стабільності банківської системи пропонуємо: 

прийняти Закон України «Про діяльність іноземних банків», у якому б 

регламентувалася їх діяльність у напрямах реалізації важливих для 

національної економіки питань; збільшити мінімальний розмір регулятивного 

капіталу для банків з частковою та повною участю іноземного капіталу; 

встановити максимальну частку іноземного капіталу відносно національного. 
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Постановка проблеми. Важливим аспектом ефективності запобігання 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, є постійний моніторинг 

рахунків та операцій банків. Вивчення досвіду інших держав у сфері боротьби з 

відмиванням брудних грошей свідчить, що прийняття внутрішньої програми 

боротьби з «відмиванням» грошей та легалізацією доходів, отриманих 

злочинним шляхом, є необхідною складовою налагодженої 

внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу. 

Мета. Взаємодія цих двох компонентів є актуальним питанням, а 

всесвітній масштаб боротьби з цим негативним явищем зумовлює необхідність 

його дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняними банками представлено 

наймасовіший прошарок суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Від 

процесу моніторингу в банківський системі залежить стан та якість 

моніторингу в Україні в цілому. Незважаючи на те, що банки вважаються 

найорганізованішими посередниками на ринку фінансових послуг, а також на 

наявність системи законодавства, яка регулює їхню діяльність, вони не завжди  

суворо його дотримуються [1]. 

Наявність відповідних заходів безпеки та апаратного забезпечення 

свідчить про те, що моніторинг є засобом попередження, виявлення і розкриття  

найбільш глобальних, технологічно насичених фінансових злочинів, а те, чи 

будуть ці засоби ефективно діяти у внутрішньобанківській системі фінансового 

моніторингу, залежить вже від самих банків [2]. 

Головним недоліком системи внутрішнього фінансового моніторингу є те, 

що законодавство в сфері боротьби з «відмиванням» грошей розвивається лише 
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у напрямі регулювання окремих існуючих процедур та елементів усього 

наявного в країні механізму фінансового моніторингу. Процедури та дії 

банківських установ у щоденній роботі з виявлення підозрілих операцій як 

системного і комплексного явища мають не досить чітку ідентифікацію. Тому 

дана система в подальшому повинна розвиватись і законодавчо 

регламентуватись на принципах оперативності, захищеності та надійності 

інформації, а також взаємодії всіх її ланок в цілому, а отже, в перспективі може 

досліджуватися й іншими вченими, оскільки описати увесь цей процес дуже 

складно. 

Висновки. Для нормалізації фінансового моніторингу доцільно було б 

вдосконалити та чіткіше конкретизувати нормативну базу фінансово-кредитних 

установ щодо таких питань: 

 проведення чіткої межі між обсягом функцій і повноважень 

відповідального працівника банку і відповідального працівника філії банку з 

урахуванням об’єктивних можливостей, підпорядкованості і функцій філій; 

 проведення ревізії нормативно-правових актів Національного банку 

України з метою виявлення та усунення внутрішньої неузгодженості щодо 

питань ідентифікації банками клієнтів; 

 законодавче вирішення проблеми мультирегулятивності банків, в тому 

контексті, що банк – цілісна та неподільна організація і має керуватись в 

організації фінансового моніторингу єдиними вимогами.  
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Необхідність розгляду питань інновацій банківського сектору економіки 

посилюється тим, що на сьогодні всі банки повинні визначити стратегічні 

напрямки своєї діяльності з урахуванням проблем, які виникли у кризовий 

період. Оскільки впровадження нових технологій в роботу банківських установ, 

зокрема розвиток фінансових супермаркетів, дозволить поновити прибуткову 

діяльність банків, повернути клієнтів і втрачений імідж. Такі заклади, що стали 

найбільш життєздатним варіантом співробітництва фінансових організацій, 

також забезпечать зміцнення конкурентоспроможності банків та розширення 

меж їхнього функціонування, оскільки пріоритетом для них на сьогодні є 

максимальне розширення послуг клієнтам. 

Фінансовий супермаркет – це установа, що надає клієнтам широкий спектр 

фінансових послуг [1]. Класичним фінансовим супермаркетом є структура, яка 

пропонує клієнтам в одному і тому ж місці під одним брендом широкий набір 

банківських, страхових та інвестиційних послуг. Тобто сутнісним підґрунтям 

створення фінансового супермаркету є комплексність та якість послуг і 

можливість їх вільного вибору покупцем. Головною метою створення 

фінансових супермаркетів є збільшення прибутку за рахунок впровадження 

перехресних продажів фінансових продуктів. 

Фінансові супермаркети можуть бути трьох типів. Перший – це холдинг, 

який об’єднує кілька дочірніх компаній, що пропонують як банківські, так і 

страхові послуги під однією торговельною маркою. Такі структури 

створюються великими корпораціями. Другий тип – вільний, ринковий. У 

цьому випадку банк і страхова компанія укладають між собою партнерський 

договір про спільний агентський продаж своїх послуг. Третій тип – 

брокерський. Посередницькі організації-брокери, які збирають інформацію про 
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всі фінансові послуги та підшукують для клієнта, який звернувся до них, 

оптимальний для нього варіант. 

На сьогодні в Україні більш розвинені перші два типи супермаркетів, а 

третій залишається на початковій стадії розвитку. Існує думка, що нашій країні 

варто піти шляхом деяких західних країн, де сфера виробництва фінансових 

послуг і їх продаж розділені. Виробництвом займаються банки та страховики, а 

продажем – спеціалізовані компанії – фінансові брокери. Подібна схема вигідна 

й клієнтам: брокери можуть підшукати для них оптимальний варіант, оскільки 

вони структурно не пов’язані з конкретними банківськими або страховими 

організаціями. 

Розвиваючи концепцію фінансового супермаркету, його учасники 

створюють спільну ідеологію діяльності на фінансовому ринку, впроваджують 

загальну корпоративну культуру, здійснюють погоджену маркетингову й 

фінансову політику, що за сучасних умов розвитку економіки є необхідним 

впровадженням в Україні, оскільки в результаті все це приводить до 

конкурентних переваг як об’єднання в цілому, так і окремо взятих компаній, що 

входять у дане об’єднання. 
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В настоящее время относительно новое, но активно развивающееся 

направление научных исследований и практического интереса центрального 

банка связано с достижением финансовой стабильности. С целью 

гарантирования финансовой стабильности управление системным риском 

является ключевой задачей центрального банка, направленной на обеспечение 

надежного и бесперебойного функционирования банков, платежных систем, 

финансовых рынков. 

Особенностью системных кризисов является их непредсказуемость в ходе 

макропруденциального анализа, распространение в неожиданных направлениях 

и более быстрое развитие, чем это ожидается. Неспособность органов надзора 

распознать и «вылечить» системный риск, применяя доступный 

инструментарий, до того как он достигнет системных пропорций – общий 

элемент, запускающий механизм финансового кризиса. 

Сегодня в Республике Беларусь среди финансовых посредников 

доминирующее положение занимают банки, на долю которых приходится 97% 

активов финансового сектора, оставшиеся 3% – на долю страховых компаний. 

Такое распределение активов в финансовом секторе указывает на 

первоочередность задачи обеспечения стабильности банковского сектора для 

достижения финансовой стабильности [1]. В обеспечении последней 

регулирование финансовой системы реализуется посредством: 

 пруденциального регулирования (микропруденциальное 

регулирование на уровне отдельных институтов и макропруденциальное – на 

уровне финансовой системы); 
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 инструментов сдерживания финансовой нестабильности, включая 

выполнение центральным банком функции кредитора последней инстанции, 

реализацию механизмов, гарантирующих возвратность вкладов (депозитов); 

 надзора за платежными и расчетными системами; 

 регулирования отдельных видов деятельности на финансовом 

рынке (бизнес-регулирование). 

Комплексность процесса управления системным риском предполагает 

реализацию следующих этапов [2]: 

Первый этап – выявление источников системного риска по показателям 

системной важности финансовых институтов, рынков, платежных систем, 

установление силы и характера взаимосвязей между данными ключевыми 

элементами. 

Второй этап – установление индикаторов финансовой надежности, 

основанных на показателях, характеризующих состояние банковского сектора, 

финансового рынка, платежной системы и экономики. 

Третий этап – определение структуры управления системным риском, 

включающей надежную систему гарантирования вкладов (депозитов), 

кредитора последней инстанции, надзор за банками, платежными системами и 

иными системно важными финансовыми посредниками. 

Четвертый этап – установление организационной структуры выявления и 

управления системным риском, включающей орган управления системным 

риском (центральный банк), в задачи которого входит макропруденциальный 

надзор за финансовой системой.  
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Ефективне функціонування економічних відносин в Україні неможливе без 

системи захисту вкладів у банки, адже кожен прагне захистити себе від ризиків. 

Створення такої системи передбачає розробку стратегії розвитку системи 

захисту вкладів у банківських установах України.  

Станом на 01.01.2012 р. вкладені кошти фізичних осіб становили 

306,2 млрд грн., або 34,1% від загальної суми зобов’язань установ банківської 

системи України, в тому числі строкові депозити становили 77,5% (або 

237,4 млрд грн.), а депозити фізичних осіб до запитання – 22,5% (або 

68,8 млрд грн.) [1]. Цей показник є своєрідним індикатором довіри до 

банківського сектору, і якщо його порівнювати з минулими роками, то помітно, 

що вклади у банківські установи поступово зростають (приблизно на 10-30% 

щорічно), що є безсумнівно позитивним явищем.  

Банки зацікавлені в залученні вкладів фізичних осіб, оскільки 

використовуючи ці ресурси, вони отримують доходи та забезпечують 

стабільність. Вкладник, щоб уникнути ризикових ситуацій, повинен вияснити, 

чи є банк постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – 

ФГВФО). До ФГВФО входять 171 банківська установа. За останні два роки до 

нього приєдналось ще 5 банків: ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» (06.05.2011), 

ПАТ «ДІВІ БАНК» (05.07.2011), ПАТ «БАНК СІЧ» (18.07.2011), 

ПАТ «ІнтерКредитБанк» (05.10.2011), ПАТ «МЕЛІОР БАНК» (22.03.2012) [2]. 

Протягом 2011 року ФГВФО здійснив виплату відшкодувань на суму 

191,2 млн грн., кількість вкладників, що отримали відшкодування – 4502 особи, 

кількість банків, по яких була здійснена виплата відшкодувань – 18. Станом на 

01.03.2012 р. сума відшкодувань, виплати по яким здійснюються, становить 

3540,5 млн грн. Фінансові ресурси ФГВФО на 01.01.2012 складають 
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4,83 млрд гривень. Сума вкладів фізичних осіб (учасників даної програми) 

дорівнює 282,6 млрд гривень. Тобто сукупні фінансові ресурси фонду 

становлять 1,71% суми вкладів фізичних осіб. 

Президент України 19 березня 2012 р., підписав Закон України № 4452-VI 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Раніше, 23 лютого, даний 

Закон ухвалила Верховна Рада, і через півроку він вступить у дію. Даний 

документ не передбачає гарантованого повернення вкладникам депозитів до 

150 тисяч гривень у разі банкрутства банку, як було це передбачено раніше. Це 

може призвести до того, що вклади фізичних осіб в банках значно зменшаться, 

а отже, все це негативно вплине на банківську систему в цілому [3]. 

Однак, 26 березня 2012 року, ФГВФО офіційно повідомив, що усі заяви 

про зменшення або скасування встановленої гарантованої суми відшкодування 

у 150 тис грн. є безпідставними та такими, що вводять в оману громадськість. 

Новий закон майже не захищає права вкладників, оскільки суму гарантованого 

відшкодування можливо зменшити.  

Таким чином, можна зробити висновок, що система захисту вкладів в 

Україні є далекою до оптимальної, і в першу чергу необхідно вдосконалювати 

законодавчо-нормативну базу, що регулює договірні відносини між банком і 

вкладником, інакше банківська система ризикує втратити своїх клієнтів. 
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Постановка проблеми. Своєчасність і повнота виконання своїх функцій 

банками значною мірою залежить від їх ліквідності, яка відіграє важливу роль у 

діяльності банку. Негативний вплив на діяльність банку має як недостатня, так і 

надлишкова його ліквідність. Якщо банк має недостатню ліквідність, він не 

може отримати необхідну кількість коштів, що негативно відображається на 

прибутковості банку. Надлишкова ліквідність банку свідчить про його 

неспроможність ефективно розпоряджатися наявними вільними ресурсами і 

спричиняє збитки.  

Мета роботи – дослідити сучасний стан і проблеми регулювання 

ліквідності українських банків, визначити можливі шляхи їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Механізм забезпечення ліквідності банків 

з боку НБУ передбачає дотримання встановлених вимог до ліквідності, зокрема 

норматив миттєвої ліквідності (Н4), норматив поточної ліквідності (Н5), 

норматив короткострокової ліквідності (Н6) [3]. Виконання даних нормативів 

покликане забезпечити достатню ліквідність банків, а дослідження динаміки 

цих нормативів у часі дозволяє оцінити тенденції змін стану банківської 

ліквідності, що, у свою чергу, є необхідною передумовою формування заходів 

щодо управління ліквідністю [1]. 

Розглянемо динаміку значень економічних нормативів по системі банків 

України за 2008-2012 рр. (табл. 1) 

За наведеними даними, бачимо, що показники ліквідності перевищують 

норму майже вдвічі. Такий стан свідчить про надлишок ліквідності банків. Це 

негативно впливає на стан як усієї банківської системи, так і на економічну 
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ситуацію в країні, адже такі нормативні показники свідчать про те, що банки не 

можуть ефективно розміщувати свої ресурси, накопичуючи їх. 
Таблиця 1 

 

Ліквідність банківської системи України за 2008-2012 роки 
 

Станом на 
Н4 - Норматив миттєвої 
ліквідності (не менше 20 

відсотків), % 

Н5 - Норматив поточної 
ліквідності (не менше 40 

відсотків), % 

Н6 - Норматив 
короткострокової 

ліквідності (не менше 60 
відсотків), % 

01.01.2008 53,60 75,31 39,93 
01.01.2009 62,38 75,16 32,99 
01.01.2010 64,45 72,90 35,88 
01.01.2011 58,80 77,33 91,19 
01.01.2012 58,48 70,53 94,73 

Нормативне 
значення 20 40 60 

Джерело: [2]. 
На нашу думку, вдосконаленню регулювання банківської ліквідності 

сприяли б заходи, спрямовані на: посилення ролі економічних нормативів через 

встановлення нормативу довгострокової ліквідності; вдосконалення 

інструментарію регулювання ліквідності; розробка адекватних моделей 

прогнозування ліквідності банківської системи, що дозволили б з високим 

ступенем вірогідності оцінити чинники ліквідності та визначити необхідний 

рівень відповідно до стану грошово-кредитного ринку. 

Висновки. Таким чином однією з умов ефективної діяльності банків є 

забезпечення високого рівня надійності та мінімального ризику здійснюваних 

операцій, в основі чого лежить ліквідність банку. Для досягнення оптимального 

значення показників ліквідності необхідно враховувати наслідки фінансово-

економічної кризи та сформувати адаптивний інструментарій щодо дотримання 

ліквідності банками, зокрема, в частині обмеження і недопущення надлишкової 

ліквідності. 
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Тенденції розвитку світової економіки засновані на процесах 

широкомасштабної трансформації банківського капіталу, призводять до 

формування нових типів монополістичних об’єднань в глобальному вимірі, 

змінюють структуру розміщення фінансових активів між власниками різної 

національної приналежності, визначають основні переваги інтеграції 

зарубіжного банківського капіталу для одних груп країн і можливі ризики для 

інших. 

Проблеми доступу іноземного капіталу і його впливу на діяльність 

вітчизняних банків, фінансову стійкість банківської системи й економічну 

безпеку держави в цілому набувають особливої актуальності. Процес 

структурної трансформації банківської системи за останні роки набув такої 

швидкості, що на сьогодні провідні науковці та банкіри-практики обговорюють 

вже нову проблему – перспективи функціонування вітчизняної банківської 

системи в умовах жорсткої конкуренції з іноземними інвесторами. 

Дослідження даного питання висвітлені у наукових працях таких 

вітчизняних науковців як, В. Геєця; О. Дзюблюка, А. Мороза, Т. Смовженко та 

ін. 

Протягом останніх років кількість банків з іноземним капіталом в 

банківській системі України збільшується. Станом на 01.01.2011 р., іноземний 

капітал представлений 26 країнами, серед яких найвагомішу частку становить 

капітал Росії – 24,5%; Кіпру та Франції – по 11,1%; Швеції – 10,4; Австрії – 

10%; Німеччини – 8% та Нідерландів – 5,9% (рис. 1) [3]. 

З представленого рисунку, можна сказати, що іноземний капітал займає 

значну питому вагу в банківській системі України. 
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Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України 

та швидке їхнє зростання сприяє залученню іноземних інвестицій та звичайно 

розширює ресурсну базу банків. Поряд з цим слід зважати на низку фінансових 

ризиків, які не тільки можуть призвести до втрати самостійності та керованості 

у сфері грошово-кредитної політики, несподіваних коливань ліквідності та 

відпливу фінансових ресурсів із негативними наслідками для стану платіжного 

балансу, а й до викривлення структури ринку кредитних і депозитних 

продуктів, що посилює рівень доларизації національної економіки, та стає 

загрозою стабільності національної грошової одиниці [1]. 

 
Рис. 1 Частка капіталу в загальних іноземних активах, % 

 

Сьогодні неможливо протистояти процесам глобалізації у фінансовій 

сфері, але можна й потрібно протидіяти впливу негативних факторів, 

притаманних цим процесам на нинішньому етапі їх розвитку [2, с.147].  

Отже, необхідно управляти процесами входження іноземних банків на 

вітчизняний фінансовий ринок, регулювати їхню діяльність у тих напрямах, які 

відповідають інтересам вітчизняної економіки, забезпечують стабільність 

функціонування вітчизняної банківської системи. 
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На сьогоднішній день специфіка банківської установи як одного з видів 
комерційного підприємства полягає в тому що велика частина його ресурсів 
формується не за рахунок власних, а за рахунок залучених коштів, внесків клієнтів 
(депозитів). Тому розгляд облікових процедур за депозитними операціями та 
формування облікової інформації для складання звітності має важливе значення в 
діяльності банків. 

Метою роботи є розгляд та аналіз аналітичної інформації для складання 
звітності за депозитними операціями. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Підчас здійснення 
депозитних операцій виконуються облікові процедури щодо відкриття і реєстрація 
депозитного рахунку, облік операцій, щодо залучення коштів на депозит, облік 
операцій із вилучення коштів з депозиту, нарахування відсотків за депозитом і 
операції, щодо їх сплати клієнтам та облік операцій, щодо повернення коштів з 
депозиту та закриття депозитного рахунку [2].  

Для обліку операцій за ощадними вкладами і строковими депозитами для 
всіх категорій осіб відкриваються окремі рахунки, які називаються вкладними 
(депозитними) рахунками. 

Залучення коштів до банку на дату надходження грошей на депозит 
відображається такою проводкою: за дебетом рахунки для обліку грошових коштів 
і банківських металів, рахунки клієнтів, а за кредитом рахунки для обліку 
залучених вкладів (депозитів). 

Банк може мати різний фінансовий результат від установлення процентної 
ставки депозиту. Якщо депозитна ставка нижча ринкової, то для визнання такого 
прибутку здійснюються такі проводки: за дебетом рахунки для обліку грошових 
коштів і банківських металів, рахунки клієнтів – на суму депозиту, а за кредитом 
рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів) – на суму депозиту; за дебетом 
рахунки для обліку неамортизованого дисконту за строковими коштами – на 
різницю між номінальною вартістю залученого депозиту та його справедливою 
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вартістю; за кредитом рахунок для обліку доходу від отриманих кредитів, 
залучених депозитів за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, – на різницю між 
номінальною вартістю залученого депозиту та його справедливою вартістю [1]. 

Не рідше одного разу на місяць протягом строку дії депозиту здійснюється 
амортизація суми неамортизованого дисконту, що має таке відображення в обліку: 
за дебетом рахунки для обліку процентних витрат за залученими вкладами 
(депозитами); за кредитом рахунки для обліку неамортизованого дисконту за 
строковими коштами. 

Якщо депозит залучається за ставкою, що є вищою, ніж ринкова, то це для 
банку є збитком і відображається: за дебетом рахунки для обліку грошових коштів 
і банківських металів, рахунки клієнтів – на суму депозиту; за кредитом рахунки 
для обліку залучених вкладів (депозитів) – на суму депозиту; за дебетом рахунок 
для обліку витрат від отриманих кредитів, залучених вкладів (депозитів) за 
ставкою, яка вища, ніж ринкова, – на різницю між справедливою вартістю 
залученого депозиту та його номінальною вартістю; за кредитом рахунки для 
обліку неамортизованої премії за строковими коштами – на різницю між 
справедливою вартістю залученого депозиту та його номінальною вартістю [1]. 

Амортизація неамортизованої суми премії здійснюється не рідше одного 
разу на місяць, використовуючи рахунки витрат протягом строку дії депозиту, і 
має таке відображення в обліку: за дебетом рахунки для обліку неамортизованої 
премії за строковими коштами, а за кредитом рахунки для обліку процентних 
витрат за залученими вкладами (депозитами). 

Таким чином, можна зазначити, що для банків депозити – це головний вид 
їхніх пасивних операцій і, отже, основний ресурс для проведення активних 
кредитних операцій. Тому правильне та своєчасне відображення у звітних формах 
облікової інформації необхідне для прийняття важливих рішень її користувачам. 
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Розвиток процесів економічної глобалізації, посилення взаємодії 

національних економік із міжнародними фінансовими ринками 

супроводжується концентрацією банківських капіталів та активів. З огляду на 

те, що банківський сектор складає основу фінансової системи України і є 

основним джерелом додаткових кредитних ресурсів для вітчизняних суб’єктів 

господарювання та населення, аналіз ефективності залучення іноземного 

капіталу, визначення його структури, особливостей функціонування у 

вітчизняному банківському бізнесі є досить актуальним. Особливості впливу 

іноземного капіталу на банківську систему України досліджено у працях 

О. І. Барановського, В. М. Гейця, В. І. Міщенка, А. М. Мороза, Т. С. Смовженко 

та ін. Особливої уваги заслуговує функціонування іноземного капіталу в 

умовах необхідності розроблення стратегії ефективного використання 

потенціалу іноземних банків з метою зростання економіки України. Вітчизняна 

банківська система однією з перших переживає процес прискорення інтеграції 

шляхом розширення присутності у ній іноземного капіталу (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1 Динаміка кількості банків із 100 % іноземним капіталом та частки 

іноземного капіталу у статутному капіталі банків України 
Джерело: [5]. 
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На сьогодні в банківській системі України присутній капітал з різних 

країн. Найбільша частка (19%) належить російському, 14% – капітал з Кіпру, 

12% – з Нідерландів, 9% – з Австрії, 8% – з Німеччини, 7% – з Франції [2].  

Надмірне залучення фінансових ресурсів на зовнішньому ринку призвело 

до зростання заборгованості банків, а, отже, посилення вразливості економіки 

до дії зовнішніх кризових процесів. Проте неправильно акцентувати увагу лише 

на негативних наслідках допуску іноземного капіталу у вітчизняний 

банківський сектор. Іноземні кредити потрібні для стимулювання процесу 

економічного відтворення, виробництва конкурентоспроможних продуктів, які 

б генерували нову додану вартість в українській економіці, сприяли 

наповненню бюджету та створенню нових робочих місць.  

Важливим завданням є  проаналізувати та адаптувати досвід інших країн, 

банківські системи яких уже пройшли етап залучення іноземного капіталу, а 

також ефективно використовувати ресурсний потенціал та переваги у веденні 

бізнесу іноземних банківських установ як за кордоном, так і на українському 

ринку для того, щоб забезпечити вітчизняній банківській системі 

конкурентоспроможність на міжнародному рівні. 
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Постановка проблеми. У світовій практиці під золотовалютними 
резервами розуміють офіційні запаси золота та іноземної валюти в центральних 
банках і фінансових органах країни. Розмір золотовалютного запасу є одним з 
найважливіших макроекономічних показників розвитку економіки, а його 
постійне зростання – показником стабільності. 

Метою роботі є запропонування практичних рекомендацій щодо 
формування та управління золотовалютними резервами України. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день Україна 
дотримується схеми підтримки встановленого співвідношення між обсягами 
валютних резервів і грошової масою, але при цьому на кінець січня 2012 року 
резерви НБУ зменшилися порівняно з кінцем 2011 року на 1,5% – з 
31,794 млрд дол. до 31,364 млрд дол. Резерви в іноземній валюті зменшились на 
2,2%, СПЗ збільшились з 17,91 млн дол., активи в золоті на 11,9%. Ці тенденції 
є першими ознаками залежності країни від світової кон’юнктури, яка на 
сьогодні, за словами вчених, характеризується початком другої хвилі світової 
кризи. Для Україні це різке падіння рівня золотовалютних резервів. Подібна 
ситуація була характерна для країни під час світової фінансової кризи 2008-
2009 років.  

У період цієї кризи резерви України зменшилися на 5,038 млрд дол. 
США. Головною причиною цього було те, що 92% резервів складає іноземна 
валюта, яка під час кризи знаходилась в іноземних банках. Безконтрольне 
розміщення валютних резервів призвело до того, що з першими проявами 
світової фінансової кризи щонайменше третина валютних резервів саме в 
частині їх дострокового повернення виявились недоступними для української 
держави. Фактично криза на валютному ринку України в кінці 2008 року була 
викликана відсутністю валютних інтервенцій НБУ. 
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Схожа ситуація спостерігалася в Росії у 2009 році, коли її резерви 
знизилися на 35,6%. Але це відбулося в основному через валютні інтервенції 
центрального банку країни та переоцінку курсів. Резерви Російської Федерації 
мають незначну долю долара США в своєму складі. За останні роки 
англійський фунт був найдохіднішою резервною валютою, тому його частка в 
резервах значно збільшилася. Завдяки цьому Росії вдалося відновити втрачені 
резерви досить швидко. 

Інакшою ситуація була під час кризи в Китаї, який на сьогоднішній день 
має найбільші золотовалютні резерви в розмірі 3 трлн дол. (на кінець 2011 
року). При цьому в 2009 році резерви країни збільшилися на 23,3%. Резерви 
зросли в першу чергу через торговий профіцит КНР, а також триваючий 
приплив інвестицій в країну. Крім того, впливає і переоцінка вартості євро і 
єни, які, поряд з доларом, є резервними валютами Китаю. Варто зазначити, що в 
минулому році Китай активно продавав юані, щоб підтримати низький курс 
своєї валюти до долара. Даний чинник став одним з основних у збільшенні 
резервів. Приріст резервів Китаю – результат ефективної роботи всіх галузей 
економіки Китаю, а також лише незначна його прив’язка до долара США. 

Висновки. Ґрунтуючись на світовому досвіді, вважаємо, що Україні 
необхідно дотримуватися політики помірності в нагромадженні резервів. Крім 
того, враховуючи складну інфляційну ситуацію в Україні, одним із способів 
підвищення дохідності по резервах є інвестування частини коштів в іноземні 
цінні папери. Також ми вважаємо доцільним зменшити частку долара або 
орієнтуватися на бівалютний кошик (базуючись на прикладі Росії). Вигідними є 
вкладення в англійський фунт, швейцарський франк та японську єну, оскільки 
ці валюти поєднують високу ліквідність і підкріплені ростом цін на сировинних 
ринках. 
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Постановка проблеми. В умовах формування фінансового ринку в 

Україні ефективне використання фінансових ресурсів банківськими установами 

служить запорукою їхньої фінансової стійкості та прибуткової діяльності. 

Відтак управління фінансами банківських установ є питання вкрай актуальним 

при забезпеченні економічного зростання й ефективного розвитку банків 

України. 

Мета. Дослідження механізму забезпечення ефективного функціонування 

банківських установ у сфері фінансових інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні, методологічні й методичні 

аспекти банківського інвестування у фінансові активи відображено в роботах 

провідних українських і зарубіжних учених у галузі банківської справи. Одним 

із найважливіших етапів процесу фінансового інвестування є проведення 

інвестиційного аналізу перед прийняттям ґрунтовного рішення про вкладення 

коштів банку у відповідні фінансові інструменти. 

У свою чергу, одним із найпоширеніших напрямів інвестиційного аналізу є 

фундаментальний аналіз, головна мета якого – визначення дійсної (реальної, 

«справедливої») вартості цінного папера. Абсолютна оцінка вартості компанії, як 

правило, визначається на основі розрахунку вартості підприємства залежно від 

очікуваних доходів за майбутні періоди функціонування компанії, приведених 

до поточного періоду [1, с.125]. 

Активний розвиток банків обмежується нерозвиненістю вітчизняного 

ринку цінних паперів, оскільки обсяги операцій і кількість цінних паперів, що 

обертаються на ринку є надзвичайно незначними порівняно з іншими 

макроекономічними параметрами. Ринок акцій і облігацій у даний час не 

здатний у необхідному обсязі забезпечити істотний приплив інвестицій у 
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нефінансовий сектор. Саме тому основним джерелом залучення ресурсів для 

компаній залишається ринок банківських кредитів [2, с.267]. 

У міжнародній банківській діяльності на придбання цінних паперів банки 

спрямовують значну частину коштів (від 1/3 до 1/5 грошових ресурсів). В 

українських банках частка портфеля цінних паперів у сукупних активах значно 

нижча і наприкінці 90-х не перевищувала 2-3% власних активів. Сьогодні його 

частка дещо зросла, але вкладення в цінні папери становлять близько 6% 

загальних активів банківської системи України [3]. 

Станом на 01.01.2012 року продовжилося зростання кредитно-

інвестиційного портфеля. Зокрема, за результатами IV кварталу 2011 року 

розміри торгових цінних паперів і цінних паперів в портфелі банків на продаж 

збільшилися на 13,3% (1,3 млрд грн.) і на 6,9% (4,1 млрд грн.). 

Аналіз зміни вартості вкладень у цінні папери банків України демонструє 

тенденцію до збільшення обсягів вкладень. Збільшення частки цінних паперів в 

портфелі банку на продаж на 6,1% свідчить про невисоку активність 

позичальників на фінансовому ринку. 

Висновки. Одним із стимулів для активізації інвестиційної діяльності 

банків України є мобілізація ресурсів для інвестування в пріоритетні галузі 

економіки, а саме паливно-енергетичну, агропромислову, житлово-комунальну 

та машинобудівну. Також доцільно створити систему залучення недержавних 

інвестицій для забезпечення розвитку державно-приватного партнерства та 

підвищити ефективність механізму надання державної підтримки реалізації 

інвестиційних та інноваційних проектів. 
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На сьогодні відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, стало не 

просто явищем, його методи стають все більш і більш витонченими. Тому 

актуальним завданням для банківських установ є вдосконалення системи 

внутрішнього контролю шляхом впровадження, оптимізація і реалізація 

підсистеми фінансового моніторингу.  

Для дослідження проблем організації системи внутрішнього контролю 

сформовано теоретико-методологичну базу, основу якої складають праці 

відомих зарубіжних і вітчизняних учених, серед яких особливий внесок 

зробили роботи М. Т. Білухи, Г. М. Белоглазової, Ф. Ф. Бутинця, 

А. М. Герасимовича, Л. М. Кіндрацької, О. І. Лаврушіна, Ю. І. Осадчого, 

Г. С. Панової, В. К. Савчука, В. В. Сопко, А. Д. Шеремета, Н. В. Фадейкіної та 

багатьох інших. Теоретичні та практичні аспекти фінансового моніторингу в 

банківський сфері розкрито у працях вітчизняних вчених і провідних фахівців 

банківської справи, зокрема О. І. Барановського, О. Б. Бережного, С. Г. Гуржій, 

С. О. Дмитрова, С. В. Діденко, А. В. Єжова, В. В. Коваленко, Т. А. Медвідь та 

ін. Проте недостатньо дослідженим залишається важливе питання організації 

фінансового моніторингу як складової системи внутрішнього контролю банку. 

Мета роботи полягає в дослідженні організації фінансового моніторингу 

фінансових операцій в системі внутрішнього контролю для підвищення 

ефективності протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Система внутрішнього контролю – комплекс заходів, прийнятих у банку 

та спрямованих на прийняття ефективних управлінських рішень і адекватну 

оцінку банківських ризиків з метою мінімізації втрат, що виникають у процесі 

банківської діяльності [1]. Фінансовий моніторинг (ФМ) – це також діяльність 

організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, 
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щодо виявлення операцій, які підлягають обов’язковому контролю, та інших 

операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов’язаних з легалізацією 

(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням 

тероризму.  

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» фінансові 

операції поділяються на ті, що підлягають обов‘язковому, внутрішньому ФМ та 

які пов’язані з терористичною діяльністю [2, с.18].  

Система ФМ у банку повинна функціонувати на принципах 

безперервності, прогнозування, плановості, стійкості, активності. Ці принципи 

покликані забезпечити виконання системою ФМ її основних функцій –

админістративно-розпорядчої, обліково-контрольної, інформаційно-

аналітичної, організаційно-управлінської. Моніторинг фінансових операцій 

клієнтів за напрямками діяльності банку здійснюється за операціями з цінними 

паперами, платіжними, кредитними та іншими типами операцій. Програми ФМ 

розробляються та реалізуються банком самостійно, визначають структуру 

внутрішньобанківської системи з урахуванням його основних напрямів, 

клієнтської бази, ступеня наявних і можливих ризиків. Вони потребують 

постійного оновлення у процесі проведення ФМ. 

Для контролю всіх здійснюваних банком процедур ФМ, які передбачені 

нормативними актами та рекомендаціями, необхідно на постійній основі 

проводити аналіз і оцінювати рівень їх результативності, а також ефективність 

системи внутрішнього контролю банку в цілому. 
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Побудова будь-якої системи управління вимагає забезпечення зворотного 

зв’язку між рішеннями, що були прийняті, та результатами, які отримані 

внаслідок їх виконання. Засобом налагодження такого зв’язку є оцінювання. В 

перебігу процесу реалізації інноваційного проекту в системі управління банку 

такі результати являють собою синергічні утворення, що складаються з безлічі 

явних і неявних ефектів. Ці ефекти носять як кількісний, так і якісний характер. 

Варто зауважити, що коли мова йде про впровадження інновацій в системі 

управління, кількість якісних показників суттєво перевищує кількість 

кількісних показників. Звичайно, таке різноманіття результатів упровадження 

інновацій в системі управління ускладнює завдання їх формалізованого 

оцінювання.  

Проблеми формування, управління та оцінки інноваційного потенціалу 

суб’єктів господарювання знайшли відображення в роботах багатьох 

вітчизняних та зарубіжних учених: Бланка І., Єпіфанова А., Ілляшенка С., 

Козьменка С., Галушки Є., Гусакова М., Кравченко С., Мартюшевої Л., 

Шипуліної Ю. та ін [1]. 

Для позначення цілей і задач оцінки ми виходили з власного визначення 

поняття складу інноваційного потенціалу системи управління банків, тому що 

серед учених немає єдиної точки зору щодо сутності поняття інноваційний 

потенціал. 

На наш погляд, інноваційний потенціал системи управління – це 

узагальнені характеристики можливостей системи управління до впровадження 

інноваційного процесу, що визначається структурою та змістом елементів 

системи управління, їх невикористаними та прихованими можливостями, які 

використовуються з метою досягнення поставлених цілей. 
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На нашу думку, оцінювання інноваційного потенціалу системи 

управління банків повинно ґрунтуватися на визначенні структури 

інноваційного потенціалу та оцінці кожної її складової.  

Ми вважаємо, що структура інноваційного потенціалу системи 

управління представляє собою сукупність ресурсів та потенційних 

можливостей системи управління, які забезпечують безперервне підвищення 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання, укріплення його 

конкурентних переваг в процесі здійснення інноваційної діяльності. Структура 

інноваційного потенціалу системи управління банків включає такі складові: 

кадрову, комунікаційну, інформаційну, організаційну, фінансову, матеріально-

технічну. 

Процес оцінювання інноваційного потенціалу системи управління банків 

включає послідовність наступних етапів: постановка проблеми; збір та 

оброблення необхідної інформації; ідентифікація структури інноваційного 

потенціалу системи управління; оцінка реальних ресурсів системи управління; 

оцінка потенційних можливостей системи управління; розрахунок 

інтегрального показника інноваційного потенціалу.  

Таким чином, оцінка інноваційного потенціалу буде представлена 

інтегральний показник, який порівнюється за попередньо розробленою 

експертами шкалою, межі якої залежатимуть від виду інновації.  
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси світової фінансової 

сфери посилили увагу іноземних банківських груп до української банківської 

системи, оскільки, економіка України відчутно потребує кредитування. Для 

зниження вартості кредитних ресурсів необхідно структурувати фінансові 

потоки за допомогою створення банківських корпорацій і ефективного 

використання потужного механізму управління фінансовими потоками, що 

буде забезпечено за рахунок інвестиційної стратегії корпорації. 

Метою дослідження є визначення та оптимізація інвестиційної політики 

банків через оптимізацію інвестиційної політики банківської системи України. 

Виклад основного матеріалу. Створення банківських корпорацій 

обумовлюється процесами концентрації та централізації банківського капіталу, 

ефективне функціонування якого вже не може бути обмежено окремими 

банками. Таке об’єднання банків дозволить скоротити додаткові операційні та 

трансакційні витрати, не обмежуючи банки у веденні власної політики. 

Загальностратегічне управління банківською корпорацією відбувається 

через формування стратегічного набору. Одним з найголовніших засобів 

управління корпорацією є інвестиційна стратегія. Відповідно до цілей 

інвесторів і корпорацій на ринку фінансових послуг використовують активну 

(регулярний перегляд складу інвестиційного портфеля) або пасивну (створення 

диверсифікованих інвестиційних портфелів з точним розрахунком дохідності та 

ліквідності) інвестиційну стратегію [1, с.7]. Важливою характеристикою 

інвестиційних стратегій корпорацій є інформаційна прозорість. Інвестори 

повинні знати цілі, тип стратегії, процедури управління сукупністю 

інвестиційних активів, зокрема з управління ризиками, структуру інвестиційної 
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стратегії [3, с.7-9]. Вибір інвестиційної стратегії пов’язаний з пошуком 

альтернативних методів управління інвестиційними потоками корпорації, тому 

формування інвестиційної стратегії має здійснюватися на основі всебічного 

аналізу особливостей зовнішнього економіко-правового середовища, специфіки  

банківського сектору та внутрішніх особливостей корпорації [2, с.168]. 

З метою ефективної структуризації банківського капіталу необхідним є 

вдосконалення умов функціонування інвестиційних стратегій корпорацій. 

Насамперед необхідно переглянути нормативно-правову базу регулювання 

банківських корпорацій, де деталізовано охарактеризувати умови їх існування. 

Далі необхідно покращити рівень життя населення, так як на українському 

фінансовому ринку саме населення виступає інвестором. Українські банківські 

корпорації повинні мати єдиний відкритий достовірний інформаційний простір 

для потенційних інвесторів, створюючи основу для залучення інвестицій. Проте 

для забезпечення використання у повній мірі створеної інвестиційної стратегії 

необхідно створення системи захисту інвесторів і позичальників, а також 

ефективної системи збуту банківського інвестиційного продукту через 

підтримку держави: сприяння розвитку підприємництва, детінізація економіки, 

створення інноваційних кластерів, підтримка інноваційних винаходів, тощо 

Висновок. Ураховуючи принципи й особливості інвестиційної стратегії 

корпорації, необхідно створити такий потужний суб’єкт ринку, який сформує 

чітко підпорядкований механізм дії для оздоровлення економіки та виходу її на 

нові рівні шляхом інвестиційної діяльності корпоративного сектору економіки. 
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Однією з основних операцій комерційних банків є кредитування, яке є 

найбільш прибутковою статтею активів, хоча і найбільш ризиковою. Видаючи 

кредити як населенню, так і юридичним особам, комерційний банк 

безпосередньо формує свій кредитний портфель. Таким чином, питання 

системи розвитку, ефективності формування і удосконалення управління 

кредитним портфелем комерційних банків набуває особливої актуальності та 

значення. 

Формування кредитного портфеля є одним із базових моментів у 

діяльності банку, що дозволяє чіткіше виробити тактику та стратегію розвитку 

комерційного банку, його можливості кредитування клієнтів і розвитку ділової 

активності на ринку [1]. Від структури та якості кредитного портфеля значною 

мірою залежить стійкість банку, його репутація та фінансові результати. 

Оптимальний, якісний кредитний портфель впливає на ліквідність і надійність 

банку. 

Для того, щоб комерційному банку сформувати оптимальний кредитний 

портфель, необхідно розробити певну кредитну політику, яка має бути 

конкретною, включати клієнтів в залежності від їх галузевої належності, 

статусу, а також механізм кредитування та систему управління кредитними 

ризиками. 

Останнім часом навколо поняття «кредитний портфель банку» ведуться 

постійні дискусії, і нині зустрічається кілька підходів до питання про 

визначення цієї дефініції та сутності кредитного портфеля комерційного банку. 

Деякі автори досить широко визначають кредитний портфель, включаючи 

в нього як активи, так і пасиви банку, частина авторів концентрують особливу 

увагу на позикових операціях банку, які вкладають у це поняття, і нарешті, 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 69 

третя група авторів відмічає, що кредитний портфель – це деяка сукупність 

вимог банку або виданих позик з урахуванням класифікації. 

Говорячи про кредитний портфель, не можна не сказати про його якість 

[2] під якою розуміється комплексне визначення, що характеризує ефективність 

формування кредитного портфеля комерційного банку з точки зору доходності, 

ступеня кредитного ризику (який, у свою чергу, залежить від фінансового стану 

позичальника, якості обслуговування боргу, а також від усієї наявної у 

розпорядженні кредитної установи інформації про будь-які ризики 

позичальника, включаючи відомості про зовнішні зобов’язання позичальника, 

про функціонування ринку, на якому працює позичальник) і забезпеченості, 

тоді як інші автори [3, c.82] відмічають, що якість кредитного портфеля – це 

реальна оцінка, що складається за вже виданими позичальникам позиками. 

Відповідно, знаючи структуру кредитного портфеля за категоріями якості та 

визначивши середню частку проблемних, прострочених і безнадійних кредитів 

в розрізі кожної категорії, банк будує систему управління кредитними 

ризиками, спрямовану на зниження втрат за кредитним портфелем. 

На основі опрацювання масиву наукових джерел з цієї проблематики 

пропонуємо під кредитним портфелем банку розуміти надані банком кредити 

різним категоріям позичальників з урахуванням вимог, що висуваються до них. 
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Євроінтеграційний курс України на сьогодні є основним вектором 

політичної, економічної, соціальної інтеграції. Питання місця й ролі банків у 

процесах фінансової глобалізації аналізували у своїх працях такі вчені, як 

О. Барановський, В. Геєць, В. Корнєєв, А. Криклій, З. Луцишин та інші. 

Метою дослідження є проведення аналізу структури банківської системи 

України та визначення її відповідності європейській банківській практиці. 

Побудова банківської системи України (дворівнева система) відповідає 

практиці більшості країн Європи, зокрема таких, як Франція, Італія, Німеччина, 

Великобританія. Трирівнева банківська система успішно функціонує у 

Швейцарії.  

Основні структурні показники діяльності українських банків ІІ рівня 

наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Структурні показники діяльності банків України станом на 01.01.2012 р. 
Частка в, % 

Група банків Кількість банків 
активах зобов’язаннях капіталі 

I 17 66,9 67,2 65,5 
II 19 14,8 14,7 14,9 
III 22 7,8 8 6,3 
IV 117 10,5 10,1 13,3 

Всього 175 100 100 100 
Джерело: Розраховано за даними НБУ [1] 
 

Кількість банків в Україні значно менша за кількість банків у інших 

країнах. Наприклад, у Німеччині кількість банків перевищує кількість банків в 

Україні в 30 разів.  

Банківська система України, порівняно з банківськими системами 

європейських країн, має низький рівень капіталізації, що призводить до 
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витіснення національних банків іноземними. Власний капітал українських 

банків складає 13 млрд євро. Для порівняння капіталізація банків Франції 

складає 390 млрд євро, Німеччини – 354 млрд євро, Великої Британії – 

350 млрд євро, Іспанії – 210 млрд євро,  Нідерландів – 112 млрд євро, Швейцарії 

– 100 млрд євро [2].  

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України 

постійно зростає та станом на 01.01.2012 року становить 41,3%, що на 13,7% 

більше ніж за 2007 рік (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динаміка частки іноземного капіталу в статутному капіталі банків 

України, % 
 

Таким чином, наміри України до євроінтеграції внесли певні зміни до 

розвитку її банківської системи. Суть цих змін полягає у збільшенні 

присутності іноземних банків, необхідності імплементації норм банківського 

законодавствата європейських методів ведення банківського бізнесу у 

вітчизняну практику. 
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Оптимізація розміру золотовалютних резервів має важливе економічне 

значення, тому що занижений їх обсяг погіршує платоспроможність країни на 

світовому ринку та обмежує регулятивні можливості держави у монетарній 

сфері, а завищений – призводить до заморожування значної частини 

національного багатства країни на тривалий період.  

Золотовалютні резерви – це належні державі валютні активи, що 

включають золото та міжнародні платіжні засоби і можуть бути використані 

для міжнародних розрахунків і погашення зовнішніх боргів. 

Сучасні золотовалютні резерви складаються з чотирьох основних 

компонентів: монетарне золото; спеціальні права запозичення; резервна позиція 

України в МВФ; іноземна валюта. 

Золотовалютні резерви виступають важливим чинником гарантування 

зовнішньої та внутрішньої стабільності національної валюти. Саме тому постає 

питання про визначення їх оптимального розміру 

Переваги від накопичення значних обсягів ЗВР нерозривно пов’язані з 

ефективним виконанням ними низки функцій, а саме: 

 інтервенційної;  

 трансакційної;  

 гарантування та самострахування;  

 стерилізаційної [1, с.135]. 

При формуванні та використанні золотовалютного резерву треба виходити 

не стільки з того, що він повинен бути якомога більшим, скільки з того, що він 

має бути оптимальним. 

Сьогодні можна виділити чотири основні критерії визначення адекватності 

золотовалютних резервів: 
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 критерій забезпечення національної грошової одиниці; 

 критерій покриття імпорту; 

 критерій покриття зовнішнього боргу; 

 комбіновані критерії [2, с.164]. 

Для визначення оптимальної величини золотовалютних резервів також 

приймається до уваги їх співвідношення із обсягом зовнішньої торгівлі. Для 

країн з різним рівнем розвитку існують такі достатні розміри резервів:  

 для розвинутих країн – співвідношення обсягу офіційних валютних 

резервів до сукупного сальдо платіжного балансу за поточними операціями та 

балансу руху капіталів та кредитів за короткостроковими операціями;  

 для країн із стійким співвідношенням між експортом та імпортом 

капіталу – співвідношення валютних резервів і динаміки сальдо торгового 

балансу;  

 для імпортоорієнтованих країн, що розвиваються – достатнім є рівень 

резервів, що відповідає розмірам тримісячного імпорту. 

Таким чином, оптимальна структура золотовалютних резервів, правильне 

управління ними визначає можливості центрального банку ефективно 

проводити не лише валютну, а й грошово-кредитну політику, забезпечуючи 

досягнення відповідних стратегічних цілей монетарного регулювання загалом. 
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12 червня 2003 р. набрав чинності Закон України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 

Його прийняття стало переломним моментом на шляху формування в Україні 

системи фінансового моніторингу. 

Фінансовий моніторинг перш за все забезпечує фінансову стабільність 

держави, а відповідно і всіх її складових, а тому він не можливий без 

регулювання діяльності з безпосередньої мобілізації, розподілу або 

використання фінансових ресурсів та фінансового стану суб’єктів фінансової 

системи в цілому. Сьогодні розвиток виробництва, зниження темпів інфляції, 

поліпшення рівня життя населення та фінансова стабілізація немислимі без 

добре працюючої системи фінансового моніторингу. 

Особливістю фінансового моніторингу є те, що він здійснюється на двох 

взаємопов’язаних рівнях. На першому рівні відбувається виявлення операцій, 

які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу та операцій,пов’язаних 

з легалізацією доходів, шляхом порівняння нормативно закріплених ознак 

операцій, які підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому 

моніторингу, з ознаками операцій, які проводить суб’єкт первинного 

фінансового моніторингу. А на другому – перевірка вищевказаної інформації 

про зв’язок фінансових операцій з легалізацією доходів, здобутих злочинним 

шляхом. 

Основними переваги впровадження фінансового моніторингу на 

державному рівні можна назвати забезпечення високої якості послуг, що 

надаються за рахунок коштів бюджету; досягнення стратегічних цілей і завдань 

виконавчими органами державної влади; ефективне використання державних 

фінансових ресурсів. 
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Провідним суб’єктом є Держфінмоніторинг. За ним закріплено 5 основних 

завдань, окремі з яких конкретизовані рядом функцій:  

- збирання, оброблення й аналіз інформації про фінансові операції, 

що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;  

- налагодження співробітництва, взаємодії й інформаційного обміну з 

органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і 

міжнародними організаціями в зазначеній сфері;  

- забезпечення в установленому порядку представництва України в 

міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії відмиванню 

доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;  

- створення та забезпечення функціонування єдиної державної 

інформаційної системи у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.  

До превентивних допоміжних суб’єктів віднесені суб’єкти первинного 

фінансового моніторингу. Зміст їх повноважень полягає у виявленні операцій, 

які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. 

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові й інші 

фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрінгові 

та клірингові установи; товарні, фондові й інші біржі; професійні учасники 

ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування. 
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Актуальність. Оскільки банківська діяльність є дуже динамічною та 

соціально-відповідальною, здійснюється в умовах жорсткої конкурентної 

боротьби, саме інновації в управлінні, зокрема проектних підхід, надають 

можливість досягнення цілей за мінімальних затрат ресурсів. Тому завдання 

пошуку шляхів вдосконалення проектного управління у вітчизняних банках в 

сучасних умовах набуває особливої актуальності.  

Проблеми проектного підходу в управлінні організацією є предметом 

активних наукових досліджень. Зокрема даній проблематиці присвячені 

роботи: Батенка Л. П., Загородніх О. А., Ліщинської В. В. Водночас, питання 

організації та функціонування проектного менеджменту у вітчизняній 

банківській системі поки що недостатньо досліджені у вітчизняній науковій 

літературі. 

Мета: на основі аналізу використання проектного управління у 

вітчизняній банківській системі, на прикладі АТ «Укрсиббанк», визначити 

основні його перспективи та можливості впровадження в практику управління. 

Викладення основного матеріалу. Проектний підхід – порівняно новий 

підхід до управління і в Україні поки що широко не використовується. Однак, 

останніми роками роль проектного менеджменту в бізнес-структурах, особливо 

в банківській сфері, невпинно зростає. Розвинуті країни успішно 

використовують методики й підходи такого менеджменту для досягнення 

високих показників ефективності і продуктивності, тоді як Україна тільки 

намагається впроваджувати нові методи в банківській сфері. 

В Україні проектний підхід зародився в 1993 році після створення 

Української асоціації управління проектами (УАУП), яка вступила в членство 
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до Міжнародної асоціації проектного менеджменту – International Project 

Management Association (IPMA). Впродовж 2000-2012 років з’явились нові 

навчальні програми, сертифікація, конференції та форуми, вводяться курси 

підвищення кваліфікації для проектних менеджерів. Найширшого використання 

в Україні проектний підхід здобув в банківській сфері. Ринок банківських 

послуг стрімко зростає, банкам вже потрібно боротися не за сегменти клієнтів, 

а за кожного окремого клієнта, що означає – основне завдання вітчизняних 

банків це стратегічні зміни з метою захоплення як можна більшої частини 

зростаючого ринку.  

Банки, які використовують проектне управління, є успішними та 

конкурентоздатними. Це такі Топ-банки як: ОТП банк, Приватбанк, Ощадний 

банк Росії («Сбербанк России в Украине»), Райффайзен банк Аваль, Platinum 

Bank, Промінвест банк, АТ «Укрсиббанк» та інші. Проте в Україні 

використання проектного підходу притаманне лише банкам з іноземним 

капіталом, які змінились у відповідності до стандартів материнських компаній, 

а не завдяки кардинальної зміни власних бачень в управлінні. 

Впродовж останніх 4 років середня кількість проектів, що реалізуються в 

УкрСиббанку, складає 30-40, на рік. Щорічно відкривається 50-60 нових 

проектів. За 2011 рік портфель проектів збільшився на 30% порівняно з 2010 р. 

90-95% відсотків проектів потребують ІТ розробок. Зараз в портфелі 81 проект, 

з яких 41 вже успішно реалізовано у 2011 році, 10 проектів завершено в 2012 

році. 

Висновки. Незважаючи, що вітчизняний банківський сектор ще 

недостатньо охоплений проектним управлінням, інтерес до його використання 

неминуче зростатиме. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває є 

розробка принципів та методології його використання. 

Список використаних джерел 

1. Офіційний сайт АТ «Укрсиббанк». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrsibbank.com/ 

 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 78 

УДК 336.711 

FOREIGN CAPITAL ROLE IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE 

Kudina O., Dzuba T. 
Research advisor Gmirya V. 

Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking  
of the National Bank of Ukraine 

 

At present, we have the situation in Ukraine with some foreign economic and 

political priorities having been declared on the highest political level. Obviously the 

deliberate European choice determines rather the commitment to introducing certain 

rules and standards than the geographical direction of the policy. These rules and 

standards have already been realized in the community, which Ukraine is intending to 

join. In other words, the European choice means an acknowledgement of the desire 

and readiness of Ukraine to build its economic system by the European rules. 

Participation of Ukraine in world wide processes of financial globalization and 

internationalization of banking activities is inevitably connected with the question of 

foreign capital access to the domestic banking system. In connection with this, there 

is a problem as to advantages and threats for the development of Ukraine that is a 

consequence of participation of foreign banking institutions in economic processes 

and their influence on financial safety of the country.  

Questions of foreign capital access to the Ukrainian financial market and its 

influence on the national economy are covered in the research works of 

O.Breslavska, A. Galchynsky, S. Mykhailychenko, O. Peresada, V. Shevchuk and 

others. 

Radical changes connected with Ukraine’s integration to the world economy 
have touched all spheres of the economic system of Ukraine, including the banking 
area. It has seen brisk investment activity recently, as controlling stocks of the Aval 
bank, Ukrsotsbank and Ukrsibbank were sold to Western banking groups. The sudden 
advance of big Western banking conglomerates onto the Ukrainian market is intended 
to promote continued growth. As a result of it many of Ukraine’s smaller banks fear 
that they will not be able to compete with the giant newcomers. The difference 
between large foreign capital and smaller Ukrainian banks is their ability to withstand 
competition while continuing to provide services at a top level in order to survive in 
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market conditions. The share of foreign capital in Ukraine’s banking system has 
increased, nevertheless the amount of foreign capital in the Ukrainian banking sector 
is one of the lowest in Central and Eastern Europe. The inflow of new foreign capital 
is rather disturbing for national bankers, because foreign banks are more effective, 
and their activities increase competition on credit and deposit markets. Personal 
credit portfolios doubled, for example. Now, intending to increase profits, German, 
Italian, Swedish, French and Belgian banking groups are coming to Ukraine. In the 
experts opinion, first of all it is caused by the difference in profitability of banking 
services. According to the Basel II the capital ratio is calculated using the definition 
of regulatory capital and risk-weighted assets. Negative consequences of attracting 
foreign capital may be: growth of competitive pressure on domestic banks from the 
side of world-known banking structures; possible selective service by foreign banks 
only the best domestic clients; complication of bank operations supervision by 
authorized bodies and increase of the Ukrainian banking sector sensitiveness to 
fluctuations on the world financial markets. Considering the above mentioned, it is 
necessary to prevent arriving in Ukraine foreign banking institutions with doubtful 
reputation and those which are going to carry out risky operations with money of 
creditors and investors . 

Appearing foreign capital in the banking sector of the Ukrainian economy is 
irreversible process in conditions of the world integration and globalization 
tendencies. That is why, the strategic goal of the banking activities in today’s stage 
should become system stability? And necessary conditions for banking services 
market, developed on principles of a fair competition. To be a success in this field 
Ukraine should firstly refuse creating protective barriers for weak banks, secondly, it 
should concentrate on indicators of banking activities efficiency to create banks 
capable to develop constantly in conditions of international scale. 
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Постановка проблемы. Важным условиям реализации эффективной 

инновационно-инвестиционной модели экономической политики является 

наличие надежной банковской системы, способной обеспечить экономику 

необходимыми и достаточными объемами инвестиционных ресурсов. 

Целью исследования является анализ кредитно-инвестиционного 

потенциала банковской системы Украины и разработка предложений по его 

реализации. 

Обоснование полученных результатов. Кредитно-инвестиционная 

деятельность банка – система мероприятий, направленных на привлечение 

денежных средств физических и/или юридических лиц для последующего их 

вложения в объекты инвестирования с целью получения дохода, сохранения 

банковского капитала или обеспечения ликвидности банка. Мировая практика 

подтверждает наличие значительных выгод от проведения банками кредитно-

инвестиционной политики (возможность получения высокой прибыли, 

сохранение стоимости капитала), однако при этом всегда существуют риск 

потери инвестиционного капитала. 

В настоящее время в связи с тяжелой экономической ситуацией 

банковская система Украины ощущает сильную нехватку капитала для 

реализации своей деятельности. По данным Государственного агенства по 

инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Украине 

ежегодно требуется более 72 млрд дол. инвестиций. В тоже время наблюдается 

значительное снижение объемов привлекаемых средств для реализации 

инвестиционной деятельности банками. В течение 2010-2011 гг. темп прироста 

привлечения депозитных средств составил 15,3%, что на 9,1 п.п. ниже за 

предыдущий период. Притерпела изменений и структура банковских вкладов: 
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на начало января 2012 г. наибольшую часть занимали краткосрочные и 

депозиты по требованию – 35,7% и 31,1% соответственно в противовес 29,9% и 

25,8% в 2008 г. При этом наблюдается значительное увеличение объема 

сбережений населения – почти в 1,5 раза. 

Что касается кредитно-инвестиционной деятельности банка, то, по 
оценкам экспертов, основное внимание в текущем году банками будет уделено 
работе с проблемной задолженностью, в т.ч. ее продажей и реструктуризацией, 
а также управление проблемами качества активов и проведению нового 
кредитования. Однако, существующая ситуация говорит об обратных 
тенденциях: в течение 2009-2011 гг. средний темп прироста объема кредитных 
вложений снизился до 9,4%, в то время, как в 2005-2008 гг. составлял 71-74%. 
Аналогичная ситуация наблюдается в сфере инвестиционных кредитов – на 
конец января 2012 г. их объем составил 81,6 млрд грн. (т.е. 14,3%). Однако, 
наименшую долю в кредитно-инвестиционном портфеле банков на 
сегодняшний день занимают операции с ценными бумагами – их доля в активах 
банка в среднем не приближается даже к 10% и на начало 2012 г. составила 
56,2 млрд грн.  

При исследовании выявлено, что основная часть кредитно-
инвестиционных ресурсов направляется в промышленность (34%), 
транспортную сферу (17%), АПК (7%), торговлю (7%) и т.д. Обращает на себя 
внимание региональная неравномерность их распределения – значительный их 
поток направляется в наиболее развитые и привлекательные регины (в г.Киев и 
Киевскую область – 55,47%, Днепропетровскую обл. – 18,75%, Донецкую обл. 
– 5,97%).  

Такое недастаточное финансирование и территориальная 
дифференциация может быть объяснена следующими причинами: низким 
международным инвестиционным рейтингом Украины, неразвитостью 
фондового рынка, недоступностью венчурного капитала, политической и 
законодательной нестабильностью и т.д. Вместе с тем, разработанный ряд 
мероприятий (в т.ч. проведение инвестиционной реформы, стимулирование 
институтов рыночной инфраструктуры, работа с платежной дисциплиной СХД 
и т.д.) позволяют говорить о глубинной перестройке финансовых отношений. 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 82 

УДК 336.713: 330.143 

УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
«ПРИБУТОК БАНКУ» 

Куксенкова Ю. О. 
Науковий керівник: Лисянська О. О. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 
 

Основним показником, який узагальнює результати діяльності банків і 

свідчить про ефективність його діяльності є прибуток. Оскільки одна з 

основних цілей комерційного банку – це одержання прибутку, що є джерелом 

виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою 

підвищення добробуту робітників банку, то дане питання набуває особливої 

актуальності. 

Метою роботи є уточнення сутності та економічного змісту «прибутку 

банку» з урахуванням особливостей діяльності банку. 

Протягом століть економістами досліджувалась сутність поняття 

«прибуток» і виділились концепції прибутку Т. Мена, У. Петі, А. Сміта, 

Д. Рікардо, Й. Шумпетера, К. Маркса й інших класиків економічної теорії. 

Проте, незважаючи на це, вивчення змісту «прибуток банку» залишається 

недостатньо розкритим. Оскільки концепція прибутку як економічної категорії 

зазнавала значних змін, тому існують різні точки зору щодо сутності даного 

поняття. 

Прибуток науковці розглядають з інституційного, функціонального та 

компенсаторного підходу. 

Окремі положення можна використовувати з метою визначення сутності 

економічної категорії «прибуток банку». 

Прибуток банку трактують як: 

 частину додаткової вартості продукту, що залишається після 

покриття витрат; 

 як частину доходів, отриманих у процесі діяльності, яка зменшена 

на витрати, що пов’язані з виконанням даної діяльності; 
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 як показник діяльності банку, що формується внаслідок здійснення 

розрахункових, кредитних, і грошових операцій;  

 як якісний показник, що відображає зміни обсягів банківської 

діяльності, рівня використання ресурсів та поєднує в собі всі аспекти діяльності 

банку.  

На нашу думку, найбільш точним є визначення прибутку банку, як 

економічної категорії наводить О. А. Криклій, а саме: прибуток – це виражений 

у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за 

ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним 

доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності [3, с.9].  

Отже, опрацювання наукових джерел щодо визначення «прибутку банку» 

як економічної категорії дозволяють сформулювати визначення з урахуванням 

особливостей функціонування банку: прибуток банку – економічна категорія, 

що відображає відносини між банком та суб’єктами господарювання та 

фізичними особами і відображає кінцевий фінансовий результат його 

діяльності, який створює необхідні умови для ефективної діяльності та 

подальшого розвитку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ 

 

Кулик Ю. В. 
Науковий керівник: к.т.н. Пантєлєєва Н. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Однією з 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 механізмів управління ризиками в банківській 

діяльності в площині оптимізаційних заходів формування ефективної системи 

фінансового моніторингу в банку. Діяльність банків, що екстраполює ризики 

банку та породжує нові, в результаті вразливості його системи фінансового 

моніторингу зумовлює необхідність його дослідження. 

Мета роботи полягає в дослідженні ризико-орієнтованих засад побудови 

системи фінансового моніторингу в банку. 

До основних ризиків, які можуть нівелюватись у результаті реалізації 

ефективних заходів фінансового моніторингу відносять: 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 на декілька ризиків. Однак для зручності аналізу 

Національний банк України виявляє та оцінює ці ризики окремо. Безумовно, усі 

вищенаведені види ризиків не будуть притаманні процесу протидії 

«відмиванню» коштів у банківських установах у силу специфіки 

досліджуваного об’єкта [1, с.46]. 

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

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

типів ризиків: ризику країни, ризику клієнта, ризику послуг. 

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. 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]. 

Визначення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, 
має включати розгляд послуг, що визначені регуляторами та урядовими 
органами, які заслуговують на довіру як такі, що мають високий ризик, 
наприклад: міжнародні кореспондентські стосунки банків; міжнародні приватні 
банківські послуги; послуги із залученням банківських гарантійних розписок.  

Таким чином, на сьогодні банки поступово накопичують досвід 
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. 

Список використаних джерел 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАКЕТНОГО СПОСОБА ТАРИФИКАЦИИ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ 

 

Лаворенко Т. Н. 
Научный руководитель: Коноплицкая М. А. 

Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

На сегодняшний день конкуренция на рынке корпоративных банковских 

услуг требует усиления внимания к клиентской стратегии банка. Расчетное 

обслуживание, безусловно, самая востребованная услуга коммерческих банков, 

в которой нуждается бизнес. Именно поэтому белорусские банки даже такой 

традиционной услуге как расчетно-кассовое обслуживание придают больше 

удобства и прозрачности. В особенности, обращает на себя внимание такая 

форма как пакетное РКО.  

В целом, для отечественного рынка идея пакетов не нова. Ее с успехом и 

давно реализуют операторы мобильной связи, интернет-провайдеры [1]. Если 

подойти к вопросу с общей точки зрения, преимущества пакетного способа 

тарификации банковских услуг для бизнеса можно найти в следующем. 

Во-первых, для самого клиента упрощается процесс выбора наиболее 

подходящего варианта. Традиционные способы тарификации услуг РКО 

неудобны тем, что данные услуги разбросаны по сборнику тарифов банка, а 

объем последнего зачастую измеряется десятками страниц. В этом отношении 

пакеты выгодно отличаются, так как представляют собой набор наиболее 

востребованных услуг, сформированный по принципу «all inclusive» [2]. 

Вторым доводом в пользу пакетного РКО служит возможность экономить 

средства, которые предприятие тратит на банковское обслуживание. Ещё одно 

преимущество, которое отличает тарифные планы – они часто используются в 

качестве своеобразного плацдарма, с помощью которого банки предлагают 

клиентам на более выгодных условиях свои новые технологии и самые 

продвинутые продукты. 
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И наконец, самое главное. Помимо всех вышеназванных преимуществ, 

непосредственно связанных с внедрением этих продуктов, в составе тарифного 

плана их стоимость, вероятнее всего, будет ниже [3]. 

Таким образом, выбор предприятием пакетного расчетно-кассового 

обслуживания делает более простой и прозрачной тарификацию услуг, что 

позволяет быстрее сориентироваться и выбрать наиболее оптимальный 

тарифный план как сейчас, так и на перспективу. Так что выбор, как говорится, 

очевиден. Недостатком для клиентов является то, что, приобретая пакет услуг, 

он нередко платит за те банковские услуги, к которым он возможно и не 

прибегал [4]. В любом случае, на современном этапе развития банковской 

системы взаимоотношение банка с корпоративным клиентом должно строиться 

на основе взаимовыгодного партнерства и сотрудничества. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Економічні цілі й інтереси інвестиційної діяльності комерційних банків 

полягають передусім в отриманні максимальних прибутків при досягненні 

належного рівня ліквідності та надійності банківських інвестиційних операцій. 

Оскільки банки ведуть свій бізнес не на власних, а на позичених і залучених 

ресурсах, то вони не можуть вкладати гроші своїх клієнтів у ризикові 

інвестиційні проекти (як великі, так і малі), якщо вони належним чином не 

обґрунтовані та не забезпечені необхідними гарантіями. Саме тому, банки під 

час розроблення своєї інвестиційної політики повинні реально оцінювати не 

тільки привабливість, але й особливо – ризики й ефективність інвестиційних 

проектів.  

Інвестиційна політика комерційних банків є порівняно новим полем 

досліджень у вітчизняній економічній літературі. Далеко не всі аспекти цієї 

проблеми знайшли однаково глибоке висвітлення, зокрема, йдеться про 

внутрішні чинники інвестиційної діяльності банків. 

Інвестиційна політика банків визначається як сукупність заходів 

організації й управління інвестиційною діяльністю, які спрямовані на 

забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних 

активів. 

На розробку інвестиційної політики банку впливають як внутрішні, так і 

зовнішні чинники. До внутрішніх чинників можна віднести: 

• обсяг і структуру ресурсів банку; 

• стадії життєвого циклу банку; 

• місія, цілі та завдання розвитку банку; 

• дохідність активів банку; 

• обсяг витрат на формування й управління інвестиційним портфелем; 
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• ефективність системи інвестиційної безпеки банку. 

На сучасному етапі розвитку інвестиційного ринку швидко скорочується 

життєвий цикл інвестиційного продукту, підвищуються вимоги споживачів до 

нього. За таких умов банк змушений не тільки постійно покращувати свої 

традиційні інвестиційні продукти і послуги, а й творити нові. Першочерговими 

напрямками реалізації інвестиційно-інноваційної політики у банківництві є: 

• комп’ютеризація та гарантування інформаційної безпеки; 

• освоєння нових сегментів ринку; 

• запровадження нових банківських продуктів. 

Для банку інновація означає створення такого банківського продукту, і 

зокрема інвестиційного, який має більш привабливі споживчі властивості; є 

якісно новим і може задовольняти потреби потенційного покупця; потребує 

використання досконалішої технології створення.  

Таким чином, можна зробити висновок, що низка внутрішніх та зовнішніх 

чинників стримує на сьогодні інвестиційну діяльність банків України 

(починаючи від низького рівня капіталізації до несприятливого інвестиційного 

клімату). З огляду на це важливим є узагальнення, вивчення не тільки 

зарубіжного досвіду розробки та реалізації банківської інвестиційної політики, 

але й передової вітчизняної практики формування стратегії та тактики 

інвестиційної діяльності банків, що може стати полем подальших досліджень у 

цій сфері. 
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Важливим завданням розвитку ринку цінних паперів є вдосконалення 

депозитарної діяльності, а саме: системи обліку прав власності на цінні папери 

через забезпечення їх надійного зберігання, оперативного доступу та 

перереєстрації прав власності з мінімальним ризиком для власників. Вирішення 

цього завдання має стати однією з умов забезпечення привабливості фондового 

ринку для усіх категорій національних і зарубіжних інвесторів. 

Метою дослідження є виявлення особливостей та проблем функціонування 

вітчизняних депозитаріїв і визначення перспективних напрямів реформування 

депозитарної системи в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» основними 

учасниками цієї системи є зберігачі (нижній рівень) та Національний 

депозитарій України і депозитарії (верхній рівень). На ринку цінних паперів 

учасники депозитарної системи покликані виконувати такі основні функції: 

1) підтвердження прав кредиторів, закріплених у цінних паперах; 

2) підтвердження прав власності та інших майнових прав на цінні папери як на 

майно.  

Аналізуючи стан депозитарної діяльності в Україні, спостерігається 

стрімке її пожвавлення в 2011 році порівняно з 2010 роком. Так станом на 

31.12.2011 ДКЦПФР видано ліцензії на здійснення професійної діяльності 

372 зберігачам, а на відповідну дату 2010 р. – 297 ліцензій, тобто відбулося 

зростання на 25,25%. Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють 

зберігання цінних паперів у 2011 р., зареєстровані у 23 регіонах, а в 2010 р. 

були зареєстровані лише у 18 регіонах України. Кількість рахунків депонентів у 
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2011 р. становила 2,911 млн шт., що збільшилася на 167,30% порівняно з 

2010 р., тоді їх кількість становила 1,089 млн шт. [ 2]. 

Незважаючи на позитивну динаміку, існує ряд проблем на депозитарному 

ринку: низька якість обліку прав власності; організаційна та технологічна 

неузгодженість роботи учасників національної депозитарної системи; штучний 

розподіл функцій між депозитаріями; низькі обсяги біржової торгівлі; 

відсутність належного технологічного забезпечення відповідно до світових 

стандартів з використанням широкого спектра фінансових інструментів. 

Для поліпшення даної ситуації слід виділити такі основні напрямки 

розвитку депозитарної діяльності в Україні: створення єдиної системи обліку 

прав власності на цінні папери, що призведе до унеможливлення порушення 

прав власності інвесторів; удосконалення механізму розрахунків за договорами 

щодо цінних паперів; інтегрування вітчизняного ринку цінних паперів до 

міжнародного ринку капіталу. 

Таким чином, дослідження показало, що депозитарна діяльність в Україні 

на даному етапі почала розвиватися значними темпами порівняно з 

попередніми роками, проте ще й досі залишається ряд проблем, які необхідно 

вирішувати. Адже формування ефективної депозитарної системи є необхідною 

умовою для стимулювання накопичень і трансформації заощаджень в 

інвестиції. 
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Актуальність теми іпотеки для України останнім часом набуває все 

більшого пріоритетного значення в контексті держави і суспільства. Увага до 

цієї проблематики породжена скоріше не намаганням копіювати зарубіжний 

досвід, а ставити за мету привести в дію вже створені в Україні економічні та 

правові передумови для широкомасштабного запровадження іпотечного 

кредитування. 

Розвиток іпотечного кредитування в Україні є важливим і необхідним 

через ряд причин. Проблема забезпечення житлом має два аспекти: 

забезпечення в достатніх обсягах фінансування житлового будівництва та 

забезпечення платоспроможного попиту на житло. 

Протягом 2011 року на ринку іпотечного кредитування спостерігалось 

помітне пожвавлення, порівняно з попередніми трьома роками: з’явилися 

пропозиції щодо рефінансування іпотечних кредитів, активізувалися програми 

кредитування при сприянні з Державної іпотечної установи, поліпшилась 

ситуація з молодіжним кредитуванням (державою були виділені грошові кошти 

на повернення старих боргів і на нові програми та проекти). Але загальне 

пожвавлення на іпотечному ринку в кінці року закінчилось так і не 

задовольнивши потенційних позичальників доступними кредитами на житло. 

Середні реальні ставки за кредитами на купівлю житла на вторинному 

ринку перші вісім місяців 2011 року впевнено продовжували тенденцію 

2010 року і знижувалися. У підсумку, за станом на 05.09.2011 середня ставка по 

кредитах на покупку житла строком на 20 років становила 16,84% річних. Але у 

результаті кризи ліквідності українських банків у вересні почалося зростання 

ставок, і за наступні місяці 2011 року, динаміка вартості кредитів на купівлю 
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нерухомості не тільки швидко нівелювала таке тривале і очікуване 

здешевлення, але і відкотилася на рівень кінця 2010 року. 

За останні чотири місяці 2011 року, з початку вересня, середня реальна 

ставка по іпотечних кредитах терміном на 20 років підвищилася на 2,5 п.п. і 

склала 19,33% річних. При цьому найбільше виросли у вартості кредити на 

купівлю житла строком на 10 років: станом на 01.01.2012 вони на 0,4 п.п. 

дорожче, ніж на 01.01.2011 і коштують в середньому 20,20% річних. 

За результатами 2011 року найбільшими темпами знизилися ставки за 

кредитами на первинне житло строком на 20 років, на 2,18 п.п. до розміру 

17,10%; ставки по кредитах строком на 15 років знизилися на 0,57 п.п. – до 

18,21%; по кредитах строком на 10 років знизилися на 0,47 п.п. до 18,63% . 

Протягом 2011 року на ринку іпотечних кредитів спостерігалась позитивна 

тенденція щодо первинних авансових внесків: з’явилися пропозиції з авансом 

розміром 10% і 20% від суми кредиту на покупку житла на вторинному ринку.  

Негативною подією в 2011 році стало зменшення кількості комерційних 

банків, що пропонують іпотечні кредити для придбання житла на вторинному 

ринку нерухомості: строком на 20 років з 15 до 12 банків, строком на 15 років – 

з 25 до 21, а строком на 10 років – з 31 до 25 банків. 

Крім цього 8 банківських установ пропонують пільгові кредити на 

вторинну нерухомість за програмою Державної іпотечної установи з авансом 

розміром від 25% на термін до 30 років. 

Отже, результати 2011 року в сфері банківського іпотечного кредитування 

виявилися негативними. Хоча середні реальні ставки плавно знижувалися до 

вересня 2011, але восени вони різко піднялися, що по деяких термінах 

перевищили показники початку 2011 року на величину до 0,4 п.п. 
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Cеред основних тенденцій, які властиві сфері банківських інвестицій та 

мають важливий вплив на співвідношення між затратами та доходами є 

розуміння важливості управління банківським ризиком. Оскільки повністю 

мінімізувати ризики неможливо, банки-інвестори повинні певний ризик брати 

на себе. Іншими словами інвестиційний ризик можна розглядати як стан 

недоотримання запланованого прибутку в процесі реалізації інвестиційних 

проектів. На основі розглянутих підходів нами запропонована класифікація 

інвестиційних ризиків щодо реалізації інвестиційних проектів і шляхи їх 

зниження (табл. 1). 

Таким чином, слід знати ймовірність появи можливих ризиків, визначати 

конкретний рівень ризику, на який банк може піти та можливі способи його 

мінімізації. Іншими словами визначені ризики повинні бути оцінені, плановані 

та контрольовані банком. Таким чином, ризик можна вважати ймовірністю 

того, що певні події, що очікуються або не очікуються, можуть мати 

негативний вплив на капітал і/або надходження банку. Звідси, процес 

управління ризиками стає однією з найважливіших умов забезпечення 

економічної безпеки окремо взятої банківської установи та банківської системи 

в цілому, що актуалізує необхідність запровадження ефективних систем аналізу 

та управління інвестиційними ризиками. 

Кожен банк зазвичай формує та реалізує власну політику управління 

інвестиційними ризиками. Остання включає такі заходи як:  

1) оцінювання широти та достовірності інформації, необхідної для 

визначення рівня ризику;  
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2) вибір і використання відповідних методів оцінки та використання 

відповідних методів оцінки вірогідності виникнення конкретної ризикової 

ситуації; 
Таблиця 1 

Класифікація та шляхи зниження ризиків, які виникають під час реалізації 
інвестиційних проектів [1, с. 373] 

 

Перелік 
ризиків Характеристика ризиків Шляхи зниження ризиків 

Затримка 
введення 
проекту в 
експлуатацію 

Затримка будівництва, поставок 
та некомплектність обладнання 

Передбачення у договорах підряду 
високих штрафних санкцій у випадку 
затримки будівництва; фіксованої ціни 
вартості будівництва; оформлення 
гарантії своєчасного вводу об’єкта в 
експлуатацію 

Виробничий 
ризик 

Помилка у розрахунку витрат на 
енергоносії, охорону 
навколишнього середовища, 
недоліки та перебої у постачанні 
сировини тощо 

Укладання довгострокових договорів 
постачання, оформлення гарантій 
постачальників і засновників 

Ризик 
менеджменту 

Недостатня кваліфікація та 
низький рівень менеджменту 

Гарантія засновників, що проектом 
керуватиме узгоджена з кредиторами 
компетентна група спеціалістів 

Ризик збуту 
продукції 

Зміни кон’юнктури ринку, цін та 
обсягів ринків продукції 

Використання довгострокових договорів 
з фіксованими цінами та обсягами 
продажу продукції 

Фінансові 
ризики 

Ризики, пов’язані з фінансовими 
операціями, у т. ч. валютні 
ризики, ризик зміни процентних 
ставок  

Використання страхування, валютних 
застережень, процентних та валютних 
опціонів, «свопи» 

Політичні 
ризики 

Зміна законодавства, зміна 
податків, митних зборів 

Страхування, в т. ч. міжнародними 
компаніями 

Форс-
мажорні 
ризики 

Землетрус, пожежа, страйки 
тощо 

Страхування відомими та надійними 
страховими компаніями 

 

3) визначення розміру можливих втрат; 

4) дослідження факторів, що впливають на інвестиційний ризик 

(соціально-політичні, економічні, зовнішньоекономічні); 

5) вибір методів та форм усунення негативних наслідків можливих втрат. 
 

Список використаних джерел 

1. Вовчак О. Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні / О. Д. Вовчак. – 

Львів, Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – 544 с. 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 96 

УДК 336 

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ 

Луценко Н. Г. 
Науковий керівник: д.е.н. Ткаченко Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

Банківська діяльність є досить специфічною галуззю економіки та у 

процесі виконання своїх функцій банки стикаються зі специфічними видами 

ризиків, джерелами їх виникнення, що вимагає в свою чергу використання 

специфічних заходів щодо їх моніторингу, зменшенню негативних наслідків та 

запобіганню. Перед тим як оцінювати ризики, треба докладно розібрати їх 

класифікацію, бо як зазначено в [1], «завдяки класифікації ризиків з’являються 

реальні передумови для успішного застосування прийомів і методів управління 

ними». Стосовно цього питання також не існує єдиної думки науковців, тому 

варто проаналізувати запропоновані підходи до проблеми класифікації ризиків 

різних дослідників. 

На думку А. Камінського [2], проблематика класифікації ризиків полягає 

в наступному. По-перше, на сучасному етапі в економічній літературі не існує 

єдиного, уніфікованого підходу до класифікації ризиків. У залежності від 

вибору різних класифікаційних ознак різними авторами представлені різні 

варіанти класифікацій. Налічується близько 40 класифікаційних ознак, на 

основі яких виділено більше 220 видів ризиків. Наявність великої кількості 

класифікацій ризику, які значно відрізняються одна від іншої, пояснюється не 

тільки недостатнім станом дослідження проблеми та різними поглядами 

дослідників на створення цієї класифікації, але й неусталеністю термінології, 

тобто одне і те саме явище, один і той самий фактор ризику різні дослідники 

можуть називати різними термінами. На рисунку 1 представлена класифікація 

ризиків за результатами опрацювання наукових робіт [1,3].  

Особливої уваги потребує уточнення розуміння динамічного та 

статичного ризику. Під першим слід розуміти ризик непередбачуваних змін 

вартості основного капіталу через прийняття управлінських рішень чи 

внаслідок непередбачуваних обставин. Такі зміни можуть призводити як до 
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збитків, так і до непередбачуваних доходів. Статичний ризик – це ризик втрат 

реальних активів внаслідок нанесення збитків власності, а також втрат доходу в 

результаті недієздатності організації. Статичний ризик призводить лише до 

збитків. 

 

 

Рис. 1 Класифікація ризиків за В. Вітлінським і С. Наконечним [1] 
 

Додатково слід зазначити, що враховуючи мінливість сучасних умов 
економічного середовища взагалі й окремих його підрозділів зокрема, 
важливим є вивчення структури загальних і спеціалізованих ризиків, що є 
предметом подальших досліджень автора. 
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Класифікації ризику за 
різними критеріями 

Щодо 
масштабів та 

розмірів: 
- глобальний 

ризик; 
- локальний 

ризик. 

Щодо аспектів: 
- психологічний; 

- соціальний; 
- економічний; 
- юридичний; 
- політичний; 

- медико-біоло-
гічний; 

комбінований 
(соціально-

економічний). 

Щодо ситуації: 
- стохастичний 

(за умов невизна-
ченості) ризик; 
- конкуруючий 

(за умов 
конфлікту) ризик. 

Щодо чисельності 
осіб, що 

приймають 
рішення: 

- індивідуальний 
ризик; 

- груповий ризик. 

За ступенем 
ризиконасиченос

ті рішень: 
- мінімальний; 

- середній; 
- оптимальний; 

- максимальний; 
- допустимий; 
- критичний; 

- катастрофічний. 

Щодо міри об’єктив-
ності та суб’єктив-

ності рішень: 
- з об’єктивною 

ймовірністю; 
- з суб’єктивною 

ймовірністю; 
- ризик з об’єктивно-

суб’єктивною 
ймовірністю. 

Щодо часу 
прийняття 

ризикованих 
рішень: 

-випереджую-
чий ризик; 

- своєчасний 
ризик; 

- запізнілий 
ризик. 

За типами ризику: 
- раціональний 

(обґрунтований); 
- нераціональний 

(необґрунтований); 
- авантюрний 

(азартний). 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ БАНКУ В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Маковська І. О. 
Науковий керівник: д.е.н. Смовженко Т. С. 

Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ  

 
Перехід економіки України до ринкової призвели до формування нового 

підходу оцінки ефективності та результативної діяльності банків, під якою ми 

розуміємо  забезпечення конкурентоспроможності, досягнення високої 

продуктивності та прибутковості при впровадженні соціально-відповідальної 

функції банку, а саме: формування та розробки систем соціального, освітнього 

та психологічного забезпечення працівників, запровадження програм з 

підтримки природоохоронних заходів та поліпшення умов праці, здійснення 

соціальних інвестицій в розвиток громади, застосування принципів чесної 

конкуренції та, бізнес-етики, створення довірливих взаємовідносин між 

бізнесом, суспільством та державою. Але вкрай необхідним залишається 

науковий пошук можливостей підвищення рівня соціальної відповідальності 

банків (СВБ) на сучасному етапі розвитку економіки. 

Вагомим внеском у розвиток наукових досліджень про ключові 

прийоми та методи запровадження соціально-відповідальних відносин щодо 

управління банківського бізнесу, стали праці Ф. Котлера, Н. Лі, С. Туркіна, 

А. Кофі та багато інших. В Україні ці питання досліджували В. Мандибура, 

Я. Мозговий, Т. Смовженко, С. Мельник, Д. Баюра, М. Саприкіна тощо. 

Метою дослідження даного питання є розвиток теоретичних і науково-

методологічних положень про ефективне функціонування банків в період 

запровадження політики соціальної відповідальності банків та шляхів 

забезпечення її стабільного і ефективного розвитку. 

Усі вищезазначені умови є обов’язковими та враховуються на кожному 

рівні виявлення СВБ, які формують модель його реалізації на мікро- та 

макрорівні. У даній моделі іде розподіл на дві форми прояву рівнів виявлення 
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соціальної відповідальності: внутрішню і зовнішню. В свою чергу, внутрішня 

форма поділяється на базовий рівень та корпоративний рівень відповідальності. 

Базовий рівень – це своєчасна виплата податків, заробітної плати, розширення 

штату. На другому рівні – менеджмент банку забезпечує працівників 

адекватними умовами не тільки роботи, а й життя. Третій рівень зовнішньої 

форми (вищий) передбачає благодійну діяльність, а також запровадження 

міжнародних стандартів і системи. Відповідно до СВБ бізнесу, для ринків, що 

розвиваються, характерні такі стадії розвитку: дотримання діючого 

законодавства, зміцнення репутації й іміджу, здійснення доброчинної 

діяльності підвищення ефективності ведення бізнесу, використання зв'язків з 

громадськістю, покращення ефективності бізнес-процесів. 

Висновок. Соціальна відповідальність є важливою складовою частиною 

ефективного управління банком, яка проявляється в застосуванні даної моделі 

принципів соціальної відповідальності бізнесу, що позитивно впливає на рівень 

ефективності прийняття управлінських рішень, запровадження відповідної 

бізнес-стратегії у повсякденній роботі та задоволення інтересів самого 

суспільства та держави загалом. 
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Ліквідність банківської системи є важливим об’єктом управління 

центральних банків усіх країн світу. Одним з методів регулювання ліквідності є 

нормативний метод, що передбачає встановлення нормативів ліквідності. 

Проте, нормативні значення даних показників у період кризи не відображали 

реальних умов функціонування банківських установ. Тому, удосконалення 

нормативного методу регулювання ліквідності є актуальним у сучасних умовах. 

Метою роботи є обґрунтування невідповідності нормативів ліквідності 

реальному фінансовому стану банків та пропозиції удосконалення 

нормативного методу регулювання  на основі зарубіжного досвіду. 

Відповідно до Інструкції №368 НБУ для регулювання ліквідністю 

встановив 3 нормативи ліквідності: норматив миттєвої (Н4), поточної (Н5) та 

короткострокової (Н6) ліквідності [1]. 

Слід підкреслити, що банківська система України як в докризовий період, 

так і під час фінансової кризи і посткризовий період завжди дотримувалася 

нормативів ліквідності зі значним запасом (табл. 1) [2]. 
Таблиця 1 

Динаміка зміни нормативів ліквідності по банківської системі в 2006-2011 рр.  

Найменування нормативу 01.01.2008 01.01.200
9 

01.01.201
0 

01.01.201
1 

01.01.201
2 

Н4 (не менше 20%) 53,60 62,38 64,45 58,80 58,48 
Н5 (не менше 40%) 75,31 75,16 72,90 77,33 70,53 
Н6 (не менше 60%) 39,93 32,99 35,88 91,19 94,73 
 
З таблиці 1 видно, що протягом кризового періоду не відбулось порушень 

нормативів ліквідності. Навпаки, за нормативами ліквідності спостерігаються 

значні перевищення мінімально необхідного рівня. З одного боку, це є 
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свідченням виваженої політики банків, а з іншого, говорить про те, що 

методика розрахунку нормативів є недосконалою і потребує перегляду [3]. 

Якщо порівнювати граничні значення нормативів ліквідності для банків 

України, Білорусії та Росії, можна сказати, що їхні значення свідчить про більш 

строгий підхід до регулювання ліквідності в Росії та Білорусії, ніж в Україні. 

Так, граничне значення для нормативу поточної ліквідності для банків України 

становить 40%, для банків Росії – 50%, Білорусії – 70% [4]. 

Тому, для вдосконалення нормативів ліквідності можна запропонувати 

такі заходи, як більш строгий підхід до встановлення граничних значень 

нормативів ліквідності та можливий розгляд НБУ питання щодо встановлення 

нормативу довгострокової ліквідності замість нормативу короткострокової 

ліквідності (Н6). Необхідність виконання зазначеного нормативу дозволяє 

посилити контроль за довгостроковою ліквідністю банків [2]. 

Висновки. Проаналізувавши динаміку нормативів ліквідності ми 

побачили, що у період кризи банки строго дотримувалися нормативів 

ліквідності зі значним запасом, що, як ми знаємо, не відбиває реального 

фінансового стану банків. Досвід регулювання ліквідності у таких країнах, як 

Росія та Білорусь говорить про більш строгий підхід до встановлення 

граничних значень нормативів ліквідності, що було б актуальним і для України. 

Доцільно встановлення нормативу довгострокової ліквідності, що дозволяє 

посилити контроль за довгостроковою ліквідністю банків з боку НБУ. 
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Львівська комерційна академія 
 

Функціонуюча національна банківська система в Україні перебуває в 

процесі розвитку та безумовно потребує подальшого вдосконалення. З 

настанням світової економічної кризи в 2008 році показники розвитку 

банківської системи України почали стрімко знижуватись. Такий негативний 

процес спостерігався протягом трьох останніх років. І тільки в 2011 році почали 

появилися ознаки відновлення банківського сектору країни, справді цей рік 

став роком відновлення української банківської системи. Адже у порівнянні з 

минулими кризовим та після кризовим 2009 та 2010 роками відповідно, 

банківська система України вперше отримала прибуток [1]. 

Минулий рік показав позитивну динаміку прибутковості, тому що банки 

відновили кредитування реального сектора економіки. Хоча система все ще 

потерпала від збитків, вони скоротилися відносно 2010 року на 40,8% до 

7,708 мільярда гривень [2], що більш детально представлено у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Основні показники банківської системи України за 2008-2011 роки [3] 
 

Показники 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Всього активів, млрд грн. 926,0 880,0 945,5 1 058,6 
Всього активів, зміна рік до року, % 54,5 -4,9 7,4 12,0 
Всього позик, млрд грн. 734 717,5 724,6 793,9 
Всього позик, зміна рік до року, % 71,9 -2,2 1,0 9,6 
Корпоративні позики, млрд грн. 460,2 482,3 520,1 597,6 
Корпоративні позики, зміна рік до року, % 69,6 4,8 7,8 14,9 
Роздрібні позики, млрд грн. 273,8 235,4 204,5 196,3 
Роздрібні позики, зміна рік до року, % 76,1 -14,0 -13,1 -4,0 
Всього депозитів, млрд грн. 357,9 327,7 414,2 487,2 
Всього депозитів, зміна рік до року, % 27,7 -8,3 26,4 17,6 
Депозити населення, млрд грн. 215,6 211,4 271,7 307,3 
Депозити населення, зміна рік до року, % 31,1 -1,9 28,5 13,1 

 

Виходячи з даних табл. 1 видно, що загальний обсяг кредитування в 2011 

році зріс по відношенню до 2010 на 69,3 млрд грн. (9,6%), що набагато краще, 

ніж за попередні два роки, але все ще нижче від номінального зростання ВВП. 
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У 2009 році кредитування виросло на 2,2%, у 2010 році – на 0,8%. Найбільший 

ріст спостерігався в 2011 році за кредитуванням фізосіб – 34% підвищення 

порівняно з 2010 роком. Такого результату було досягнуто за рахунок того, що 

банки масово вливалися у високоприбутковий бізнес споживчого кредитування. 

Іпотечне кредитування було все ще замороженим з огляду на високі відсоткові 

ставки та недосяжні ціни на житло [4]. 

Активізувався і процес кредитування юридичних осіб. Позики 

юридичним особам за рік зросли на 15%, на що вплинуло збільшення обсягу 

гривневих кредитів на 19%. Валютне кредитування дещо зупинилося, крім 

кредитування експортерів, відповідно, частка позик в іноземній валюті у 

загальному обсязі кредитів у 2011 році впала з 46,6% до 40,7%, повернувшись 

до рівня початку 2006 року. 

Щодо депозитів, то темп їхнього зростання становив 17,6% у 2011 році, 

сповільнившись з 26,3% у 2010 році. На відміну від 2010 року, депозити 

юридичних осіб зростали швидше, ніж депозити фізосіб. Зростання депозитів 

юридичних осіб прискорилося з 22% у 2010 році до 26,3% у 2011 році, а темп 

зростання депозитів фізосіб впав з 28,5% до 13%. Велике зростання депозитів 

фізичних осіб у 2010 році частково завдячує поверненню депозитів, що стали 

результатом реакції на привабливі відсоткові ставки, які було вилучено з 

системи під час кризи 2008-2009 років. 

Отже, не зважаючи на те, що в 2011 році банківська система України все 

ще отримала збиток, даний рік справді приніс чимало позитивних результатів 

для банківського сектору економіки України, і охарактеризувався початком 

відновлення банківської системи нашої держави. 
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Дослідження теоретичних основ свідчить, що емісійна політика банку 

включає декілька стратегічних підходів, які визначається на варіантній 

(альтернативній ) основі: 

– вибір цінного паперу, що емітується банком; 

– вибір цільового ринку для емітованих цінних паперів; 

– вибір порядку( способу) розміщення цінних паперів. 

Загалом, емісійні операції банків на ринку цінних паперів можна 

систематизувати залежно від виду цінних паперів, що випускаються в обіг, а 

саме: 

–  операції з випуску пайових цінних паперів (акцій або, інакше кажучи, 

інструментів власності); 

–  операції з випуску боргових зобов’язань (облігацій, депозитних 

сертифікатів, фінансових векселів або, інакше кажучи, інструментів позики). 

–  операції з похідними цінними паперами (депозитарні розписки, варранти, 

ф’ючерси, опціони). 

 Класифікація цих інструментів у поєднанні із цільовими ринками 

виокреслює наступний перелік найбільш реальних способів залучення  капіталу 

для банківської установи: випуск корпоративних облігацій з розміщенням на 

внутрішньому ринку; єврооблігацій (розміщуються на наднаціональному 

ринку); випуск американських депозитарних розписок третього рівня на акції 

українських банків, що розміщуються на американському ринку або в ряді 

випадків за межами США; акцій з розміщенням на внутрішньому вітчизняному 

ринку. 

 При цьому істотний вплив на вибір цільових ринків надає можливий 

обсяг емісії [1; c.27]. Зарубіжні ринки (єврооблігацій і АДР) дозволяють 

залучити суттєво більший обсяг інвестицій. Відповідно, що чим більший обсяг 
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залучення, тим менше питома вага витрат, пов’язаних з організацією випуску 

цінних паперів. Тому ефективне залучення капіталу із зовнішніх ринків 

можливо в основному для великих банків. Для більш дрібних банків (ІІІ, 

IV група) вигідно мати справу з внутрішнім ринком залучення капіталу 

(середня капіталізація банку – до 500 млн $). 

Успіх розміщення залежить і від часу, коли банк вирішив вийти на ринок. 

Одному і тому ж випуску цінних паперів у різний час можуть відповідати дуже 

різні цінові умови. Підказати потрібний момент повинен прогноз динаміки 

процентних ставок (при розміщенні боргових цінних паперів) або фондових 

індексів (при розміщенні акцій). Прогноз динаміки процентних ставок 

спирається на результати прогнозу ряду макроекономічних параметрів 

(наприклад, при розміщенні облігацій на внутрішньому ринку – показників 

грошової маси, об’єму внутрішнього державного боргу і т. д.), прогноз зміни 

деяких індивідуальних характеристик самого емітента, а також на дані про 

обсяги передбачуваних розміщень корпоративних облігацій в певний проміжок 

часу [2; c.23-24]. 

 Подальший розвиток емісійної політики залежатиме від стану ринку 

цінних паперів, інтересів існуючих акціонерів та потенційних інвесторів, термін 

на який залучається капітал, прогноз курсу національної валюти, 

рентабельність тих інвестиційних потреб для яких проводиться залучення 

капіталу, наявність обмежень на емісію акцій, у зв’язку із законодавчими 

вимогами, позицією основних груп акціонерів та інших факторів.  
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Валютні обмеження – це сукупність регулятивних заходів, які 

передбачають встановлення законодавчих або нормативних правил щодо 

заборони, лімітування і регламентації операцій резидентів і нерезидентів із 

іноземною валютою і валютними цінностями [1]. Валютні обмеження належать 

до адміністративних важелів впливу та, на наш погляд, є одним із 

найважливіших інструментів валютної політики.  

До недавнього часу у вітчизняному законодавстві існувало обмеження, 

встановлене статтею 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-

93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі – 

Декрет), щодо використання іноземної валюти як засобу платежу в розрахунках 

з нерезидентами в межах торговельного обороту. Використання національної 

валюти України було можливим лише за умови отримання індивідуальної 

ліцензії Національного банку України. Проте, на підставі інструктивного листа 

Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 26.04.93 

№ 10046 та № 19029/730 не вимагалось одержання індивідуальної ліцензії для 

проведення розрахунків у гривнях з контрагентами із країн СНД і Балтії.  

12.01.2012 законодавча норма щодо отримання індивідуальної ліцензії для 

розрахунків у гривнях була скасована, що у повній мірі відповідає 

зобов’язанням України, прийнятим відповідно до статті VIII Статуту МВФ ще у 

1996 році. Відповідно до статті VIII Статуту МВФ жодна країна-член не 

встановлює обмежень на здійснення платежів та переказів за поточними 

міжнародними операціями. Проте, був необхідний деякий час як для зміцнення 

молодої та слабкої валюти України, так і для зростання досвіду та можливостей 

органів державного управління щодо мінімізації ризиків коливання валютних 

курсів. 
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За даними платіжного балансу України (рис. 1) у розрахунках з 
нерезидентами переважають усе ж таки іноземні валюти, зокрема долар США. 
Питома вага українських гривень залишається доволі незначною – 0,2% за 
9 місяців 2011 року в розрахунках за товари та послуги. Зацікавленість у 
розрахунках у гривнях мають насамперед держави, які є територіальними 
сусідами України – Російська Федерація, Молдова, Білорусь та інші. На 
внутрішніх валютних ринках зазначених держав відбуваються торги 
українською гривнею за відповідні національні валюти, хоча їх обсяг є 
незначним. Так, у лютому 2012 року на безготівковому сегменті валютного 
ринку Молдови питома вага операцій з купівлі-продажу українських гривень 
разом з деякими іншими валютами склала 0,8% від загального обсягу [2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Валютна структура розрахунків за товари та послуги 

Джерело: за даними http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=101231 
 

Розширення можливостей використання гривень у розрахунках з 
нерезидентами зумовлене, перш за все, процесом інтеграції України в світову 
економіку, необхідністю розроблення заходів щодо лібералізації валютних 
операцій відповідно до міжнародних зобов’язань України, а також потребою в 
усуненні певних валютних ризиків і в зміцненні позиції гривні в міжнародних 
розрахунках. 
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Як відомо, банківська система відіграє провідну роль у забезпеченні 

фінансової стабільності держави та підвищенні рівня розвитку економіки. За 

сучасних умов європейської інтеграції в Україні одним із важливих джерел 

підвищення рівня капіталізації банків та фінансування економіки є саме 

вливання іноземного капіталу.  

Отже, метою нашого дослідження є комплексне вивчення впливу 

іноземних банків на банківську систему України. 

Традиційним показником, що характеризує участь іноземного капіталу в 

банківській системі країни, є наявність у статутному капіталі банку частки, яка 

належить нерезиденту. Вітчизняне законодавство пояснює термін «банк з 

іноземним капіталом» як банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б 

одному іноземному інвестору, становить не менше 10%. 

Зростання присутності іноземного капіталу в банківській системі України 

зумовлена об’єктивними потребами: подальшої монетизації економіки та 

абсорбування додаткової грошової маси банківською системою; підвищення 

рівня кредитування економіки; прискорення розвитку фінансових ринків; 

підвищення конкурентоспроможності банків [2, с.163]. 

Станом на 1 березня 2012 року в Україні кількість зареєстрованих банків 

становить 198, з них знаходяться в стані ліквідації 22 банки. 176 банків мають 

ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій, з них банки з іноземним 

капіталом 53, у тому числі зі 100% іноземним капіталом 22, частка іноземного 

капіталу у статутному капіталі банків становить 41,6% [3]. 

Динаміку кількості банків з іноземним капіталом на ринку України 

представлено на рисунку 1, з якого видно, що за останні роки істотно 

збільшилась їхня кількість. 
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Результати операційного аналізу свідчать про те, що іноземні банки 

протягом 2005-2010 рр. збільшили свою частку в обсягах депозитів з 10% до 

50% [1, с.89]. Причиною цьому є те, що населення, особливо під час кризи, 

лояльніше ставиться до банків, які мають міжнародну репутацію та фінансову 

підтримку іноземних акціонерів. 
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100% іноземним 
капіталом

 
Рис. 1 Динаміка кількості іноземних банків в Україні 

Джерело: [3] 
 

 Протягом цього ж періоду іноземні банки збільшили свою частку на 

ринку кредитування з 12% до 46%, причому їхня частка на роздрібному 

сегменті становить 60% від усіх кредитів, наданих фізичним особам.  

 Під час фінансової кризи показники ефективності банків України різко 

погіршилися. При цьому група іноземних банків продемонструвала вищі 

середньозважені значення ROA (-3%) та ROE (-24%) порівняно з приватними 

вітчизняними (відповідно -4% та -46%) [1, с.87]. 

 Загалом, результати аналізу показали, що іноземні банки позитивно 

впливають на ефективність банківської системи та сприяють її капіталізації, 

нарощуванню темпів кредитування, розширенню асортименту, поліпшенню 

якості банківських послуг. 
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Постановка проблеми. Розвиток банківського сектора є  найважливішим 

фактором економічного зростання та забезпечення фінансової безпеки держави. 

Одним із сучасних видів взаємодії банків і реального сектору економіки є 

банківське інвестиційне кредитування. Проте нерозвиненість процедур його 

забезпечення якісної оцінки інвестиційних ризиків підвищує загальний рівень 

прийнятих банками ризиків та потребує адекватного економічним умовам 

вирішення. 

Метою дослідження є розгляд особливостей оцінки інвестиційних 

проектів в умовах загальної нестабільності економіки. 

Обґрунтування отриманих результатів. Загальновідомим є те, що оцінка 

проектів при інвестиційному кредитуванні повинна здійснюватись, 

враховуючи специфіку інвестиційного кредитування та вимоги регулятора 

(НБУ). Зазначимо, що існує безліч методик оцінки якості проекту та надійності 

клієнта, яким він реалізується, з погляду своєчасного погашення кредиту. 

Вживані в даний час і рекомендовані способи оцінки проектів спираються, 

головним чином, на аналіз діяльності клієнта та формальній оцінці 

результативності проекту (ЧПД, період окупності тощо) в попередньому 

періоді й орієнтовані, в основному, на рішенні розрахункових задач. При 

всьому значенні таких оцінок, вони не можуть вичерпно характеризувати 

кредитоспроможність потенційного позичальника в прогнозі й якості 

запропонованого ним проекту. Більшість банків використовують коефіцієнтний 

аналіз оцінки інвестиційних проектів і методику оцінки кредитоспроможності 

позичальника [2, c.66]. Ці методики розробляються центральними банками та 

носять характер рекомендацій, проте, виступаючи основою банківських систем 
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оцінки інвестиційних проектів, вони автоматично екстраполюють власні 

недоліки на дані системи оцінки. Так головним недоліком, що яскраво 

засвідчив саме період фінансової нестабільності у 2008-2010 рр., є практично 

повне неврахування можливості зміни макроекономічної ситуації та недостатня 

оцінка кредитоспроможності позичальника.  

Перший недолік має стратегічне значення для реалізації інвестиційних 

проектів, виходячи із значного впливу фактору лагу на розрахунок як 

фінансової, так і загальної ефективності від реалізації проекту. Адже ефективне 

врахування динамічної зміни основних макроекономічних параметрів, а також 

ринкової кон’юнктури, що має значний вплив у короткостроковому періоді, є 

запорукою адекватної оцінки. 

Другий недолік набув великого значення саме в умовах кризи. Оцінка 

кредитоспроможності контрагента ніколи не була визначальною при оцінці 

інвестиційних проектів, проте в умовах фінансово-економічної кризи (проблем 

з ліквідністю, погіршенням якості кредитного портфелю і як наслідок – 

необхідності формування резервів під його знецінення тощо) питання 

необхідності більш комплексного врахування кредитоспроможності, як основи 

для розрахунку ризику контрагенту, постало як ніколи гостро.  

Висновки. Отже, в сучасних умовах, будь-яка методика оцінки 

інвестиційних проектів повинна бути орієнтована на синтез різних підходів 

кількісної і якісної оцінки, проте визначальними в умовах кризи залишаються 

оцінка інвестиційної кредитоспроможності та врахування макроекономічної 

ситуації. 
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 Ризикологія академічної та практичної сфери банківської діяльності 

відображає зростаючий інтерес наукового пошуку щодо індикативних 

показників  новітніх компонентів ризиків. Cистема фінансового моніторингу в 

контексті організаційно-нормативного забезпечення спрямована на 

індивідуальні особливості джерел ризику, що вимагає програмних комплексів 

щодо критеріїв та індикаторів ризиків по банку, так і у відповідності реалізації 

механізмів функціонування системи внутрішнього моніторингу [2]. 

Моделювання оцінки ризику банківської установи здійснюється в результаті 

проведення факторного аналізу на основі відповідних бінарних показників 

діяльності банку, як індикативних показників для оцінки ризику легалізації 

банків, в основу якої покладено математичну основну модель факторного 

аналізу, яку в лінійному вигляді можна подати так [2]: 

де bR  – імовірнісна оцінка ризику легалізації для b-го банку; 71, iFib  – 

узагальнені фактори, які обумовлюють систематичну варіацію і кореляційний 

зв’язок між ними; bi di ,71,   – факторні навантаження; bV  – характерні 

фактори, які враховують варіацію, що не пояснюється загальними факторами 

(відображують несистематичну варіацію). 

Опираючись на міжнародний досвід, дослідники вітчизняної наукової 

школи пропонують до застосування систему скорингу на базі індикаторів 

ризику для оцінки репутації клієнта та відповідності його операцій 

фінансовому стану, суті та напрямам діяльності. Вона може стати однією зі 

bb
i

ibib VdFR 


7

1
  (1) 
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складових ризикозорієнтованої внутрішньобанківської системи фінансового 

моніторингу. При використання скорингових моделей оцінки ризику на базі 

індикативних показників ризику клієнта здійснюється оцінка за показниками 

[1]: 

R = 100 − RF ∑ ×risk             (2) 

C = 100 − RF ∑×risk           (3) 

A = 100 − RF ∑×risk              (4) 

де R – кількісна оцінка репутації; C – кількісна оцінка відповідності 

фінансовому стану; A – кількісна оцінка відповідності суті та напрямам 

діяльності; RF – кількість балів, визначена за відповідними критеріями ризику; 

risk – ступінь ризику проведення окремим клієнтом операцій із легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який визначається 

банком під час ідентифікації клієнта за допомогою відповідних внутрішніх 

процедур (1 – низький; 2 – середній; 3 – високий), за допомогою відповідних 

індикаторів, що вимірюються за критеріями бальної системи.  

 Індикативні показники ризиків слід розширити враховуючи нові підходи, 

що розглядаються ФАТФ через призму предикативних злочинів корупційного 

характеру, і шляхів щодо подальшої імплементації методичного забезпечення, 

як окремого аспекту індикаторів в системі оцінки ризиків.  

Отже, запропоновані моделі оцінки ризиків відображають адекватність 

моделей та методів оцінки ризиків у відповідності до міжнародних стандартів і 

вимог чинного законодавства. 
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Стабильное и прогрессирующее развитие экономики зависит от 

системного влияния всех основных факторов, влияющих на экономические 

процессы. Важнейшей составной частью данной системы является финансовый 

и банковский сектор, от успешности посреднического функционирования 

которого во многом зависит и реальный сектор. Таким образом, регулирование 

банковской системы – это системообразующее звено рациональной 

деятельности всех финансовых субъектов. 

В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора, в целом 

соответствующая мировым стандартам. Она включает регистрацию и 

лицензирование банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

осуществление надзора и применение соответствующих мер надзорного 

реагирования к банкам. 

В период мирового финансового и экономического кризиса последних 

6 лет банковский надзор стал играть одну из основополагающих ролей в 

процессе оздоровления экономики. До настоящего времени финансовый сектор 

Республики Беларусь достаточно успешно справлялся с внешними шоками, 

основные показатели эффективности банков продолжают оставаться в 

приемлемых диапазонах (табл. 1). 

Анализируя динамику основных показателей безопасности 

функционирования, можно сделать вывод, что меры, предпринятые для 

смягчения последствий финансового кризиса, были проведены успешно. 

Основную проблему вызывали кредитные риски, активы, подверженные 

кредитному риску и, как следствие, уменьшение показателей ликвидности 

банков после девальвации белорусского рубля в начале 2011 года. 
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Таблица 1 

Отдельные показатели функционирования банковского сектора РБ 

Показатель 01.10.2009 01.10.2010 01.10.2011 

Коэффициент достаточности 
нормативного капитала 

18.99 19.02 16.56 

Рентабельность капитала(ROE) 7.71 11.11 13.22 
Рентабельность активов (ROA) 1.24 1.71 1.57 
Текущая ликвидность 103.77 211.44 196.80 
Краткосрочная ликвидность 1.11 2.85 2.40 
Удельный вес проблемных 
активов в активах, подверженных 
кредитному риску 

3.16 4.00 4.16 

Отношение проблемных активов 
за минусом фактически 
созданного резерва к капиталу 

9.41 15.40 17.50 

Источник: составлено автором на основании статистических данных Национального 
банка РБ 

 
Организация банковского надзора в РБ в целом налажена рационально и с 

каждым годом всё больше соответствует принятым международным 

стандартам. Однако, в условиях экономической нестабильности необходимо 

разрабатывать и принимать дополнительные меры по доведению основных 

нормативов безопасности функционирования до установленных значений. 
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Постановка проблеми. Особливості сучасної світової фінансово-

економічної кризи проявляються в тому, що вона деформує структуру 
економічних систем. Для нашої країни важливим є розгляд тих головних 
проблем, які потрібно було б вирішувати задля зменшення деформації 
фінансового простору на національному рівні. Серед них найактуальніші такі: 
слабкість ресурсної бази банківських установ і брак належного обсягу 
грошових ресурсів для довгострокового кредитування реального сектору, без 
чого неможливою є повномасштабна модернізація економіки; недостатньо 
ефективна кредитна політика та недоліки в управлінні ризиками банківської 
діяльності і, як наслідок, переобтяженість банків проблемними активами; 
недостатній рівень капіталізації банківського сектору, а відтак його надмірна 
вразливість перед ризиками [1]. 

Метою є визначення основних напрямів розвитку банківської системи 
України. 

Виклад основного матеріалу. Світова історія і міжнародна практика 
організації та функціонування національних кредитних інститутів свідчать, що 
успішна реалізація стратегічної мети грошово-кредитної політики залежить не 
стільки від активності окремих великих банків, скільки від функціонування 
спеціалізованих банків, значного числа кредитних організацій, діяльність яких 
заснована на принципах взаємності та довіри. В першу чергу йдеться про такі 
інститути громадянського суспільства, як будівельні товариства Великобританії 
та кредитні союзи США, народні банки та сільські кооперативи Франції, 
кредитні кооперативи та будівельно-ощадні асоціації Німеччини, кредитну 
кооперацію та поштово-ощадні асоціації Японії. Дані кредитні організації, 
маючи безпосереднє відношення до цінової стабільності та стійкого розвитку 
реальної економіки, здатні протистояти негативним проявам фінансової або 
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економічної кризи. Так, наприклад, спеціалізовані банки вийшли з кризи з 
прибутками, в той час як великі універсальні банки мали збитки [2]. 

Тому необхідно припинити політику заохочення створення нових 
універсальних банків і перейти до політики розвитку спеціалізованих банків. 
Вони мають кредитувати функціонування та розвиток налагодження бізнесів, а 
також взяти на себе ризики кредитування інвестиційних проектів (так звані 
проекти «Зелене поле» («Green field»). Можливо, з часом в Україні, як і у 
розвинутих країнах, стратегічний розвиток економіки фінансуватимуть 
переважно інвестиційні фонди й інвестиційні банки. Але сьогодні для 
вирішення цього завдання необхідно орієнтуватися на систему комерційних 
банків. Водночас для того, щоб комерційні банки перетворити на структури, які 
фінансуватимуть стратегічний розвиток та інвестиції, необхідно змінити 
систему економічних нормативів, яка б забезпечувала більш м’який режим 
регулювання їх діяльності. Досвід свідчить, що стратегічний розвиток 
економіки, фінансування довгострокових проектів, збалансування галузевого та 
регіонального розвитку на макрорівні неможливі уразі застосування 
стандартних, універсальних інструментів банківського регулювання [3]. 

Висновки. Банківська система України дедалі більше має бути 
зорієнтована на розвиток спеціалізованих банків. Комерційні банки, що 
фінансують триваліші, інноваційні та перспективні проекти, повинні мати 
гнучкіший режим роботи, бути винагородженні за здійснення ризикових 
проектів фінансування. І також єдину систему економічних нормативів 
доцільно замінити гнучкою системою. Для комерційних банків, які здійснюють 
фінансування довгострокових, пріоритетних і стратегічних інвестицій, 
необхідно передбачити м’який режим резервування. Нормативи резервування 
доцільно диференціювати залежно від структури їхніх активів. 
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Глобалізація суттєво вплинула на розвиток глобального фінансового 

ринку та загострила протиріччя, що в свою чергу обумовило появу значної 

кількості інноваційних фінансових інструментів. Таким новим інструментом 

стала сек’юритизація, який дозволив перерозподілити ризики в економіці в 

розрізі фінансових ринків і секторів. Особливого значення він набув у 

банківському секторі як засіб зниження кредитного ризику. Все це визначає 

актуальність і практичну значимість дослідження. 

Вагомий внесок у формування теоретико-методологічної бази механізму 

сек’юритизації зроблено зарубіжними вченими Дж. Маршаллом, П. Роузом, 

Дж. Синке, Викул К. Бансалом та ін., яка в практичній площині була розширена 

науковими працями вітчизняних учених В. Бобиль, О. Євтуха, Ю. Коваленко, 

С. Лєонова, А. Пересади, Л. Примостки та ін.  

Мета роботи полягає у систематизації основних підходів до трактування 

поняття «сек’юритизація», визначенні її методів і функцій з позиції дії на 

кредитний ризик. 

Аналіз різноманітних підходів до поняття сек’юритизації показав, що в 

широкому розумінні – це напрям розвитку, який веде до втрати банківським 

сектором провідної позиції як фінансового посередника, у вузькому – 

інноваційна техніка фінансування. В зв’язку з чим, спостерігається 

різноманітність трактування сутності поняття: як тенденція зростання ролі 

цінних паперів; як надання банківським кредитам характеристик цінних паперів 

і збільшення операцій з цінними паперами в загальному обсязі операцій банку; 

як заміщення звичайних банківських кредитів цінними паперами або просто 

продаж кредитів з метою залучення грошових коштів.  
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Для банків сек’юритизація є новим інструментом, який дозволяє 

вирішувати низку проблем, а саме: підвищення ліквідності, виконувати вимогу 

достатності капіталу, отримувати додатковий прибуток за рахунок підвищення 

прибутковості банківських операцій, зменшувати вартість запозичень, 

диверсифікувати ризик.  

Механізм управління кредитним ризиком включає методи, прийоми та 

заходи, які дозволяють прогнозувати настання ризикових подій та 

запроваджувати заходи для усунення або зниження негативних наслідків 

ризикових подій. Сек’юритизація поділяється на три методи: класичний на 

основі SPV (special purpose vehicle); синтетичний, коли активи залишаються на 

балансі кредитної установи; накопичувальний, де формується кредитний 

портфель, відповідно до обсягів якого випускаються облігації, що 

розміщуються серед іноземних банків. 

Сек’юритизація активів як елемент механізму управління кредитним 

ризиком, а саме фінансовим інструментом його мінімізації, дозволяє 

забезпечувати пряме покриття збитків, пов’язаних з реалізацією загроз 

кредитного ризику, впливати на рівень очікуваних та непередбачуваних втрат 

шляхом прямого зменшення ризик-експозицій (цінність, події, суб’єкт, втрати 

суб’єкту), диверсифікації або впливу на кредитну якість.  

Стимулом для розвитку сек’юритизації можна вважати державну 

підтримку, пільгове оподаткування, розвиток комп’ютерних та інформаційних 

технологій, які дозволяють отримувати достатню інформацію для розміщення 

цінних паперів на ринку капіталу.  

Отже, зростаючий попит реального сектора економіки України на 

кредитні ресурси стимулює до пошуку реальних напрямів зростання 

довгострокового кредитування. Це в свою чергу потребує впровадження у 

вітчизняних банках нових інструментів фінансування для більш ефективного 

управління кредитними ризиками, до яких, безумовно, належить такий 

інструменту як сек’юритизація активів. 
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Ефективність роботи банку і його конкурентоспроможність на ринку 

багато в чому залежать від спектру послуг, що надаються корпоративним 

клієнтам та населенню. Більшість українських банківських установ можуть 

запропонувати лише широкий вибір кредитно-депозитних і карткових програм, 

розрахунково-касових і валютних операцій, зарплатних проектів. Для 

утримання своїх позицій банки змушені вести жорстку конкуренцію для того, 

щоб при нестабільності фінансового ринку отримувати прибуток, збільшувати 

кількість клієнтів, пропонуючи їм все нові послуги. Саме тому розвиток 

інноваційної діяльності, як один із чинників підвищення кількості та якості 

послуг, що надаються вітчизняними банками, є особливо актуальним для 

сучасної банківської системи України.  

Метою даної роботи є визначення суті інновацій та дослідження 

необхідності їх впровадження у вітчизняну банківську діяльність. 

На сьогоднішній день в економічній літературі існують різні за формою, 

але практично єдині за змістом визначення сутності банківських інновацій. 

Більшість науковців погоджуються, що банківською інновацією є результат 

діяльності банку, спрямованої на отримання додаткових доходів у процесі 

створення сприятливих умов формування та розміщення ресурсного потенціалу 

за допомогою нововведень, що сприяють отриманню прибутку клієнтами. 

Банківська інноваційна діяльність орієнтована на гармонізацію інтересів банку, 

споживачів і суспільства у цілому в рамках створення продуктів і послуг більш 

високої цінності, ніж у конкурентів [1, с.44]. 

Варто зазначити ряд причин, які обумовлюють необхідність 

запровадження інновацій, зокрема це: 
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- забезпечення прибутковості, як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі; 

- спроможність банку генерувати нові потоки доходів за рахунок 

впровадження інноваційних продуктів, високої якості обслуговування клієнтів, 

яке забезпечується саме реалізацією інноваційних рішень; 

- підвищення операційної ефективності, що потребує запровадження 

процесних інновацій, яке допомагає знизити витрати на виконання певних 

операцій із одночасним поліпшенням якості обслуговування; 

- бажання банківських установ створити й підтримувати імідж сучасного 

динамічного інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавлений у 

розв’язанні їх фінансових проблем, забезпечує комфортне та доступне 

обслуговування; 

- кардинальні зрушення у структурі та характері потреб споживачів 

фінансових послуг, які відбуваються в останні десятиліття [2, с.93]. 

Із урахуванням вищезазначеного, можна зробити висновок, що 

впровадження інновацій пов’язане, перш за все, з пошуком шляхів підвищення 

привабливості банківських послуг та їх просуванням на ринку, в результаті 

чого вітчизняні банки матимуть змогу конкурувати на міжнародному 

фінансовому ринку, покращувати якість та швидкість надання послуг, а також 

отримати можливість краще задовольняти різноманітні потреби клієнтів. Такі 

зміни матимуть позитивний вплив як для банківської системи так і для 

економіки країни вцілому. 
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В настоящее время, благодаря широкому распространению Интернет, 

мобильной связи, а также доступности для населения современных 

технических средств, таких как персональный компьютер, мобильный телефон, 

ноутбук, карманный компьютер, все больше новых людей могут получить 

возможность реализовать потребности управления своими денежными 

средствами на расстоянии от банка, не выходя из дома, или из любой другой 

точки планеты. 

Поэтому, в последние годы в Республике Беларусь наблюдается всплеск 

развития дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которые банки 

готовы предоставить частным клиентам. Из наиболее известных и 

распространенных среди частных клиентов услуг ДБО в Республике Беларусь 

можно отметить интернет-банкинг, мобильный банкинг, SMS-банкинг, ussd-

банкинг и АТМ-банкинг. Однако, существует отставание от европейских 

банков в развитии ДБО, в связи с этим, деятельность «ОАО АСБ Беларусбанк» 

как крупнейшего банка Республики Беларусь является отличным индикатором, 

позволяющим сравнить состояние развития данных услуг в Республике 

Беларусь с другими станами мира. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» проводит активную работу по улучшению 

качества предоставляемых услуг с использованием каналов ДБО, а также 

расширению сервисов для держателей банковских пластиковых карточек. За 

2011 год банком достигнуты следующие успехи в развитии АТМ-банкинга: 

 установлено 56 банкоматов (5,3% от общего числа), всего по состоянию 

на 01.01.2012 функционирует 1038 банкоматов;  
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 установлено 197 инфокиосков (9,7%), всего по состоянию 01.01.2012 

функционирует 2032 инфокиоска [1]. 

Развитие интернет-банкинга в 2011 году также происходило быстрыми 

темпами. По состоянию на 01.01.2012 количество клиентов, подключенных к 

интернет-банкингу, составило 99,5 тыс человек. За 2011 год к системе 

подключено 45,4 тыс новых клиентов, темп роста составляет 218% (за 2010 год 

– более 21,5 тыс человек, темп роста 251%). За год осуществлено платежей на 

сумму 96 млрд рублей (за 2010 год – на 28,8 млрд рублей). 

Все большую популярность  набирает проведение безналичных платежей с 

помощью мобильного телефона. Так, количество пользователей услуги SMS-

банкинг по состоянию на 01.01.2012 составило более 476 тыс человек. К услуге 

«M-банкинг» за год подключено 22 тыс новых клиентов.  

Также клиенты Беларусбанка получили возможность проводить операции 

оплаты за товары и услуги в сети Интернет. Платежи в Интернете производятся 

с применением технологии 3-D Secure, обеспечивающей повышенную 

безопасность благодаря тому, что идентификация держателя карточки 

производится посредством подтверждения каждой оплаты секретным паролем, 

который можно получить с использованием услуги М-банкинг ОАО «АСБ 

Беларусбанк»[2]. 

Развитие в ОАО «АСБ Беларусбанк» услуг ДБО оказывает позитивное 

влияние не только на деятельность банка и клиентов, а оказывает еще и 

положительное влияние на экономику страны. 
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Постановка проблеми. Глобалізація сучасного економічного простору 

ставить на перше місце вирішення проблеми легалізації кримінальних доходів 

та фінансування тероризму. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми стає 

запровадження системи фінансового моніторингу на міжнародному рівні, на 

рівні держави, а також на рівні окремих економічних суб’єктів. Фінансовий 

моніторинг здійснюється на всіх рівнях, проте якість його проведення потребує 

постійного вдосконалення. Тому актуальності набирає питання забезпечення 

якості фінансового моніторингу банку, а також фінансового моніторингу 

реалізації кредитних відносин як його складової.  

Метою дослідження аналіз теоретичних і практичних аспектів 

фінансового моніторингу кредитних відносин банку та внесення пропозицій 

щодо вдосконалення проведення фінансового моніторингу в банку.  

Виклад основного матеріалу. Програми здійснення фінансового 

моніторингу розробляються та реалізуються банком самостійно для 

забезпечення функціонування ефективної внутрішньобанківської системи 

фінансового моніторингу, відповідно до особливостей його організації й 

основних напрямів його діяльності, клієнтської бази та ступеня наявних і 

можливих ризиків, і потребують постійного оновлення в процесі проведення 

фінансового моніторингу. Співробітники, які здійснюють операції з клієнтами з 

кредитування, аналізують і виявляють фінансові операції, що підлягають 

обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Тому пропонуємо 

наступні заходи щодо забезпечення якості фінансового моніторингу: 

підвищення кваліфікаційного рівня працівників, відповідальних за проведення 

фінансового моніторингу; підвищення рівня компетентності відповідальних 

працівників; забезпечення взаємодії між працівниками; розподіл повноважень 
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між працівниками; проведення роз’яснювальної роботи моніторинг клієнтів; 

контроль якості фінансового моніторингу. При розробці заходів з контролю 

якості фінансового моніторингу необхідно запровадити постійний моніторинг 

адекватності й ефективності політики та процедур її контролю. У цьому 

напрямі слід розглядати питання формування графіка перегляду (оцінки) 

фактичних значень критеріїв якості, визначення порядку ознайомлення 

персоналу з результатами відповідного контролю, розробки механізму нагляду 

за дотриманням встановлених вимог щодо якості фінансового моніторингу 

персоналом суб’єкта фінансового моніторингу.  

Особливу увагу необхідно приділити організації проведення банками 

кредитного моніторингу, адже за останні роки спостерігаємо збільшення частки 

проблемних кредитів в загальній структурі кредитного портфелю [1]. Можна 

визначити ключові принципи кредитного моніторингу, дотримання яких 

дозволить банку проводити ефективний контроль за кредитним процесом: банк 

повинен мати свою систему моніторингу кредитних операцій; система 

моніторингу має бути безперервною та  оперативною, організація моніторингу 

повинна сприяти покращенню відносин між кредитором та позичальником; 

банк повинен враховувати особливості бізнесу що до супроводження  кожного 

проекту, що кредитується; кредитний контроль повинен здійснюватись 

найбільш кваліфікованими та досвідченими працівниками банку [2]. 

Висновки. Отже, в ході даного дослідження було розглянуто сутнісне 

поняття фінансового моніторингу кредитних операцій, запропоновано методи 

вдосконалення проведення фінансового моніторингу в банку.  
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Постановка проблеми. Сталий розвиток України можливий лише за 

умови достатніх обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення структурних 

зрушень у господарському комплексі України, що вимагає активізації 

інвестиційної активності вітчизняних банків. 

Мета. Виокремлення основних тенденцій інвестиційної діяльності банків 

на сучасному етапі, а також особливостей даного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Банківська система України здатна 

забезпечити значний обсяг інвестиційних ресурсів, яких потребує вітчизняна 

економіка на сучасному етапі розвитку. Інвестиційна діяльність банків та 

економічне зростання – це два взаємопов’язані процеси. Економічне зростання 

значною мірою залежить від здійснення банками інвестицій, і навпаки.  

Характерним для української банківської інвестиційної діяльності є те, 

що кредитні установи у своїй більшості дуже слабко інвестують реальний 

сектор економіки, що значною мірою зумовлено відсутністю реальних 

структурних перетворень у вітчизняній економіці, а відтак – високими 

кредитними ризиками [1, с.345]. Станом на 01.02.2012 кредитно-інвестиційний 

портфель банків встановив приблизно 600489,50 млн грн., при цьому 

найбільшу частку в ньому посіли кредити юридичним особам (70%), а ось 

частка інвестицій в цінні папери залишається низькою (9%), хоча в 2011 році 

вона становила 8,4%, що свідчить про позитивну динаміку зростання частки 

цінних паперів [3]. 

Аналіз банківського інвестиційного ринку свідчить про його повільну 

активізацію. До основних причин, що стримують інвестиційну активність 

банків України, належать: 1) короткостроковий характер ресурсної бази банків; 

2) неплатоспроможність більшості позичальників, відсутність гарантій 
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повернення ними кредитів та ліквідної застави; 3) поглинання українських 

банків іноземним капіталом, що призводить до втрати економічної 

незалежності; 4) високий рівень внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ризиків, 

які не готові взяти на себе банки; 5) існування значної кількості дрібних банків; 

5) високі відсоткові ставки за кредитами; 6) відсутність дієвого механізму 

стимулювання з боку держави. 

З метою активізації інвестиційної діяльності банків необхідно, по-перше, 

здійснити запровадження програм ефективного формування ресурсної бази, за 

рахунок не лише депозитів, а й емісії банківських облігацій; по-друге, державі 

необхідно розділити з банками ризик інвестиційної діяльності, зумовлений 

економічним становищем країни; по-третє, реалізувати програму 

запровадження адекватних процентних ставок; по-четверте, формувати 

комплекс конкурентних переваг, який дав би змогу кожному надійному, 

фінансово спроможному банку знайти своє місце в кредитно-інвестиційній 

діяльності країни. 

Для ефективної реалізації запропонованих заходів, необхідно розробити 

державну програму розвитку інвестиційного кредитування, із детальним 

зазначенням у ній необхідних обсягів коштів, джерел їх залучення, термінів. 

Висновки. Виконання запропонованих заходів дозволить покращити 

інвестиційний клімат і забезпечить подальший розвиток інвестиційної 

діяльності банків в Україні, що в свою чергу підготовить банки України до 

конкурентної боротьби з іноземними банками як у напрямку банківських 

інвестицій, так і за нових клієнтів, пропонуючи їм широкий спектр як 

банківських, так й інших фінансових послуг. 
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Платіжні системи є невід’ємною частиною економіки та банківської 

сфери зокрема. Тому регулювання та нагляд за платіжними системами є 

важливим елементом підтримання стійкості фінансової та грошово-кредитної 

систем. Від ефективного та надійного функціонування платіжних систем 

залежить результативність діяльності всієї фінансової системи, а їх діяльність 

може суттєво впливати на роботу інших суб’єктів ринку та пов’язана із 

суттєвими ризиками. Так, фінансова криза, яка супроводжувалася значними 

коливаннями ліквідності банків, цін на їх активи, падінням довіри населення до 

фінансових установ, спричинила суттєве навантаження на платіжні системи та 

системи розрахунків і тільки підкреслила залежність стабільності фінансової 

системи від їх безперебійного функціонування. Тому питання управління 

потенційними ризиками, пов’язаними з діяльністю платіжних систем, 

привертає все більше уваги регуляторних органів, а кількість країн, центральні 

банки яких зосереджують свою увагу на нагляді за платіжними системами як 

одному з напрямів діяльності, зростає із року в рік. Так, відповідно до другого 

пункту статті п’ятої Маастрихтського договору, забезпечення надійної та 

стабільної діяльності платіжної системи є однією з головних функцій 

Європейської системи центральних банків, що робить оверсайт за платіжними 

системами невід’ємною складовою діяльності центральних банків більшості 

європейських та євроорієнтованих країн. Крім цього, Австралія, Індія, 

Індонезія, Казахстан, Китай, Нова Зеландія, Сінгапур, Сполучені штати 

Америки, Таїланд, Танзанія, Японія й інші країни світу вже протягом порівняно 

тривалого часу здійснюють нагляд (оверсайт) за національними платіжними 

системами та системами розрахунків і постійно вдосконалюють діяльність у 

цьому напрямі та приводять її до міжнародних стандартів.  
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Кількість платіжних систем, що діють на території України стрімко 

зростає, але система нагляду (оверсайта) за ними тільки запроваджується. На 

сьогоднішній день в Україні діють дві системи, створені за ініціативою 

Національного банку України (далі – НБУ), крім цього, у 2008 році вперше 

була зареєстрована приватна платіжна система, створена вітчизняним банком 

ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», а вже в наступному році свідоцтва отримали 

ще чотири банки та три небанківські установи. Станом на 1 січня 2012 року 

загальна кількість платіжних систем, створених на території України банками 

та небанківськими установами, становить чотирнадцять систем. Крім цього, у 

країні діють п’ять міжнародних карткових платіжних систем і двадцять дві 

системи переказу коштів, створених нерезидентами, які рік за роком 

нарощують обсяги діяльності.  

Ураховуючи світову практику та рекомендації міжнародних фінансових 

організацій, у вересні 2010 року Постановою Правління НБУ схвалено 

Концепцію запровадження нагляду (оверсайта) за платіжними системами в 

Україні. Наступним та першочерговим завданням для ефективної реалізації в 

Україні нагляду за платіжними системами у відповідності до міжнародних 

стандартів має стати законодавче закріплення за НБУ функції нагляду 

(оверсайта) за платіжними системами.  

Отже, загалом система нагляду за платіжними системами в Україні в 

даний період часу перебуває на початковому етапі розвитку та потребує 

подальшої розробки, вдосконалення відповідного механізму та інструментів її 

реалізації. 
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Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової 

економіки, як правило, пов’язана з ризиком, тому дослідження інвестиційних 

ризиків, виявлення факторів, що їх викликають та обчислення можливих втрат 

є важливими проблемами, на які необхідно зважати банку, приймаючи рішення 

щодо вкладання коштів у той чи інший напрям діяльності.  

Мета. Розробка підходів щодо оцінки інвестиційних ризиків із 

врахуванням факторів, що на них впливають для подання банкам-інвесторам 

необхідної інформації при прийнятті рішення про доцільність інвестування. 

Виклад основного матеріалу. Проблемам аналізу та оцінки ризиків 

присвячено значну кількість праць учених-економістів. У даний час в теорії та 

практиці використовується широкий спектр прийомів і методів, що дають змогу 

аналізувати ризики інвестиційного проекту: статистичний (ймовірнісний) 

метод, аналіз чутливості, метод точки беззбитковості (маржинальний), метод 

сценаріїв розвитку, метод «дерева рішень», метод Монте-Карло тощо [1, c.256].  

Аналіз вищенаведених підходів оцінки інвестиційного ризику, показав, що 

ні один з них не є універсальним. Це викликано тим, що дані підходи 

призначались для аналізу ризиків проектів, реалізація яких планувалась для 

умов відносно стабільної економіки. Економічні потрясіння та кризи, які сталися 

останніми роками, змусили багатьох вчених та фахівців розвинених країн дещо 

переглянути погляди та підходи до проблем ризику. В зв’язку з цим, при оцінці 

ризику рекомендується використовувати комплексний метод, який представляє 

собою об’єднання декількох методів або їх окремих елементів [2, c.137].  

Узагальнюючи теоретичні напрацювання та практичні аспекти, можна 

застосовувати наступний алгоритм аналізу інвестиційного ризику: 
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1. Відбір та аналіз факторів ризику, що впливають на діяльність 

підприємства, в яке планується вкладати кошти. 

2. Визначення можливих інвестиційних ризиків. 

3. Збір інформації про реалізацію подібних інвестиційних проектів та 

оцінка кон’юнктури ринку. 

4. Розрахунок ймовірності того, що в результаті реалізації даного 

проекту банк понесе збитки. На цьому етапі варто скористатися як 

статистичним методом, так і методами проведення аналогій і експертним 

методом. 

5. Встановлення допустимого рівня ризику. 

6. Розрахунок статистичних показників (математичне очікування, 

дисперсія, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації та аналіз 

одержаних результатів. 

7. Оцінка ефективності інвестиційних проектів при різних сценаріях 

розвитку із застосуванням методу імітаційного моделювання «Монте-Карло». 

8. Визначення зони ризику, тобто можливої величини втрат у разі 

настання подій, що негативно вплинуть на ефективність інвестицій. 

Висновки. Особливістю запропонованого підходу аналізу ризиків є 

використання вірогідних понять і статистичного аналізу. Це відповідає 

сучасним міжнародним стандартам та є дуже трудомістким процесом, який 

потребує пошуку й залучення великого масиву різноманітної інформації. Даний 

підхід спрощує вибір банку між великою кількістю методів оцінки 

інвестиційного ризику та дає змогу враховувати всі фактори. Даний підхід дає 

можливість банку як диверсифікувати інвестиційний портфель, що 

автоматично знизить його ризик, так і забезпечить дохід у середньостроковій та 

довгостроковій перспективі. 
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Легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом, уже має глобальний 

характер і викликає стурбованість міжнародного співтовариства. Наявна в 

Україні тіньова економіка, що становить 40-60% від частки ВВП, сприяє 

розвиткові організованої злочинності, легалізації незаконно здобутого майна. 

Актуальність дослідження проблеми оцінки ризиків, пов’язаних з легалізацією 

доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму при 

здійсненні банками фінансових операцій, підвищується в умовах погіршення 

макроекономічної ситуації та поглиблення кризи в банківській сфері. 

Метою дослідження є аналіз системи оцінки ризиків у контексті протидії 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування 

тероризму при здійсненні банківськими установами фінансових операцій. 

Ризик відмивання грошей та фінансування тероризму може бути оцінений 

за допомогою різних категорій. У своїй сукупності вони мають сформувати 

стратегію управління потенційними ризиками і дозволити фінансовій установі 

здійснювати належний контроль за клієнтами та їх операціями. Найчастіше у 

зарубіжній практиці використовують три критерії ризику: ризик країни 

(географічний); ризик клієнта;та ризик продукту (послуги). Питома вага цих 

категорій у сукупній оцінці потенційного ризику відмивання грошей може 

різнитися залежно від окремого банку чи середовища його діяльності [2]. Тому 

кожен банк повинен розробити власну систему оцінки ризиків, що має 

враховувати особливості його діяльності та її нормативно-правового 

регулювання. Перш за все, є доцільність виділення таких видів ризику, як ризик 

порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу. Він може 

проявлятися у невиконанні (неповному виконанні) вимог законодавства (ризик 
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непрозорості інформації про структуру власності банку, ризик непрозорості 

інформації про склад і діяльність рад директорів і менеджменту, ризик 

непрозорості фінансової й операційної інформації); у сприянні відмиванню 

доходів працівниками банку (професійна невідповідність, шахрайство на 

робочому місці, безпосередня участь працівників банку в легалізації, 

розголошення інформації, нечіткий розподіл функцій та відповідальності між 

персоналом, недоліки побудови системи передачі інформації, управлінських 

рішень, недостатня організація системи внутрішнього контролю); а також може 

бути пов’язаним з керівництвом банку (ризик зловживання тривалим 

перебуванням на керівній посаді та ризик частої зміни керівного персоналу 

банку) [1].  

Отже, запропонована класифікація дає можливість комплексно оцінити 

ризик залучення банку до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а 

також згрупувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

обумовлюють кожен із підвидів ризиків. На основі запропонованої класифікації 

банк може побудувати систему оцінювання ризиків, пов’язаних із відмиванням 

грошей, що є неодмінною складовою ефективної комплексної стратегії  

управління ризиками банку. 
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Сбережения населения являются одним из инвестиционных источников, 

необходимых для экономического роста страны. Их объем и структура, доля 

накоплений населения, привлеченных кредитно-финансовыми организациями, 

является ресурсом экономического развития. В то же время, увеличение объема 

привлеченных средств свидетельствует о росте доверия не только к банковско-

финансовым учреждениям, но и государству в целом, обеспечивающему 

институциональные условия формирования устойчивых моделей 

сберегательного поведения. Решить проблему сохранности сбережений с 

одновременным их приращением можно с помощью банков. Помещение 

денежных средств в банк позволяет вкладчику значительно уменьшить риск 

потери сбережений в случае совершения кем-нибудь противозаконных 

действий и позволяет получить приращение размещенных во вкладе средств. 

Главной формой сбережений населения с точки зрения возможности их 

привлечения для финансирования экономики республики сегодня являются 

вклады (депозиты) населения в банках. 

Депозиты населения в национальной и иностранной валютах в банках 

Республики Беларусь на 1 января 2012 г. составили 49 трлн рублей, 

увеличившись за 2011 г. в номинальном выражении на 113,5 процента, 

(прирост, в основном, обусловлен переоценкой валютных вкладов), а в 

реальном выражении – на 2,3 процента.  

В разрезе банков ведущим на рынке депозитов населения является 

ОАО «АСБ Беларусбанк», удельный вес которого в общем объеме по 

республике на 01.12.2011 составляет 52,9 процента. В настоящее время 

сберегательные вклады представляют собой наиболее надежную форму 
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осуществления сбережений, являются источником капитала для банков, одним 

из инвестиционных источников, необходимых для экономического роста 

страны. В современных условиях большое внимание уделяется вопросам 

активизации работы по привлечению средств населения во вклады [1]. 

Для активизации работы по привлечению средств населения во вклады 

банкам необходимо разрабатывать программы по привлечению средств 

населения; налаживать систематическое изучение спроса на услуги, в том числе 

путем социологических опросов, использования «телефонов доверия» и других 

форм; обеспечивать постоянную рекламу работы банка по привлечению 

средств населения; обеспечивать максимально комфортные условия для 

населения при обслуживании; организовывать на базе одного из структурных 

подразделений банка образцово-показательное отделение по обслуживанию 

населения и распространять его опыт на все подразделения банка; постоянно 

изучать опыт работы банков республики и других государств, внедряя в 

практику новые виды услуг для населения [2]. 

Таким образом, активизация работы по привлечению средств населения 

во вклады имеет большое значение не только для укрепления базы банков, но и 

для поддержания сбалансированности развития экономики страны. В связи с 

этим создание благоприятных условий вовлечения средств граждан в 

экономику, через кредитный механизм банков, является основной задачей для 

государства на современном этапе развития. 
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 Однією з актуальних проблем функціонування банківської системи 

України в посткризовий період є оптимальне управління активами. Через не 

виважену політику та неефективний ризик-менеджмент суттєво погіршилася 

якість кредитних портфелів більшості банків, що призвело до уповільнення 

розвитку банківської системи й економіки країни загалом. Високі кредитні 

ризики зумовлюють значні відрахування у резерви на покриття втрат за 

кредитними операціями та свідчать про низький рівень рентабельності активів і 

капіталу банків (рис. 1).  

 
Рис. 1 Динаміка якості та прибутковості активів комерційних банків 

Джерело: складено автором на основі [3] 
 
 Збільшення проблемної заборгованості призводить до скорочення 

кредитних вкладень банками або ж вони зростають недостатніми темпами у 

порівнянні з потребами економіки, а це, в свою чергу, негативно позначається 

на інвестиційній активності в реальному секторі [2]. 

До недоліків кредитної політики банків необхідно віднести [1]: 
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1. Активізацію значної кількості пропозицій нових кредитних продуктів 

(валютних споживчих кредитів, кредитних ліній з пільговими умовами) без 

належної оцінки всіх можливих ризиків. 

2. Ігнорування макроекономічних факторів банківських ризиків при 

оцінці кредитоспроможності позичальників, а саме: зовнішніх факторів впливу 

світової фінансової кризи й особливостей реалізації валютно-курсової політики 

в Україні. 

Серед заходів, які сприяли б вирішенню цих проблем, варто виділити: 

1. Сприяння розвитку ефективної системи ризик-менеджменту банків, 

яка б забезпечувала своєчасну ідентифікацію ризиків, а також подолання 

інформаційної асиметрії, внаслідок якої банки стають неспроможними 

ідентифікувати платоспроможних позичальників і недобросовісних клієнтів. 

2. На основі сучасних інформаційних технологій запровадити 

використання скорингових і рейтингових моделей оцінки кредитоспроможності 

позичальників для того, щоб ефективно протистояти можливим ризикам 

нарощування проблемної заборгованості. 

 Реалізація зазначених заходів сприятиме стимулюванню кредитної 

активності українських банків. 
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З позиції системного підходу в основі функціональної підсистеми 

безвиїзного нагляду лежить інструментарій його здійснення, обґрунтований 
вибір якого забезпечує реалізацію поставленої мети та основних завдань 
дистанційної форми банківського нагляду. Серед інструментів безвиїзного 
банківського нагляду найбільшого поширення набули коефіцієнтний аналіз, 
рейтингові оцінки, системи раннього реагування. 

Коефіцієнтний аналіз є основним і найбільш поширеним інструментом як 
документарного нагляду, так і безвиїзного банківського нагляду в цілому, з 
огляду на простоту застосування, низькі витрати часових і матеріальних 
ресурсів тощо. Сутність методу полягає у детальному дослідженні фінансової 
звітності банків шляхом техніки вертикального та горизонтального 
економічного аналізу, побудови системи аналітичних коефіцієнтів, які дають 
змогу оцінити основні сфери діяльності банку як предмету нагляду [1]. 
Особливістю застосування коефіцієнтного підходу є його спрямованість на 
виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків економічних процесів, які 
прямо чи опосередковано впливають на діяльність банку, тобто ідентифікацію 
чинників реальної чи потенційної втрати фінансової стійкості. В цілому слід 
зазначити, що коефіцієнтний аналіз є мінімально необхідним інструментом 
дистанційного банківського нагляду, слугуючи одночасно джерелом для 
застосування інших, більш складних інструментів. 

З метою забезпечення ефективності наглядового процесу важливого 
значення набуває задача спрощення методології аналізу фінансового стану 
банку при одночасному збільшенні кола оціночних параметрів [2]. Подібна 
задача вирішується за допомогою рейтингової оцінки як комплексної 
характеристики стану банку. Відрізняючись виключно колом досліджуваних 
аспектів діяльності банку, базовим методом побудови (агрегування) рейтингу 
(номерний, бальний чи індексний) та способом розрахунку показників, в основі 
рейтингових систем лежить інтегральна (узагальнююча) оцінка фінансового 
стану банку, яка забезпечує наглядові органи комплексним підходом до оцінки 
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в контексті забезпечення стійкості банківської системи, та в подальшому яка 
може бути використана для групування банків за рівнем стійкості та виділення 
проблемних банків, прогнозування їх розвитку та застосування відповідних 
коригуючих заходів [3]. 

Використання коефіцієнтного аналізу та рейтингових оцінок в якості 
інструментів дистанційного нагляду має суттєвий недолік у вигляді значного 
часового лагу між виникненням проблем в діяльності банків та застосуванням 
відповідних заходів з боку наглядового органу. Це зумовлено  ретроспективним 
характером зазначених інструментів, які ґрунтуються на звітних даних банків 
на відповідну дату та не враховують потенційні динамічні зміни, які не завжди 
передбачають стійкий розвиток банку. Як свідчить практика наглядового 
процесу в розвинутих країнах, застосування систем раннього реагування та 
попередження кризових явищ в діяльності банків є дієвим інструментом в 
системі дистанційного банківського нагляду, що базується на статистичному та 
економетричному апараті та дозволяє враховувати ймовірнісний характер 
сучасних фінансово-економічних процесів [4]. Залежно від цільового 
призначення подібних моделей прийнято розрізняти такі, що спрямовані на 
прогноз вже розрахованого наглядовим органом рейтингу, в т.ч. ймовірність 
його погіршення; прогноз банкрутства (дефолту) банка та виявлення факторів 
(індикаторів) банківської кризи; оцінку потенційних (очікуваних) збитків. 

Підводячи підсумки, слід зазначити, що відбір наглядовим органом тієї 
чи іншої групи інструментів залежить як від адекватності (в т.ч. достовірності) 
інформаційного забезпечення, так і співвідношення «витрати/результат» при 
здійсненні наглядового процесу. 
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Становлення банківських систем у країнах з перехідною економікою 

відбувалося в непростих умовах, що супроводжувались руйнуванням 

виробництва, гіперінфляцією, труднощами з приватизацією, відставанням 

законодавчої бази від реальних процесів, що відбувалися. 

У зв’язку з цим, перехідні банківські системи характеризуються 

підвищеним рівнем несталості розвитку. Таким чином, банки стикаються з 

великими ризиками та загрозами. Тому вони, для утримання своїх позицій 

змушені вести жорстку конкурентну боротьбу між собою, піддаватись 

невизначеності через ринкову нестабільність, ще й, при таких умовах, 

отримувати прибуток, збільшувати кількість клієнтів, пропонуючи їм все нові 

послуги та можливості. Отже, ефективність роботи банку і його 

конкурентоспроможність на ринку багато в чому залежать від впровадження 

нових банківських продуктів, тобто інновацій. 

Розвиток економіки завжди будувався на основі впровадження нових 

технологій, але на протязі довготривалого періоду цей процес проходив вкрай 

повільно. В сучасних умовах технологічної революції банки розвиваються під 

впливом телекомунікаційних засобів та мережевих форм організації різних 

видів бізнесу [1, с.129]. У свою чергу, продукти та технології, які реалізуються 

на ринку представлені інноваціями. Частина з них створюється банками у 

формі банківського продукту або операції, тобто це – банківські інновації.  

У світовій практиці зазвичай виділяють наступні види банківських 

інновацій: 

- банківський продукт на нових сегментах ринку; 

- інновації у нових сферах грошово-фінансового ринку; 

- управління готівкою та використання нових інформаційних технологій; 
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- послуги фінансового посередництва, спрямовані на ефективне 

управління активами та зобов’язаннями [1, c.127]. 

Із урахуванням вищезазначеного, відмітимо, що серед сучасних інновацій, 

які вже функціонують в банківському секторі, виділяють такі:  

1) інтернет-банкінг як альтернативний канал продажу банківських 

продуктів, що є одним з найперспективніших каналів, який дозволяє 

фінансовим установам значно знизити операційні витрати та покращити якість 

обслуговування клієнтів; 

2) інноваційні банківські послуги – інтернет-еквайринг, Privat24, Mobile-

banking, мультивалютні вклади, емісія «привілейованих» пластикових карток, 

нові депозитні рішення, оформлення онлайн кредитів; 

3) соціальна система допомоги банкам в отриманні додаткової інформації 

про користувачів CRM (Customers Relationship Management – управління 

відносинами з клієнтами) [2, c.1]. 

Таким чином, активне впровадження банківських інновацій в практику 

банківської діяльності дозволить збільшити прибутковість банків, розширити 

коло клієнтів та підвищити свою конкурентоспроможність. З огляду на 

швидкість розвитку банківських інновацій у провідних країнах світу, 

перспективи інноваційного буму в Україні досить високі, тому виникає 

необхідність до пошуку та використання нових ідей та рішень, що дали б змогу 

максимально ефективно використовувати наявні ресурси та можливості банків 

задля досягнення поставлених цілей та завдань. 
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ОСНОВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМ 

Ситнікова А. І. 
Науковий керівник: Прийдун Л. М. 

Тернопільський національний економічний університет 
 

У ринковій економіці інновації є ефективним засобом конкурентної 

боротьби, оскільки, створюючи для споживачів більшу цінність, ніж традиційні 

товари та послуги, вони сприяють зростанню доходів банків-інноваторів, 

збільшенню їх ринкової частки та підвищенню прибутковості. Однак, коло 

банківських установ, здатних до повноцінної реалізації інноваційних програм, є 

досить обмеженим, що обумовлено значним рівнем фінансових втрат та ризику, 

які супроводжують новаторську діяльність. 

Тому актуальною залишається проблема вчасного розпізнання ризику 

впровадження банківських інновацій, що полягає у необхідності формування 

уявлення про ризик конкретних нововведень і виявлення меж його допустимого 

значення. Отже, метою дослідження виступає оцінка впливу інноваційного 

ризику на діяльність комерційного банку, аналіз факторів, що його 

спричиняють і виокремлення основних компонентів управління ним. 

У загальному вигляді ризик інноваційної діяльності можна визначити як 

ймовірність втрат, що виникають при вкладенні банком коштів у розроблення 

нових технологій, впровадження послуг, що, можливо, не знайдуть очікуваного 

попиту на ринку, а також при вкладенні коштів в розробку організаційних, 

управлінських, маркетингових інновацій, які можуть не принести очікуваного 

ефекту. Це пояснюється тим, що за даними досліджень науковців, позитивним 

результатом закінчуються не більше 5% інноваційних проектів [1, c.24]. 

Відтак, інноваційний банківський ризик визначається такими факторами: 

законодавчою неврегульованістю діяльності банків у сфері нововведень; 

залежністю банківської установи від впливів зовнішнього середовища, що є 

більш динамічним, ніж внутрішнє; невизначеністю цілей банку чи їхньої 
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пріоритетності; впливом конкуренції, яка часто буває недобросовісною; 

недостатнім рівнем підготовки персоналу. 

На основі вищезазначеного, можна стверджувати, що ефективне 

управління ризиком впровадження банківських інновацій повинно включати 

наступні компоненти:  

 ранню та найповнішу ідентифікацію ризиків певного проекту; 

 урахування не тільки небезпеки, а й можливостей покращення 

параметрів інноваційного процесу; 

 проведення аналізу та ранжування ризиків; 

 встановлення осіб, відповідальних за контроль ймовірних загроз; 

 завчасне створення планів дій у разі прояву ризиків; 

 регулярне відстеження та уникнення проблем, що виникають [2, c.210]. 

Таким чином, банківські установи можна вважати успішними, коли 

прийняті ними ризики контрольовані та знаходяться в межах їхніх фінансових 

можливостей. Тому, на сьогодні, управління ризиком інновацій виступає 

пріоритетним завданням інноваційної політики як держави, так і кожного 

окремого банку, адже саме впровадження нововведень є основним двигуном 

економічного зростання. 
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DUE DILIGENCE: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
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аспірант Університету банківської справи НБУ 

 
Постановка проблеми. В умовах посткризового періоду підприємства 

змушені брати участь в процесах злиття та поглинання для того, щоб зберегти 

або хоч відновити свої позиції на ринку. Тому для банку, як для потенційного 

інвестора, так і для підприємства, як для потенційного покупця, постає питання 

щодо реального стану підприємства яке бере участь у цих процесах. Адже дані 

операції несуть у собі значні ризики. Тому для збору повної, достовірної та 

об’єктивної інформації про фінансовий стан, ринкову позицію та правовий 

статус компанії − контрагента виступає спеціальна процедура комплексної 

перевірки під назвою «due dilinges». 

Метою дослідження є розкриття сутності поняття та змісту «due 

dilinges». 

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній літературі 

відсутнє однозначне трактування сутності такого поняття як «due dilinges». У 

перекладі з англійської мови due diligence означає «належна перевірка», 

«перевірка належної сумлінності», але жоден із наведених варіантів не 

розкриває повною мірою його сутності. На сторінках Інтернет-видань можна 

знайти спроби трактувань даного терміну як правового аудиту, що, на нашу 

думку, не лише не дозволяє зрозуміти сутність due diligence, але й суперечить 

самому поняттю аудиту [1, с.189-191]. 

Найбільш повним є визначення запропоноване О. О. Терещенком, який 

під «Due Diligence» пропонує розуміти глибокий та комплексний аналіз усіх 

аспектів фінансово-господарської діяльності підприємства: організаційних, 

правових, фінансових, маркетингових, податкових, політичних, ринкових, 

технологічних та ін. [2].  

Система «Due Diligence» включає комплекс аналітичних і оперативних 

заходів для перевірки законності та комерційної привабливості планової 
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операції, інвестиційного проекту, процедури. Метою проведення «Due 

Diligence» для покупця (інвестора) є уникнення максимального впливу 

існуючих підприємницьких ризиків [3, c.290].  

Проведення незалежної оцінки реального стану справ – необхідна 

процедура при зміні власника об’єкту, оскільки вона дозволяє встановити певну 

довіру, знайти необхідні компроміси та внести певні умови між сторонами 

здійснюваного процесу так і для банку, який може виступати як виконувачем 

процесу «Due Diligence» так і інвестором здійснюваних процесів злиття та 

поглинання. 

Аналіз ґрунтується на внутрішній інформації, нормативних актах, даних 

представленими конкурентами та партнерами. Часто перед початком 

проведення процедури «Due Diligence», де відкривається доступ до таємної 

інформації, обидві сторони підписують договір про конфіденційність 

інформації. 

Висновки. Отже, due dіlіgence проводиться для того, щоб оцінити 

«життєздатність» і вигідність запланованої угоди, потенційні ризики, пов’язані 

зі здійсненням угоди, а також наслідків реалізації таких ризиків.  
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На фоні посилення глобалізації фінансових ринків динамічно змінюється 

вітчизняний грошово-кредитний ринок, у тому числі його міжбанківський 

сегмент. Зокрема, такі зміни стосуються інструментарію, який 

використовується на цього ринку. Зазначене питання є недостатньо 

висвітленим в економічній літературі, або описується з певними неточностями, 

що призводить до невідповідності практичних аспектів функціонування ринку з 

їх відображенням у економічній теорії. Враховуючи зазначене, поглиблення 

досліджень інструментів міжбанківського кредитного ринку набуває особливої 

актуальності. 

Відповідно до вітчизняних економічних постулатів традиційним є аналіз 

інструментів, які застосовуються на двох рівнях функціонування 

міжбанківського кредитного ринку, а саме на мікро та макро. З огляду на те, що 

такі інструменти використовуються для здійснення операцій між суб’єктами 

першого та другого рівнів банківської системи України, їх поділяють на 

інструменти комерційних банків та Національного банку України. Зокрема, 

відповідно до української банківської практики до перших відносять: кредити, 

депозити, репо і овердрафт за кореспондентським рахунком. До других: 

кредити рефінансування (овернайт, до 90 днів), стабілізаційні кредити, репо 

(пряме та зворотне) тощо. Також в українських наукових джерелах 

зустрічаються класифікації, відповідно до яких до інструментів 

міжбанківського кредитування відносять операції з цінними паперами, у тому 

числі з депозитними сертифікатами Національного банку України. Проте, 

зазначене є спірним. Ураховуючи, що при здійсненні таких операцій право 

власності переходить від продавця цінного паперу до його покупця, таку 
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операцію слід класифікувати як операцію міжбанківського ринку цінних 

паперів, а не кредитного сегменту міжбанківського ринку. 

Зазначений перелік інструментів не є вичерпним. У першій половині 

2011 року Національний банк України надав право комерційним банкам 

проводити між собою та на міжнародному валютному ринку валютні операції 

на умовах «своп». Проведення операцій своп між комерційними банками та 

Національним банком України було узаконено в кінці 2010 року. 

Економічна сутність цього інструменту є неоднозначною. З одного боку 

він вважається валютним інструментом, оскільки об’єктом операції своп є 

валютні кошти. Відповідно доцільно вважати, що ці операції проводять на 

міжбанківському валютному ринку України. З іншого – якщо відповідно до 

своп угоди відбувається обмін валютою зі зворотним її поверненням, така 

операція є кредитною, оскільки в процесі її здійснення виконуються основні 

принципи кредитування, а саме строковості, поворотності, забезпеченості (в 

ролі забезпечення виступає валюта) та платності. Відповідно операції з обміну 

валютою на умовах «своп» мають відносити до операцій кредитного сегменту 

міжбанківського ринку. 

Отже, уточнення класифікації інструментів, що застосовуються на 

міжбанківському кредитному ринку України сприятиме посиленню 

адекватності відображення процесів, які відбуваються на грошово-кредитному 

ринку України в економічній теорії. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Актуальність теми. В умовах розвиненої ринкової економіки, як 

засвідчує зарубіжний досвід, банки мають виступати у ролі організаторів і 
фінансових ініціаторів здійснення великих інвестиційних проектів і програм. 
Саме банківські установи здатні відігравати вирішальну роль у мобілізації 
фінансових інвестиційних ресурсів, виступаючи як провідники, а в ряді 
випадків – як фінансові гаранти вживаних інвестиційних заходів. Тому 
важливого значення набуває державне регулювання інвестиційного 
кредитування через формування відповідної нормативно-правової бази та 
контролю за її виконанням суб’єктами інвестування, що вступають у кредитні 
відносини з банками. 

Метою дослідження є аналіз діючої нормативно-правової бази щодо 
регулювання кредитно-інвестиційних відносин між суб’єктами інвестиційної 
діяльності та банками – кредиторами інвестиційних проектів України та 
виявлення основних напрямів покращення інвестиційного клімату кредитних 
організацій. 

Обґрунтування отриманих результатів. Створення правової основи 
функціонування суб’єктів інвестиційної діяльності, зокрема й у сфері 
кредитних відносин, є однією з найважливіших економічних функцій держави в 
ринковій економіці. Слід зазначити, що на сьогоднішній день в Україні існує 
значна кількість законодавчих та нормативних актів, які регулюють 
інвестиційну діяльність та кредитні відносини між кредитними організаціями та 
суб’єктами господарювання. Однак виникає потреба врегулювання саме 
інвестиційного кредитування, що пов’язано зі специфікою подібних відносин.  

На даний час нормативно-правова база регулювання інвестицій в Україні 
налічує більше 100 різного роду нормативних документів (законів, указів, 
постанов, інструкцій тощо). Насамперед, це Закони України «Про інвестиційну 
діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Постанова Кабінету 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 149 

Міністрів України «Про стимулювання інвестиційної діяльності», Постанова 
Правління Національного банку України «Про врегулювання питань 
іноземного інвестування в Україну», Указ Президента України «Про 
інвестиційні фонди й інвестиційні компанії» та інші законодавчі акти. 
Законодавче регулювання інвестиційної діяльності дозволяє сформувати 
пріоритетні напрями вкладення фінансових ресурсів у розвиток галузей 
економіки не тільки України, але й зарубіжних країн. 

Оскільки інвестиційна діяльність тісно пов’язана з інноваційною 
діяльністю, то не менш важливою та ефективною була б законодавча база, яка 
регулює інноваційну діяльність. Однак за кількістю і якістю нормативних 
законодавчих актів вона поступається подібним системам у розвинутих країнах 
світу. Крім того, останнім часом в Україні спостерігається уповільнення темпів 
розвитку інноваційної діяльності, що вимагає реформування механізму 
управління інноваційним потенціалом в Україні. Правовою базою у сфері 
регулювання інноваційної діяльності є Закони України «Про інноваційну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і 
науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» та ряд інших.  

Висновок. Незважаючи на значну кількість нормативних актів у сфері 
правового регулювання інвестиційно-інноваційною та банківською кредитною 
діяльністю виникає потреба формування такої законодавчої бази, яка б 
забезпечувала найліпший розвиток такої діяльності в Україні. Зокрема, 
важливого значення набуває питання нормативно-правового врегулювання 
банківського інвестиційного кредитування, адже відносини кредитування, що 
пов’язані з інвестиційною діяльністю, мають бути чітко регламентовані 
законодавчими актами, що мають відображати специфіку таких відносин. 
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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки важливим постає 

питання щодо забезпечення ефективної системи діяльності банківського 

нагляду та регулювання. Адже як показала світова фінансово-економічна криза, 

методологія й інструменти здійснення ефективного банківського нагляду 

виявилися не спроможними вчасно зреагувати на можливі загрози щодо 

фукнціонування не лише банківського сектору, але й світової економіки 

загалом, у тому числі й економіки України. 

Система здійснення вітчизняного банківського нагляду ґрунтується на 

структурних підрозділах Національного банку України, адже саме він є 

головним суб’єктом грошово-кредитної політики. Національний банк України є 

розробником основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль 

за її проведенням, також він є органом банківського регулювання та нагляду, 

що здійснюється з метою забезпечення стабільності банківської системи, 

гарантування безпеки та надійного функціонування банків.  

Основна роль банківського нагляду, як інструмента грошово-кредитного  

регулювання полягає у спрямуванні функціонування наглядових органів на 

підтримку надійності й ефективності діяльності окремих банків, щоб 

забезпечити стабільність і нормальне функціонування всієї системи. Тому 

формування ефективної системи банківського нагляду з огляду на сучасний 

стан банківництва, удосконалення законодавчої бази, тенденції банківського 

регулювання та на вивчення світового досвіду організації нагляду, контролю і 

регулювання банківської діяльності є надзвичайно важливим для будь-якої 

держави. Таким чином, дослідження банківського нагляду, як інструмента 

регулювання грошово-кредитного ринку на сьогодні є важливим напрямом для 

удосконалення вітчизняної грошово-кредитної політики держави [1, c.12]. 
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Головною метою банківського нагляду в Україні з урахуванням сучасних 

тенденцій розвитку банківського сектору повинні бути безпека та стабільність 

банківської системи, швидке реагування та моніторинг кризових явищ в 

економіці, належний контроль за діяльністю системоутворюючих банків, 

проведення ефективної політики нагляду не лише банківської системи в цілому, 

але й окремих її елементів. Вирішення саме цих завдань дасть змогу посилити 

надійність банківської системи та забезпечити динамічний розвиток вітчизняної 

економіки. 

Так застосування НБУ інструменту грошово-кредитного регулювання як 

банківський нагляд має забезпечувати: обмеження прийняття банківськими 

установами істотних ризиків; вчасна діагностика та виявлення системних 

дисбалансів в економіці; стимулювання розробки в комерційних банках 

внутрішнього контролю та моніторингу концентрації ризиків; підвищення 

якості інвестицій та ефективності діяльності банківської системи; максимізацію 

доходу, нарощування капіталу і ефективний розподіл джерел фінансового 

забезпечення.  
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Постановка проблеми. Нині перед Україною стоїть завдання 

розширення інвестиційного ринку, що змушує активно працювати над 

розробкою ефективних механізмів, здатних акумулювати вільні фінансові 

ресурси на фінансовому ринку, та спрямовувати їх в сегменти економіки, які 

формують потенційний попит на інвестиційний ресурс. 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. 

Мета. Аналіз та оцінка переваг і недоліків іпотечного кредитування при 

фінансуванні інвестиційних проектів. 

Виклад основного матеріалу. Іпотека, як засвідчує багаторічний досвід її 

застосування у світі, є одним з механізмів, який завдяки мультиплікаційному 

ефекту спроможний активізувати різновекторні ринки: капіталу, житла, 

будівельних матеріалів, землі, комерційної нерухомості, кредитів, депозитів, 

праці, страховий ринок.  

Розвиток іпотечних відносин значною мірою залежить від адекватного 

законодавства. Його недосконалість до останнього часу практично 

унеможливлювала розвиток іпотечного ринку, оскільки за таких умов цей 

ринок розвиватиметься не врегульовано, що може спричинити 

непередбачуваність розвитку та високу ризикованість і в результаті призвести 

до кризи [2, c.116]. 

Приймаючи рішення про доцільність надання іпотечного кредиту, 

менеджери банку повинні зважити фактори позитивного та негативного впливу 
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на ефективність позички. Особливості іпотечного кредиту формують переваги 

та недоліки іпотечного кредитування як для позичальника, так і для кредитора, 

основний зміст яких розроблений українським ученим В. Базилевичем 

наведений у таблиці 1 [1, c.49]. 
Таблиця 1 

Переваги та недоліки іпотечного кредитування для позичальника і кредитора 

 

Висновок. Ефективна система іпотечного кредитування сприятиме 

вирішенню багатьох соціально-економічних завдань. Іпотека володіє 

абсолютними перевагами, оскільки будь-які операції з нерухомістю дають 

значний прибуток.  
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Переваги Недоліки 
1. Застава нерухомості під час кредитування 

Для кредитора-іпотекодержателя: 
— полегшується контроль за збереженням 
предмета застави; 
— право кредитора звернути стягнення та 
реалізувати предмет іпотеки для задоволення своїх 
вимог у разі невиконання позичальником умов 
кредитного договору 

— ускладнює процес реалізації 
застави у випадку непогашення 
позики, оскільки предмети 
іпотеки, як правило, не належать 
до високоліквідних активів 

Для позичальника-іпотекодавця: 
— зростання інвестиційних можливостей шляхом 
перетворення нерухомості в операційний капітал; 
— фізичні характеристики нерухомості 
дозволяють залишати об’єкт іпотеки у володінні та 
користуванні позичальника; 
— самостійно розпоряджається доходом, 
одержаним у результаті використання предмета 
іпотеки 

— втрата права власності на 
предмет іпотеки у разі 
невиконання зобов’язань, 
передбачених кредитним 
договором 

2. Цільове використання іпотечної позики 
Для кредитора-іпотекодержателя: 

— можливість диверсифікації, тобто 
урізноманітнення інструментів і програм іпотечного 
кредитування 

— додаткові витрати, пов’язані з 
диверсифікацією інструментів і 
програм іпотечного кредитування 
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Постановка проблеми. Ефективність діяльності будь-якого банку в 

довгостроковій перспективі визначається рівнем і масштабами його 

інвестиційної діяльності. Тому актуальним є формування найбільш 

прибуткового портфеля при найменш можливому рівні ризику. 

Мета. Дослідити принципи та методи, зовнішні та внутрішні чинників, що 

сприяють ефективному управлінню портфелем фінансових інвестицій. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна інвестиційна активність банків на 

вітчизняному фондовому ринку має досить низький рівень. Серед стримуючих 

чинників основними визначають недостатню розвиненість ринку цінних 

паперів України та високий рівень державного адміністративного втручання.  

Серед головних завдань управління банківським портфелем цінних паперів 

відзначають: забезпечення надійності вкладень; підвищення дохідності 

інвестицій; збільшення ринкової вартості вкладень; пошук найкращих умов 

інвестування [1, c.341]. 

Інвестиційна діяльність банків ґрунтується на необхідності ефективного 

вибору потенційного емітента, що стосується купівлі того чи іншого цінного 

паперу, вдалого формування портфелів цінних паперів, а також управління 

цими портфелями. 

Визначення потенційного емітента передбачає врахування зовнішніх і 

внутрішніх чинників, що впливають на його діяльність. Серед найбільш 

важливих зовнішніх чинників особливу роль відіграють: економічна ситуація, 

стан грошово-кредитної сфери, політико-правове середовище. Внутрішні 

чинники включають: цілі діяльності потенційного емітента, його положення на 

ринку, репутацію, конкурентоздатність та кваліфікацію персоналу. 
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Оскільки фінансово-економічний стан України в нинішніх умовах є 

нестабільним, існує можливість втрати потенційним емітентом в майбутньому 

платоспроможності, ліквідності, надійності, тому банкам необхідно керуватися 

такими основними принципами при формуванні інвестиційного портфеля: 

1. Відповідність складу портфеля інвестиційній стратегії компанії. 

2. Принцип забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам. 

3. Забезпечення прийнятних для інвестора співвідношень між основними 

цілями: дохідністю, зростанням капіталу, мінімізацією ризику та ліквідністю 

[2, c.299-300]. 

Також в нинішніх умовах, банки застосовують дійові методи управління 

інвестиційним портфелем, а саме: метод короткострокового акцепту, метод 

рівномірного розподілу коштів, метод довгострокового акцепту, метод 

відсоткових очікувань, метод «штанги» [3, c.219].  

Варто погодитися з твердженням Л. О. Примостки, щонайбільш доцільним 

для банків є метод штанги, який базується на формуванні портфеля із 

довгострокових і короткострокових цінних паперів.  

Висновки. Вкладення банків у фінансові інвестиції, по-перше, забезпечує 

отримання дивідендів та підтримку ліквідності для банку; по-друге, допомагає 

підприємствам у відтворенні виробничого процесу з метою збереження та 

подальшого розвитку їх діяльності; по-третє, сприяє сталому розвитку 

економіки держави. 
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Эффективность кредитной деятельности банков зависит от качества 

кредитного портфеля, степени рискованности кредитной политики. Анализ и 

оценка качества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять 

его кредитными операциями. Качество кредитного портфеля определяется по 

определенным классификационным критериям: по контрагентам, в разрезе 

видов валют, по признаку резиденства, по видам обеспечения кредитов, по 

срокам выдачи, по отраслям, по своевременности погашения. 

В принципе единой методологии оценки кредитного портфеля не 

существует. Во многих банках разработана самостоятельная методология 

оценки кредитного портфеля.Имеются несколько методик анализа кредитного 

портфеля разных авторов – Маршавиной Л. Я., Соколинской Н. Э., 

Ларионовой И. В., и др. Маршавина Л. Я. представила методику анализа 

кредитного портфеля, которая позволяет исследовать проблемную 

кредиторскую задолженность в кредитном портфеле, доходность кредитов, 

среднюю стоимость ресурсов. Но для проведения полного исследования 

кредитного портфеля необходимо рассчитывать показатель достаточности 

резерва банка для покрытия кредитного риска банка его капиталом, а также 

изучать кредитные операции в разрезе активных. Методика анализа кредитного 

портфеля, разработанная Соколинской Н. Э., отражает практически все аспекты 

исследования кредитного портфеля банка. Тем не менее, необходимо 

дополнительно включить в данную методику показатель результативности 

системы управления кредитным риском в банке, который бы учитывал как 

потери, обусловленные присутствием кредитного риска, так и доходы, 

полученные вследствие принятия кредитного риска.  
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Методика анализа кредитного портфеля И. В. Ларионовой позволяет 

исследовать доходность и качество кредитного портфеля. Положительным 

моментом данной методики является то, что Ларионова И. В. при оценке 

резерва на возможные потери по кредитам берет во внимание не только 

удельный вес просроченной задолженности, но и фактические потери, которые 

несет банк при предоставлении кредитов. Однако в данной методике 

отсутствуют показатели, характеризующие стоимость ресурсов, совокупный 

кредитный риск, принимаемый банком и его влияние на доходы банка. 

Существует также ряд других факторов, которые необходимо принимать 

во внимание при  оценке кредитного портфеля. Захарошко С. предлагает для 

анализа кредитного портфеля использование индексного метода. 

Классификация факторов позволяет распределить их по группам в зависимости 

от общих признаков, глубже разобраться в причинах изменения сравниваемых 

явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании 

величины результативных показателей. Все эти факторы субъективны в какой-

то степени, но они должны приниматься во внимание при оценке адекватности 

кредитного портфеля.  

Итак, управлять риском кредитного портфеля – значит предпринимать 

действия, направленные на поддержание его уровня в заданных пределах, 

используя различные методы регулирования кредитного риска. 
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Постановка проблеми. Проблеми формування та управління 

інвестиційним портфелем банку можуть призвести як до невдалого 

перерозподілу вільних коштів між суб’єктами фондового ринку, так і до 

дестабілізації фінансового стану банку. Таким чином, в умовах економічної 

нестабільності проблема ризиків набуває особливої актуальності. 

Мета. Аналіз ризиків, характерні для інвестиційної банківської 

діяльності, та методи управління ними. 

Виклад основного матеріалу. У світовій практиці нагромаджено 

значний теоретичний потенціал щодо оцінювання ризиків інвестиційної 

діяльності банків. Дослідженням ризиків інвестиційної банківської діяльності 

займалися значна кількість науковців і вчених-економістів, зокрема таких, як: 

І. А. Бланк, В. В. Вітлінський, О. С. Любунь, В. І. Грушко, Л. О. Примостка, 

Т. С. Смовженко, Н. П. Шульга та інші. 

 Кожен банк, що займається інвестиційною діяльністю, повинен 

постійно оцінювати ризики своїх інвестицій у цінні папери. Для цього 

застосовують як зовнішній рейтинг цінних паперів, так і власні методики банку 

[1, c.312]. 

 Нинішній стан фінансового ринку змушує швидко й адекватно 

реагувати на його зміни, тому роль управління інвестиційним портфелем різко 

зростає та полягає у знаходженні тієї межі між ліквідністю, прибутковістю і 

ризиком, яка дала б змогу обрати оптимальну структуру портфеля. 

 З метою управління ризиками, кредитні установи при здійсненні 

операцій з цінними паперами повинні встановлювати як загальні ліміти (на 

проведення банками операцій з цінними паперами), так і ліміти, що стосуються 

безпосередньо спекулятивного та інвестиційного портфелів. 
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 Основна проблема сьогодення щодо управління ризиками банківської 

діяльності полягає у тому, що більшість депозитних корпорацій України не 

використовують комплексний підхід щодо підвищення ефективності ризик-

менеджменту. Важливим елементом цієї системи має стати прогнозування 

розвитку ринку та самого банку із застосуванням комплексу методів мінімізації 

ризиків, зокрема які стосуються саме інвестиційної діяльності фінансово-

кредитних установ. 

 До методів зниження ризику, які приймає на себе банк, здійснюючи 

інвестиційну діяльність, відносять: інформаційне забезпечення інвестиційних 

рішень, формування резервів, підвищення ліквідності цінних паперів, 

диверсифікованість портфеля, моніторинг та діагностика проблем, хеджування, 

професійна оцінка рівня ризику [3, c.420]. 

Для ефективного управління банківської інвестиційної діяльності можна 

використовувати один з розглянутих методів мінімізації ризиків, проте варто 

зазначити що жоден із них не є ідеальним. Але якщо застосувати наведені 

методи в комплексі, скориставшись їх інструментарієм, то ймовірність 

побудови більш ефективної системи управління ризиками інвестиційної 

діяльності банку зросте. 

 Висновки. Для забезпечення фінансової стабільності банківської 

установи при здійсненні інвестиційної діяльності необхідно постійно 

здійснювати управління інвестиційними ризиками, використовуючи 

запропоновані методи управління ними. До того ж ефективне управління 

ризиками інвестиційної діяльності банку має базуватися на таких чинниках, як 

макроекономічна ситуація в країні, цілі та завдання банку у сфері інвестиційної 

діяльності, якість бази даних, наявність потужної комп’ютерної підтримки та 

вимог щодо надійності отриманих результатів.  
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Розвиток платіжних систем є безперервним процесом, який ґрунтується на 

міжнародному досвіді. Вагоме значення для вдосконалення платіжних систем 

має регулювання та спостереження з метою підтримки надійності й 

ефективності її функціонування, оцінки відповідності стандартам, запобігання, 

мінімізації ризиків і втрат від їх використання для легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Теоретичні та практичні аспекти фінансового моніторингу в банківській 

сфері досліджують вітчизняні вчені та провідні фахівці банківської справи, 

зокрема О. Барановський, О. Бережний, С. Гуржій, С. Дмитров, С. Діденко, 

А. Єжов, Т. Медвідь. Проблематика дослідження платіжних карток 

представлена в роботах вітчизняних науковців та економістів Ф. Бутинеця, 

А. Герасимович, І. Парасій-Вергуненко, В. Харченко, В. Кравця, О. Махаєвої та 

інших. Проте залишається недостатньо дослідженим важливе питання 

організації моніторингу використання платіжних карток для легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним. 

Мета роботи полягає в дослідженні організації фінансового моніторингу 

операцій з використанням платіжних карток у банківській сфері. 

Платіжні картки використовуються в злочинних схемах легалізації 

(відмивання) доходів з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, 

ухилення від оподаткування, дачі хабаря тощо. Відповідно до типології 

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, платіжні картки 

використовуються в операціях конвертації за наступними схемами: через будь-

який банкомат, навіть закордонний; фізичний ввіз/вивіз на/з території України 

пластикової картки та подальше зняття готівки з неї; через створення 

регіональних і міжрегіональних конвертаційних центрів. За такими схемами за 
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останні кілька років легалізували більш ніж 900 млн гривень [2]. Найбільш 

ризикованими операціями щодо їх можливого зв’язку з процесами відмивання 

є: поповнення картрахунку третьою особою; надходження на картрахунок 

безготівкових коштів, які потім знімаються готівкою;  значна кількість операцій 

поповнення рахунку протягом короткого періоду в різних містах; надходження 

на картрахунки різних фізичних осіб безготівкових коштів від однієї юридичної 

особи, які далі переводяться в готівку [3].  

Аналіз фінансових операцій по карткових рахунках є складовою 

частиною системи фінансового моніторингу в банку. Під моніторингом 

операцій з платіжними картками в банках розуміють набір процедур і заходів, 

спрямованих на виявлення незвичних (підозрілих) подій, пов’язаних з 

операціями по пластикових картах, з метою запобігання (мінімізації) можливим 

фінансовим втратам. При цьому прийнято відрізняти моніторинг запитів на 

авторизацію та фінансових операцій (транзакцій), які в свою чергу поділяються 

як по емісії, так і по еквайрінгу. Це визначає відповідні напрями моніторингу. 

Отже, система моніторингу повинна будуватись за модулями по емісії 

платіжних карток (контроль активності карти, моніторинг та автоматичне 

проведення заходів мінімізації ризиків, аналіз поведінки клієнта) та еквайрінгу 

(моніторинг транзакцій, еквайеру і авторизації). Реалізація та функціонування 

подібних складних систем моніторингу неможливе без застосування сучасних 

інформаційних технологій. 
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ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА БАНКУ – ЮРИДИЧНОЇ 
ОСОБИ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
Чернецька С. Ю. 

Науковий керівник: д.е.н. Ткаченко Н. В. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
Однією з найактуальніших до вирішення фінансових проблем є тенденція 

зростання кількості випадків використання банківського сектору економіки для 

«відмивання» доходів від незаконної діяльності. Питання ідентифікації клієнта 

банку – одне із найбільш проблемних місць системи фінансового моніторингу 

банку. З одного боку, важливо правильно та повною мірою ідентифікувати 

клієнта як юридичну, так і фізичну особу, щоб не допустити здійснення 

незаконних операцій, з іншого, занадто прискіплива процедура з 

ідентифікації може відштовхнути потенційних клієнтів, у тому числі і 

важливих для банку. 

Процедура ідентифікації юридичної особи відповідно до нормативно-

правових актів включає визначення для резидентів: найменування, 

юридичної адреси, документів про підтвердження державної реєстрації 

(включаючи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх 

повноважень тощо), ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним 

реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), реквізитів банку, в 

якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку. Для нерезидентів 

юридичних осіб необхідно визначити: повне найменування, 

місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер 

банківського рахунку. 

Отже така процедура ідентифікації є ускладненою, оскільки окрім 

самої юридичної особи – клієнта банку необхідно ідентифікувати всіх її 

власників, які можуть бути як юридичними, так і фізичними особами. Згідно 

з вимогами Національного банку України кожен банк повинен 

ідентифікувати всіх осіб, які мають прямий або опосередкований вплив на 
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цю юридичну особу і отримують економічну вигоду від її діяльності. Так, із 

власників, що прямо впливають на клієнта банку (перший рівень), банк 

повинен ідентифікувати всіх, у кого частка участі складає 10 і більше 

процентів статутного фонду. На наступних рівнях частка участі повинна бути 

50 або більше відсотків, оскільки такий вплив уже буде ідентифікуватися як 

непрямий. На наш погляд, при існуючій системі організації фінансового 

моніторингу у банку, а також нормативно-правовій базі, така робота може 

виявитися занадто витратною без отримання при цьому відповідного ефекту. 

В даному випадку слід використати більш гнучкий підхід до ідентифікації 

клієнтів, який схематично зображений на блок-схемі 1. 

 

 

3.  

 

Так       Ні 

      Так Ні  

 

 

 

Блок-схема 1. Гнучкий підхід до ідентифікації всіх власників юридичної особи – 
клієнта банку 

 

Такий підхід дозволить зекономити часові та трудові ресурси банку, і 

оскільки для кожного клієнта немає необхідності визначати всіх суттєвих 

власників, то ця процедура повинна проводитись лише при виконанні однієї з 

умов, визначених у блок-схемі. Дану процедуру можна використовувати при 

наявній системі протидії відмиванню грошей, яка на сьогодні існує в 

комерційних банках України. 

 

Проведення ідентифікації клієнта – юридичної особи з 
максимальним рівнем заглиблення 3 рівні 

Власники клієнта мають погану репутацію; або є відомими діячами чи 
високопоставленими державними службовцями; або є близькими родичами політичних 
діячів чи високопоставлених державних службовців; або є бізнесменами, чиї інтереси 

відстоюють партії, представлені у Верховній Раді 
 

Проведення ідентифікації клієнта з 
максимальним заглибленням 

Не проводити додаткових заходів щодо 
ідентифікації клієнта 

Прийняття рішення щодо повідомлення фінансової розвідки про діяльність клієнта та 
(або) подальшої співпраці з виставленням відповідного ступеня ризику 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Чечіль М. М. 
Науковий керівник: к.е.н. Чепелюк Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Необхідною умовою зростання економіки країни 

є інвестиції в реальний сектор. В Україні саме банки є найбільш дієвими 

інвестиційними інститутами. 

Мета. Висвітлення сучасного стану банківського кредитування 

інвестиційних проектів та внесення пропозицій щодо вдосконалення розвитку 

інвестиційного кредитування. 

Виклад основного матеріалу. Джерелом реалізації інвестиційних 

проектів є інвестиційні ресурси, які підприємства можуть отримати від 

кредитних установ. Участь українських банків у фінансуванні інвсетиційних 

проектів обмежуться переважно невеликими проектами, адже банки досить 

часто неспроможні акумулювати достатні кредитні ресурси для того, щоб 

самотужки здіснити фінансування окремого проекту. 

Дослідження показують, що в Україні спостерігається зменшення обсягів 

інвестицій в основний капітал, а саме: у 2007 році – 188486 млн грн., 2008 році 

– 233081 млн грн., у 2009 році – 151777 млн грн., у 2010 році – 150667 млн грн. 

За рахунок кредитів банків інвестиції в основний капітал було здійнено у 

такому обсязі: 2007 рік – 31182 млн грн., 2008 рік – 40451 млн грн., 2009 рік – 

21581 млн грн., 2010 рік – 20611 млн грн. [2]. Дані показники свідчать про те, 

що банківська інвестиційна діяльність в Україні є неефективною. Причиною 

цього виступають: проблема безпечного розміщення коштів, відсутність 

структурних перетворень в економіці країни, складність кредитування 

реального сектору, відсутність необхідних технологій та досвіду у здійсненні 

ефективного інвестиційного кредитування, відсутність надійної системи 

страхування ризиків. Вартість інвестиційних проектів завищується, багато з них 

стають збитковими, адже вони дають віддачу лише через кілька років, у той час 
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як банки практично беруть на себе весь податковий тягар і змушені зменшувати 

обсяг свого капіталу на суму неотриманих відсотків (у випадку, коли банк дає 

змогу позичальнику сплачувати їх щоквартально або наприкінці терміну 

інвестиційного проекту) [1, с.386]. 

З метою вдосконалення банківського інвестиційного кредитування 

необхідним є здійснення таких заходів: 1) активізація діяльності щодо 

залучення довгострокових ресурсів, зокрема коштів населення на рахунки у 

банках; 2) вдосконалення системи менеджменту банку та методики оцінки 

ефективності банківського інвестиційного кредитування; 3) створення 

нормативно-правової бази, що регламентує процеси саме інвестиційного 

кредитування; 4) запровадження механізмів захисту національних інвесторів та 

надання їм переваги перед іноземними інвесторами. 

Висновки. З метою активізації інвестиційної діяльності банків держава 

повинна шляхом гарантування інвесторам недоторканості їхнього капіталу, 

стимулювання надходження іноземного капіталу в банківську сферу, зниження 

податкового навантаження та створення спеціалізованих інвестиційних банків 

на основі державних ресурсів (але за принципом роботи комерційних банків) 

забезпечити їм можливість накопичення необхідних для здійснення даної 

діяльності коштів, сприяти підвищенню прибутковості інвестиційної 

діяльності. Реалізація даних заходів дозволить підвищити ефективність 

банківського кредитування інвестиційних проектів та забезпечити зростання 

ефективності довгострокового кредитування підприємницького сектора 

економіки України.  

Список використаних джерел 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Видача кредитів під високі відсотки підриває довіру населення до 
банківської системи. Знизити рівень ставки можливо при використанні 
плаваючої процентної ставки (ППС). Але на даний момент в Україні відсутній 
об’єктивний індикатор, який можливо використати за базу при розрахунках. 

На актуальність і необхідність проблеми звертали увагу в своїх 
публікаціях такі вчені, як О. М. Кузьмак, Я. М. Остапчук, Г. І. Андрєєва. 

Метою дослідження є визначення ефективності застосування ППС на 
основі UIRD у порівнянні з фіксованою кредитною ставкою. 

Депозитні вклади відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази 
банку та служать мірилом довіри вкладників до банку. Наявність об’єктивного 
індикатора усередненої вартості залучених ресурсів для встановлення ППС 
необхідна та дає можливість банкам хеджувати ризики зміни вартості грошей. 

Застосування ППС надає певні переваги – дозволяє збалансувати вартість 
кредитного та депозитного портфелів банку; вигідна для позичальників при 
зменшенні вартості ресурсів, що призведе до зниження ставки кредитування. 
Також зростання ППС обмежується договором. Маржа банку при наданні 
кредитів з ППС нижча, ніж у кредитів із фіксованою ставкою. 

Головна причина невеликого розповсюдження надання кредитів на основі 
ППС полягає у відсутності індикатора, що враховує ринкову ситуацію в цілому, 
який всі банки можуть взяти за базу розрахунків.  

У 2011 році Національний банк України оголосив про введення 
українського індексу ставок (UIRD) за депозитами фізичних осіб з метою 
визначення реальної ринкової вартості залучення коштів банками, яка повинна 
використовуватися в якості бази плаваючої ставки [1]. 

За допомогою UIRD, НБУ матиме змогу регулювати рівень ліквідності 
банківської системи. При нестачі готівкових коштів, регулятор вплине на 
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індекс з метою його зростання для залучення більшої кількості вкладів. Потім 
банки збільшать відсотки за виданими кредитами. Існує пряма залежність між 
рівнем ставок за депозитами та кредитними ставками. НБУ контролюватиме 
ступінь надходження коштів і стримуватиме надмірну видачу кредитів. 

Ефективність застосування ППС на основі UIRD у порівнянні з 
фіксованою плаваючою ставкою: 

Р=d*((Cr+∆UIRD)–(UIRD+∆UIRD))–d*((Cr)–(dr+∆dr)), 
де P – прибуток; d – сума депозиту; Cr – відсоткова кредитна ставка; 

∆ UIRD – зміна індексу за умови подорожчання ресурсів; UIRD – ставка 
депозитного індексу; dr – вартість ресурсу; ∆dr – зміна вартості ресурсу. 

Розрахунок рівня прибутку на прикладі комерційного банку надано в 
таблиці 1, де рівняння dr=Cr вказує на залежність рівня прибутку від рівня 
маржі банку. Відношення dr<Cr вказує, що коли ресурси знизяться у вартості на 
більший відсоток ніж рівень маржі банку, то фіксована ставка буде економічно 
вигіднішою: Р=d*(Cr–UIRD–∆dr). 

Таблиця 1 
Розрахунок рівня прибутку на прикладі комерційного банку 

Назва показника 

d, грн. Cr, % UIRD1, % UIRD2, % ∆UIRD, % dr, % ∆dr, % P, грн.   

2000 15 13 15,5 2,5 12,75 2,5 50 dr>Cr 
2000 15 13 15,25 2,25 12,75 2,25 45 dr=Cr 

2000 15 13 14 1 12,75 1 20 dr<Cr 
 

При проведенні дослідження було встановлено, що ППС ефективніша для 
клієнтів та банків при збільшенні вартості ресурсів. Застосування ППС на 
основі UIRD дозволить підвищити рівень короткострокової ліквідності та 
маржі банку, зокрема при підвищенні депозитних ставок на 1% вдалося 
зменшити суму знятих вкладів населення на 2,8 млрд грн. і збільшити 
надходження депозитів на 2.6 млрд грн. 

 

Список використаних джерел 
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Науковий керівник: Козлова Ю. В. 
Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ 

 
 Постановка проблеми. Характерною рисою сучасних світових 
економічних відносин є інтенсивний розвиток процесів глобалізації з 
залученням національних економік у світову господарчу систему. Всі складові 
економічної системи України активно трансформуються до умов міжнародної 
кооперації, однак разом з цим існують проблеми, що істотним чином 
послаблюють фінансову стабільність країни. Однією з ключових є проблема 
достатнього рівня капіталізації сучасної банківської системи.  
 Метою роботи є виявлення сучасних проблем капіталізації банківської 
системи України та пошук шляхів їх вирішення. 
 Виклад основного матеріалу. Проблема капіталізації полягає в 
недостатньої адекватності капіталів банків до розміру сформованих ними 
активів, тобто не у кількісній, а в якісній площині.  
 З метою запобігання надмірному перекладанню банком кредитного 
ризику та ризику неповернення активів на кредиторів або вкладників банку 
НБУ встановив норматив адекватності регулятивного 
капіталу/платоспроможності (Н2) (≥10%). У динаміці показника Н2 за останні 
10 років спостерігалась стабільна тенденція до зниження (з 20,69% станом на 
01.01.2002 до 14,01% станом на 01.01.2009), але у 2009-2010 роках відбувся 
значний стрибок, і адекватність регулятивного капіталу становила 20,83%. 
Однак вже у 2011 році ситуація погіршилась, і показник Н2 склав 18,9%. У 2012 
році значення показника продовжує знижуватись. 
 На макрорівні ступінь капіталізації банківської системи розглядається як 
відношення сукупного власного капіталу банків до валового внутрішнього 
продукту. У деяких випадках як показник капіталізації банківського сектора та 
значимості банків для економіки розглядається відношення сукупної суми 
активів банків до ВВП. В останні роки спостерігається тенденція до збільшення 
частки власного капіталу банків України у ВВП, проте якщо порівняти частку 
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власного капіталу банків у ВВП з аналогічним показником багатьох інших 
країн, то вона виявиться невисокою.  
 Занадто низька капіталізація вітчизняних банків може призвести до того, 
що вони виявляться неконкурентоспроможними порівняно з іноземними 
грошово-кредитними установами. Тим часом частка останніх у банківській 
системі постійно збільшується. 

До проблем капіталізації банківської системи в Україні також відносяться 
занадто висока частка сумнівних і безнадійних кредитів у загальному 
кредитному портфелі банків (понад 20%) і відображення капіталізації банків на 
підставі вартості їх акцій, які фактично не обертаються на ринку. При цьому 
існує такий феномен, як фіктивна капіталізація, що проводиться шляхом 
штучного нарощення власного капіталу та призводить до невиправданого 
завищення рівня капіталізації банківської системи в цілому і, як наслідок, до 
зниження реальної відповідальності банків. 
 Висновки. Зважаючи на гостру потребу в підвищенні рівня капіталізації 
банкам необхідно вживати заходи щодо збільшення статутного капіталу 
шляхом проведення нових емісій акцій та реінвестування дивідендів, 
збільшення обсягів іноземного капіталу. 
 У сучасних умовах найоптимальнішими шляхами зростання рівня 
капіталізації банків вважаємо збільшення показника адекватності капіталу 
через консолідацію банківської системи України (консорціумне кредитування, 
створення банківських об’єднань, злиття банків, їх реорганізація). Такий шлях 
підвищення рівня капіталізації банківської системи здатний сприяти зростанню 
стійкість і стабільність усієї банківської системи. 
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Постановка проблеми. В умовах фінансової кризи були виявленні 
недоліки банківської діяльності, які пов’язані з різноманітними ризиками. 
Невирішеними й актуальними залишаються питання запровадження ефективної 
системи управління банківськими ризиками в механізмі зміцнення фінансової 
стійкості банків. 

Мета робота – розглянути та проаналізувати існуючі методи оцінки 
банківських ризиків та визначити особливості застосування комплексного 
методу управління банківськими ризиками в банківській практики. 

Викладення основного матеріалу. Банківський ризик – це властива 
банківській діяльності, можливість (імовірність) втрат або погіршення 
ліквідності внаслідок настання несприятливих подій, пов’язаних із внутрішніми 
або зовнішніми факторами [5]. Існує багато методів управління банківськими 
ризиками. Їх можна класифікувати так [4]: методи уникнення банківських 
ризиків (відмова від певної банківської діяльності; виконання банківської 
діяльності іншим способом; зміна місця виконання банківської діяльності); 
методи прийняття банківських ризиків (методи зниження банківських ризиків; 
методи самостійного протистояння банківським ризикам; методи передання 
банківських). З вищезазначеного доцільним є впровадження методу 
комплексного управління банківських ризиків, який, у свою чергу, поєднує 
методи уникнення та прийняття банківських ризиків (рис. 1). Цей метод 
передбачає уникнення та мінімізацію ризиків здійснення банківських операцій 
на всіх етапах проведення активних операцій банку.  

Так, на першому етапі оцінки ризику банкам необхідно застосувати метод 
уникнення, а саме проводити аналіз спроможності потенційного клієнта 
виконати всі свої зобов’язання перед банком. У випадку, якщо все таки банк 
вирішив зв’язатися з цим клієнтом, вірним на наступному етапі буде 
застосування методу прийняття банківських ризиків, оскільки банк все одно 
стикатиметься з ризиками. 
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Цей метод необхідно поділити на три рівні: на індивідуальному рівні, на 
портфельному рівні, на рівні банку, що надасть змогу мінімізувати ймовірність 
настання ризиків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 Складові елементи методу комплексного управління банківських ризиків 
(побудовано за [2, 4]) 

 

Висновки. Управління банківськими ризиками – одне з найголовніших 
завдань банку для досягнення якого необхідно вірно вибрати метод управління 
банківськими ризиками. Доцільним є впровадження комплексного методу який 
поєднує методи прийняття та уникнення банківських ризиків. Застосування 
цього методу сприятиме забезпеченню фінансової стійкості та стабільності 
банків. 
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Організація структури 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 
 

 172 

УДК 336.722.11 

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Юнко О. М. 
Науковий керівник: к.е.н. Другов О. О. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність відіграє ключову роль у 

забезпеченні стійкого економічного зростання, здійсненні структурної 

модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності. Одним із 

найважливіших внутрішніх джерел інвестиційних ресурсів в Україні є 

банківські кредити. Однак, це джерело повною мірою не використовується. 

Існує суперечність між можливостями, що створює банківське інвестиційне 

кредитування в розвитку економіки та реальними темпами його використання. 

Метою даної статті є вивчення стану банківського інвестиційного 

кредитування та дослідження його розвитку. 

Вивченню даного питання присвячені дослідження як вітчизняних, так і 

зарубіжних авторів, зокрема, А. А. Алдашева, З. Боди, Дж. К. Ван Хорн, 

А. Глен, Г. Т. Карчева, А. Кеш, Б. Л. Луців та багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу. В Україні недооцінювання ролі інвестицій 

як основної рушійної сили економічного розвитку призвело до втрати 

конкурентоспроможності та структурних викривлень вітчизняного 

виробництва, перетворення країни в сировинний придаток розвинутих держав 

та споживача імпортованих товарів. 

Нині вирішення проблеми стимулювання розвитку інвестиційного 

кредитування ускладнюється кризовою ситуацією в країні. Українська 

банківська інвестиційна діяльність є малоефективною, що значною мірою 

зумовлено відсутністю структурних перетворень в економіці та досить 

високими кредитними ризиками. Про це свідчить зменшення обсягів інвестицій 

в основний капітал. Так, у 2009 році вони складали 151,78 млрд грн., у 2010 – 
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149,06 млрд грн., у 2011 – 117 млрд грн. [1]. Капітал банків становить лише 

5,6% ВВП, а активи – 40% ВВП [2]. 

Причинами невідповідності ресурсної бази банків потребам 

довгострокового кредитування є низький рівень монетизації економіки, що 

обумовив переміщення грошей у позабанківський сектор, тобто у тіньовий обіг, 

та відплив капіталу за межі України. Крім того, вітчизняні банки недостатньо 

залучені до інвестиційних процесів із багатьох причин, головні з яких 

полягають у тому, що: банки в Україні, навіть великі, є малопотужними для 

того, щоб фінансувати інвестиційні проекти, які реалізують програму 

структурної перебудови України; загальна фінансова нестабільність і 

недосконала законодавчо – правова база перешкоджають розвитку 

інвестиційної діяльності банків; банки мають дуже ризиковану структуру 

пасивів [3]. 

Висновки. Отже, пріоритетними напрямами у стимулюванні розвитку 

інвестиційного кредитування мають бути: поліпшення інвестиційного клімату в 

країні як сукупності правових, фіскальних, макроекономічних, монетарних, 

інфраструктурних та інших умов середовища реалізації інвестиційних 

відносин; створення сучасної системи державних гарантій захисту приватних, в 

т.ч. іноземних інвестицій та врегулювання комерційних спорів між суб’єктами 

інвестиційного процесу; посилення ролі й ефективності державного 

інвестування як дієвого інструменту спрямування інвестиційних ресурсів на 

реалізацію стратегічних інвестиційних проектів; розвиток механізму державно-

приватного партнерства, розширення сфери його застосування, модернізації 

базових галузей вітчизняної економіки (енергетики, вугільної промисловості, 

газотранспортної системи, та дорожнього господарства тощо). 
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У сучасних умовах розвиток банківського бізнесу нерозривно пов’язаний 

з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних засобів і передових 

банківських технологій по просуванню на ринок банківських продуктів, а 

також з пошуком інструментів, що підвищують привабливість банківських 

послуг, чому сприяють інновації. Нові банківські технології в Україні 

знаходяться на початковій стадії їх використання, і лише небагато банків 

активно займаються їх упровадженням. 

Метою даної роботи є дослідження одного з різновидів інноваційних 

банківських послуг, зокрема, мультивалютного вкладу. 

Валютний ринок хаотичний, і передбачити його поведінку, тим більше на 

тривалу перспективу, практично неможливо. Він може коливатися, а може 

довгий час бути стабільним. У цих умовах деякі банки пропонують для своїх 

клієнтів спеціальний вид депозитного вкладу – мультивалютний, основне 

призначення якого полягає в захисті від валютних ризиків. У класичному 

розумінні мультивалютний вклад мало чим відрізняється від звичайного 

банківського депозиту. Це ті ж самі гроші, поміщені на зберігання в банк, за 

користування якими клієнтові виплачується певний відсоток. Різниця лише в 

тому, що власник мультивалютного вкладу може відкрити його одночасно в 

декількох валютах, а після цього управляти кожною зі складових на власний 

розсуд. Таким чином, виходить, що клієнт одночасно розпоряджається як би не 

одним вкладом, а кількома. Хоча по суті це всього лише номінована в певній 

валюті деяка складова частина від загального розміру заощаджень. Саме 

можливість розпоряджатися частиною вкладу як єдиним цілим і переводити її з 

одного виду валют в інший і визначає гідність мультивалютних вкладів, 

оскільки дозволяє в деякому розумінні захиститися від можливих коливань на 
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валютному ринку і вчасно зреагувати на його зміни. Однак виграє лише той 

клієнт, який зможе вчасно конвертувати засоби . 

Мультивалютний вклад має свої переваги та недоліки. Якщо упродовж 

терміну вкладу вкладник бачить, що одна з валют падає в ціні, і вважає, що 

вона буде падати й надалі, він доручає банку перевести кошти з рахунка цієї 

валюти на інший рахунок вкладу (з попередньою конвертацією). Це можна 

робити за внутрішнім курсом банку чи за курсом Нацбанку. Ставки, термін та 

інші умови вкладу залишаються незмінними. Основним недоліком є те, що в 

одних банках можна перевести свої гроші з однієї валюти в іншу, лише 

повністю обнуливши один з рахунків. В інших – на кожному з рахунків 

необхідно залишати певну незнижувану суму. Також можуть бути обмеження 

максимальної кількості конвертацій. Варто також звернути увагу, чи бере банк 

комісію за конвертацію коштів з однієї валюти вкладу в іншу, а також 

уточнити, за яким курсом буде відбуватися конвертація – банку чи НБУ. 

На даному етапі розвитку пропозиції з мультивалютних вкладів можна 

зустріти нечасто. На думку фахівців, це викликано відносним спокоєм, яке 

довгий час панувало на валютному ринку, що в свою чергу зменшило потребу в 

подібних інструментах з боку клієнтів. Однак є кредитні організації, які 

розвивають даний вид продукту. І в цьому для їх клієнтів є безсумнівний плюс: 

такий вклад є по суті додатковою можливістю для диверсифікації ризиків. А це 

в умовах сьогодення, коли є загроза знецінення гривні та небезпека зникнення 

долара, стає зайвою гарантією збереження заощаджень. 
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Грошово-кредитна політика має велике значення для кожної країни, оскільки за 
допомогою регулювання пропозиції грошей вона спрямована на забезпечення 
ефективного функціонування економіки. В Україні сьогодні є багато проблем, які 
пов’язані з проведенням грошово-кредитної політики та її впливом на економічні 
процеси. Тому вважаємо за необхідне здійснити аналіз основних показників, які 
характеризують динаміку сучасної грошово-кредитної політики України, зокрема 
належать структура грошової маси, рівень дефіциту державного бюджету та темп 
інфляції.  

Велику роль у формуванні й прогнозуванні грошово-кредитної політики 
відіграють грошові агрегати [2]. Вони дають змогу чітко визначити особливості 
грошової системи України. Сучасна вітчизняна грошова система характеризується 
високою питомою вагою готівки, низьким обсягом власної частки вищого грошового 
агрегату М3(М3-М2) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Агрегатна структура грошової маси України у відсотках 
до М3 поточного року [4] 

 

Отже, частка готівки в сукупній грошовій масі М3 мала тенденцію до зниження 
в 2002-2007 роках, зростала в кризові 2008-2009 роки, та знову знизилась в 2010-2011 
роках майже до докризового рівня.  

Сучасна грошово-кредитна політика взаємодіє із бюджетно-фіскальною 
політикою. У ринкових економіках грошово-кредитна політика поряд з бюджетно-
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фіскальною політикою визначає та формує основні параметри функціонування 
національних економік [1], тому своєрідним індикатором стану грошово-кредитної 
політики є дефіцит державного бюджету (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розмір дефіциту державного бюджету України в 2002-2011 р.р.  
Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Дефіцит державного 
бюджету, % до ВВП 0,4 2,9 1,8 0,7 1,4 1,32 2,18 5,3 4,99 

Джерело [3] 
 

Отже, Україна має відносно невисокий рівень дефіциту державного бюджету, 
який в кризовий (2008-2009 рр.) та посткризовий (2010 р.) періоди досить суттєво 
зростав, але зменшився в 2011 році до 4,99% від ВВП. 

Оскільки основною метою діяльності Національного банку України є підтримка 
стабільного рівня цін, то узагальнюючим показником стану грошово-кредитної 
політики є темп інфляції (рис. 2). 
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Рис. 2 Темп інфляції в Україні впродовж 2002-2011 рр. [4] 

Отже, за результами представленного дослідження можна зробити висновок, що 
рівень інфляції в Україні можна вважати прийнятним, особливо зважаючи на те, що у 
2011 році він за офіційними даними становив лише 4,6%.  

Підводячи загальний підсумок щодо динаміки основних показників, які 
характеризують грошово-кредитну політику в Україні, її можна охарактеризувати як 
задовільну. 
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Підвищення добробуту населення, зростання якості комунальних та 

інших послуг, що надаються органами муніципальної влади мешканцям 

регіонів, потребує залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів. Кожне 

місто потребує постійних капіталовкладень в об’єкти, які не приносять явний 

матеріальний дохід, але мають значний соціальний ефект. Джерелом 

фінансування даних об’єктів можуть бути облігації місцевої позики. 

Метою дослідження є виділення позитивних і негативних рис 

муніципальних позик і аналіз їх функціонування на фондовому ринку України. 

В Україні місцеві органи влади активно застосовують можливість 

залучення коштів, шляхом випуску облігацій не лише внутрішньої державної 

позики, а й зовнішньої, зокрема, Київська міська рада за період з 06.2003 р. до 

05.2011 р. здійснила випуск облігацій зовнішньої позики на суму 850 млн грн., 

а внутрішньої – на суму 1100 млн грн. Загалом акумуляцію коштів українські 

муніципальні органи здійснюють переважно на внутрішньому ринку. 

На нашу думку, перевагою запозичень на внутрішньому ринку є такі 

фактори: наявність самофінансування (тобто капітал залишається в державі), 

можливість більш жорсткого контролю щодо напрямів розподілу коштів,  

постійний реальний контроль за об’єктом інвестування. 

Виділимо наступні переваги залучення коштів через облігації місцевої 

позики, а саме: є надійним цінним папером, мінімізує ризики, доходи за такими 

цінними паперами не оподатковуються, дозволяють залучати великі інвестиції, 

маючи тривалий строк окупності, випускаються під певні інвестиційні проекти. 

Щодо недоліків, варто виділити наступні: недостатнє нормативне 

регулювання обігу муніципальних облігацій, їх емісія призводить до 
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будівництва «фінансових пірамід» на рівні регіонів та тривала процедура 

оформлення випуску. Проаналізуємо тенденції на українському фондовому 

ринку. 

 
  

 
 
 
 
  
 

 
Рис. 1 Обсяг зареєстрованих випусків муніципальних облігацій протягом 

2007 – І півріччя 2011 рр. млн грн. 
 

Дослідження показують, що процес емісії облігацій місцевих позик в 

Україні відбувається майже стихійно (рис. 1). 

Отже, випуск муніципальних облігацій місцевими органами влади має 

значні переваги, особливо, якщо залучення коштів відбувається на 

внутрішньому ринку, про що свідчить його активізація в І півріччі 2011 року.  

Проблеми, що стоять на шляху розвитку муніципальних облігацій, 

можуть бути вирішені державою тільки у тісній взаємодії з професійними 

учасниками фондового ринку та стати дієвим механізмом самофінансування 

регіонів для вирішення соціальних проблем на місцевому рівні. 
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Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов успішної та 

стабільної роботи підприємства в ринкових умовах. Фінансово стійким можна 

вважати таке підприємство, яке за рахунок власних коштів спроможне 

забезпечувати запаси та витрати, своєчасно розрахуватися зі своїми 

зобов’язаннями, не мати у розпорядженні кредиторської заборгованості. 

Значний вклад в оцінювання фінансової стійкості підприємства внесли 

відомі вчені, зокрема, Л. Шаблиста, Т. Донченко, О. Лищенко, С. Гайдар, 

Н. Валігура, М. Крейніна, М. Абрютіна, В. Грачов, С. Кремень, С. Щепетков 

тощо. 

Більшість учених схильні розглядали поняття фінансової стійкості як 

невід’ємну складову фінансового стану діючого підприємства. Так, наприклад, 

Л. Шаблиста пов’язує її зі станом і структурою активів і пасивів, які впливають 

із традиційного трактування фінансів підприємств як системи економічних 

відносин, які виникають у процесі формування, розподілу та використання 

грошових ресурсів підприємства. В Україні розробкою фінансової стійкості 

підприємства займаються такі вчені як Г. Албул, А. Загородній, Н. Фокіна та 

інші. Н. Валігура вважає фінансово стійким підприємство, яке «…спроможне 

забезпечити запаси і витрати, своєчасно розраховуватися за своїми 

зобов’язаннями» і вказує на її комплексний характер, тобто багатоаспектність 

оцінювання. Група вчених (М. Крейніна, М. Абрютіна, В. Грачов) вважають, 

що фінансово стійке підприємство характеризується, перш за все, надійно 

гарантованою платоспроможністю та за головну ознаку фінансової стійкості 

вважають наявність чистих ліквідних активів.  
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Відображенням стабільного перевищення доходів над видатками, 

забезпечує вільне маневрування коштами підприємства та шляхом ефективного 

їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва та реалізації 

продукції. Цю думку розгортає більш широко науковець С. Гайдай. Він 

доказує, що забезпечення оцінки фінансової стійкості характеризується 

різноманіттям підходів та інструментів їх проведення. 

У таблиці 1 представлено систематизацію підходів учених і практиків до 

визначення поняття «фінансова стійкість підприємств» з виокремленням 

ключових ознак. 
Таблиця 1 

Трактування сутності поняття «фінансова стійкість підприємства» 
 

 

Ключові ознаки – показники 
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Стан рахунку     +  
Платоспроможність   + +  + 
Перевищення доходів над видатками +      
Чисті ліквідні активи       
Запаси і витрати  +     
Зобов’язання  +     

 

Аналіз змістовності табл. 1 вказує на те, що не всі автори однозначно 

трактують сутність досліджуваного поняття: більшість із них представляють 

фінансову стійкість більш вузько, ніж варто було б виразити більш розширеним 

тлумаченням. Це тільки підтверджує той факт, що фінансова стійкість є 

складним багатовимірним економічним явищем. 

Як висновок до проведеного аналізу поглядів різних учених та основних 

характеристик фінансової стійкості організації, можна запропонувати наступне 

визначення фінансової стійкості – це складна економічна категорія, яка 

характеризує безперервний рух капіталу, який змінюється у просторі та часі, 

забезпечуючи безперервне фінансування відтворення виробничо-господарської 

діяльності підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 
У ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «УКРСИББАНК» 

Боднар І. М. 
Науковий керівник: к.е.н. Пайтра Н. Г. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Постановка проблеми. Потреба у взаємодії між банками та страховими 

компаніями в Україні виникає у зв’язку зі швидким розвитком і структурною 

зміною фінансової архітектури, появою новітніх фінансових технологій і їх 

стрімким поширенням, глобалізацією та значним посиленням конкуренції, що 

сприяють утворенню фінансових супермаркетів.  

Серед українських науковців досліджували проблеми взаємодії банків і 

страхових компаній такі вчені як Н. Внукова, Ю. Гавриленко, С. Зубик, 

М. Клапків, О. Кнейслер, В. Корнєєва, Л. Кузнєцова, І. Лютий, С. Науменкова, 

А. Пересада, В. Фурман, В. Ходаківська, В. Шелудько, П. Щедрий та інші. 

Проте в умовах динамічного середовища виникають умови, що не охоплені 

попередніми публікаціями та потребують подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження умов взаємодії банку та страхової компанії 

на прикладі ПАТ «Укрсиббанк». 

Виклад основного матеріалу. Взаємодія ПАТ «Укрсиббанк» зі 

страховими компаніями на сучасному етапі здійснюється для залучення 

клієнтів банку до страхових послуг на основі асоційованої участі банку в 

діяльності страхових компаній, серед них ЗАТ «АХА Україна» (50,0% участі у 

капіталі) та ЗАТ «АХА Страхування» (18,0% участі у капіталі) [1].  

Працює ПАТ «Укрсиббанк» із СК «Кардіф», яка є експертом у 

банківському страхуванні. Основна сфера діяльності компанії – 

накопичувальне та ризикове страхування життя. З перших днів партнерства з 

ПАТ «Укрсиббанк» компанія «Кардіф» почала реалізовувати багаторічний 

міжнародний досвід, впроваджуючи інноваційні страхові продукти 

європейської якості. 
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Зараз взаємодія ПАТ «Укрсиббанк» і страхових компаній здійснюється за 

такими основними напрямами: 

1) банк використовує страхову компанію для просування свого продукту;  

2) банк використовує клієнтів для просування страхових продуктів; 

3) страхова компанія сплачує банкові комісію; 

4) клієнт-страхувальник сплачує до банку суму платежів, що складаються 

з процентів за кредит, страхових внесків, і всієї суми кредиту; 

5) при невиконанні позичальником його зобов’язань перед банком, тобто 

настанні страхової події, страхова компанія, що несе відповідальність, 

відшкодовує банкові суму заборгованості, включаючи відсотки і витрати щодо 

погашення кредиту, зазначені в договорі. 

Перспективними формами взаємодії ПАТ «Укрсиббанк» зі страховими 

компаніями вважаємо наступні: надання страхових послуг страховими 

компаніями банку, надання банківських послуг ПАТ «Укрсиббанк» агентським 

страховим компаніям. 

Висновки. Для вдосконалення співпраці банку і страхових компаній 

доцільно розробити спільні послуги, створити дешеві експрес-послуги, 

утворити фінансовий супермаркет на основі участі банку і страхових компаній, 

взаємно готувати фінансових фахівців, які надаватимуть банківські та страхові 

послуги. Перевагами створення фінансового супермаркету є економія 

фінансових, економічних ресурсів банку і страхової компанії, залучення 

більшої кількості клієнтів через комплексність надаваних послуг, підвищення 

конкурентоздатності та частки ринку. 
 

Список використаних джерел 
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ЛИЗИНГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Бондарь В. С., Найда А. В. 
Научный руководитель: к.э.н. Бухтик М. И. 

Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

Лизинг имеет целый ряд преимуществ по сравнению с прямой покупкой и 

покупкой в кредит. Это обусловлено следующим: разрешаются противоречия 

между необходимостью использования современной техники и быстрым ее 

моральным износом, решается вопрос внедрения научно-технических 

достижений, также это одна из форм привлечения иностранного капитала в 

экономику страны.  

Лизинг сравнительно молодой для белорусского рынка вид деятельности. 

На данный момент белорусский рынок лизинговых услуг объединяет около 

50 компаний, банковских дочерних структур, частных фирм. Однако, несмотря 

на необходимость данной формы кредита, динамичное развитие лизинговых 

операций начало наблюдаться только в 2003г., когда доля лизинга в 

инвестициях в основные фонды по объему переданного в лизинг имущества 

впервые превысила 4%. В 2008 году был уже превышен рубеж в 6,5%. 

Суммарная стоимость переданного в лизинг имущества в процентах к ВВП 

также растет и за последние 4 года изменилась с 1,5% в 2007 году до 1,9% в 

2011. Наиболее востребованными объектами лизинга по-прежнему остаются 

машины и оборудование.  

Одним из показателей, характеризующих стабильность развития рынка 

лизинга в стране, является величина лизингового портфеля. На 2010 год 

портфель лизинговых компании страны составил 4143,325 млрд руб., показав 

рост к 2008 году на 13%. 

Параметром динамики развития рынка является отношение величины 

лизингового портфеля к новому бизнесу за отчетный год. Для 

стабилизировавшихся рынков Западной Европы, достигших своего насыщения 
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этот показатель находится в пределах 2,5-4,0. Отношение величины 

лизингового портфеля к новому бизнесу наконец 2009 года в Беларуси 

составило 2,04, что говорит о снижении темпа роста объема нового бизнеса в 

2009 году.[1] 

Рассматривая ближайшие перспективы развития лизинга, директора 

некоторых лизинговых компаний Беларуси выделяют следующее: 

 Увеличение доли лизинга производственного оборудования.  

 Рост в развитии оперативного лизинга. [2] 

 Дальнейшее развитие экспортного лизинга. Несмотря на относительную 

молодость, в Беларуси он также успел подтвердить свою эффективность, 

особенно в машиностроении. Среди производителей, чьи товары в 2010 г. на 

правах финансовой аренды отправились за рубеж, выделяются Минский 

тракторный завод, Гомсельмаш, МАЗ, БелАЗ и др. Предполагается, что к 

2015 г. около 30% продукции, которую произведут предприятия Минпрома, 

будет экспортироваться именно на условиях лизинга.[3] 

Дальнейшее совершенствование и развитие лизинга будет способствовать 

решению целого ряда актуальных задач отечественной экономики. Среди них – 

активное приобретение отечественными предприятиями высокотехнологичного 

оборудования, стимулирование притока капитала в производственную сферу, 

развитие молодых предприятий, не имеющих средств на покупку 

дорогостоящего оборудования, продвижение продукции отечественных 

компаний на зарубежные рынки.  
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Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ 
 

У післякризові часи та в часи очікування нових кризових поштовхів, для 
підприємства, особливо актуальна, забезпеченість позиковими ресурсами для 
підтримки його функціонування та розвитку. При цьому підприємству 
необхідно точно оцінювати фінансові ризики та свої потенціальні можливості 
для ефективного управління ними та підприємством у цілому. 

Мета дослідження: визначити особливості фінансових ризиків з якими 
стикається підприємство при залученні позикових коштів та обґрунтувати 
важливість їх оцінки для забезпечення стійкості, стабільності та розвитку.  

Фінансового ризику досліджували такі вчені Вітлінський В. В., 
Верчено П. І., Мертенс О. В., Сігал А. В., Фере В. та інші. Мета їх наукових 
досліджень була спрямована на досконале вивчення макро- та мікро- чинників 
які негативно впливають загалом на становище підприємства. 

У нормальному середовищі кожне підприємство на етапі розвитку 
стикається з залученням додаткових коштів для розширення підприємства: або 
за рахунок власного, або за рахунок позикового капіталу. Розмір власного 
капіталу обмежений тому підприємство вдається до залучення позикового 
капіталу. Через це підприємство стикається з багатьма фінансовими ризиками: 
порушення стійкості, втрата довіри від кредиторів та як наслідок обмеження 
доступу до позикових коштів (у гіршому випадку банкрутства та ліквідації). 
Тому, важливою умовою залучення коштів, є їх цілеспрямоване раціональне 
використання, що максимізує прибутки та підвищить економічний ефект. 

Для ефективності залученого позикового капіталу найважливішою є 
правильна оцінка потреби в позиковому капіталі; обґрунтування кожної 
залученої одиниці капіталу; врахування всіх зовнішніх ризиків, що можуть бути 
спричинені середовищем існування підприємства; реальна оцінка можливостей 
підприємства при прийнятті ризиків, що виникають при залученні позикових 
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коштів; оцінка доцільності прийняття ризику та можливих втрат. Ураховуючи 
етапи залучення коштів, їх використання та повернення, важливість прийняття 
управлінських рішень та оцінки ризиків нами була розроблена модель, що 
відображає процес оцінки та управління ризиками при залученні коштів (рис.1). 

 
Рис. 1 Оцінка та управління ризиками при залученні позик 

 

Отже, розроблена модель характеризує ризиковість діяльності 

підприємства, котре користується позичками. Відповідно до моделі, оцінивши 

ризики та прийнявши відповідні рішення щодо управління ними (прийняття, 

уникнення, передача на страхування) підприємство максимізує прибутковість 

підприємства, підвищить ефективність залучення коштів і сприятиме 

розширенню та розвитку. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Основним інструментом державного управління потоками фінансових 

ресурсів, а саме забезпечення ефективного та законного використання коштів, є 

програмно-цільовий метод. 

Мета даної роботи полягає у дослідженні стану застосування програмно-

цільового методу у бюджетному процесі, виявленні проблемних питань та 

обґрунтуванні пропозицій щодо посилення ефективності бюджетування в 

напрямку підвищення соціально-економічного розвитку держави в цілому та 

регіонів зокрема. 

Актуальність теми. На сьогоднішній день важливим та актуальним 

завданням є висвітлення ролі в бюджетному процесі України розвитку 

програмно – цільового методу, для оптимізації і підвищення контролю за 

ефективним використанням бюджетних коштів [2; с.10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і 

практичних аспектів цього питання приділяли увагу у своїх працях такі відомі 

вчені, як І. Запатріна, Т. Лебеда, І. Луніна, К. Павлюк, Ц. Огонь, 

В. Александровcька, І. Чугунов та інші. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із важливих моментів 

у програмно-цільовому методі бюджетування є здійснення моніторингу та 

аналізу виконання бюджетних програм та оцінки їх ефективності. Так, за 

даними Міністерства фінансів України протягом 2010-2011 років у відповідних 

галузях затверджено понад 150 бюджетних програм з обсягом фінансування 

понад 2,0 млрд грн. (табл. 1). Проведений аналіз результативності бюджетних 

програм, які виконувались у рамках реалізації експерименту із запровадження 

програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів, показав, що 

застосування зазначеного методу передбачає встановлення контролю і зв’язку 
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між коштами, що виділяються з бюджету та результатами їх використання, що 

накладає відповідальність на виконавців бюджетних програм та вимагає від них 

досягнення поставлених цілей [5]. 
Таблиця 1 

 Обсяги фінансування бюджетних програм протягом 2010-2011 років 
 

Роки 

2010 рік 2011 рік 
Відхилення(+,-)    

2011 р. до 2010 р. Галузі 
кіл-сть млн грн кіл-сть млн грн кіл-сть млн грн 

Охорона здоров’я  50 1 025,2 71 1277,0 21 251,8 
Освіта 53 714,2 65 918,0 12 203,3 

Житлово-комунальне 
господарство 12 41,9 20 52,2 8 10,3 

Разом 115 1781,8 156 2247,2 41 465,4 

 
Поряд з тим, незважаючи на ряд отриманих досягнень, слід відмітити 

неповноцінну реалізацію програмно-цільового методу через відсутність 
достатньої нормативно-правової бази та бюджетної стратегії на середньо й 
довгострокову перспективи, що не враховує наслідки та ризики у використанні 
бюджетних коштів і прийнятті управлінських рішень [2; с.14]. 

Висновки. Отже, програмно-цільовий є найефективнішим методом що 
спрямований на розроблення бюджетних програм, що спрямовані на кінцевий 
результат. Застосування цього методу в Україні дає змогу покращити 
планування державних коштів та оцінку якості результатів від їх використання, 
що насамперед збільшить відповідальність за виконання кожної бюджетної 
програми [4; с.33]. 
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Постановка проблеми. Інноваційно орієнтований розвиток 

підприємств є передумовою економічного зростання будь-якої сучасної країни. 

Ця обставина вимагає інвестиційного забезпечення та державного 

стимулювання своєчасного відновлення зношених і застарілих основних 

засобів на підприємствах. Обсяги та доступність традиційних джерел 

фінансування оновлювальних процесів, таких як амортизація, власні кошти, 

бюджетне фінансування, банківські кредити, не задовольняють інвестиційні 

потреби промислових підприємств у здійсненні широкомасштабного оновлення 

основного капіталу.  

Мета. Розробка пропозицій щодо використання як традиційних так і 

нетрадиційних джерел і форм фінансування відтворювальних процесів у 

промисловості. 

Оцінка ситуації, яка склалася зараз в Україні, показує, що більша 

частина споруд, техніки й обладнання українських підприємств зношена 

фізично та застаріла морально через що вимагає заміни. За офіційними даними 

та експертними оцінками більше 75% основних засобів усіх підприємств країни 

є застарілими. Вони вже не забезпечують ефективне й інтенсивне виробництво, 

що призводить до великих виробничих витрат. 

За розрахунками, проведеними Міністерством промисловості України, 

на сьогодні для оновлення активної частини основних виробничих фондів 

потрібно 200 млрд грн., для техніко-технологічного переозброєння та 

реорганізації технологічно застарілих виробництв ще 55 млрд грн. [1]. 

Амортизаційна політика, що проводиться сьогодні в Україні є 

недосконалою, про що свідчить наявність тенденції до збільшення ступеня 

зносу основних засобів[2]. Дана проблема пояснюється невирішеністю ряду 
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питань (недостатністю методичного забезпечення, відсутністю практичних 

напрацювань в Україні), що не дозволяє амортизаційній політики виконувати 

свої функції, тому оновлення основних засобів через фінансовий лізинг на 

даний момент є оптимальним варіантом заміни застарілого обладнання. 

Фінансування оновлення основних засобів є важливою ланкою процесу 

управління та зводиться до трьох варіантів. Перший з них ґрунтується на тому, 

що весь обсяг оновлення цих активів фінансується за рахунок власного 

капіталу. Другий з них заснований на змішаному фінансуванні оновлення 

основних засобів за рахунок власного та довгострокового позикового капіталу. 

Третій варіант передбачає оновлення їх винятково за рахунок банківського 

кредиту (наприклад, за рахунок фінансового лізингу) [3]. 

Висновки. Вирішення поставленої проблеми повинно зацікавити 

підприємців, які хочуть завоювати значну частку ринку певної галузі. 

Оновлення основних засобів призведе до зміни виробничих потужностей і 

ефективності виробництва. Ці аспекти стануть однією з основних причин 

збільшення прибутку, тож пропозиції, надані у дослідженні, зможуть 

підвищити рівень надання послуг та якості продукції. 
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На современном этапе перехода к рыночным отношениям большое 

количество украинских предприятий находятся в тяжелом финансово-

экономическом положении, значительная часть которых имеет внешние 

признаки банкротства: приостановка текущих платежей, задолженность перед 

государством, партнерами, заказчиками, работниками. В таких условиях 

актуальным является вопрос выживания многих из них, предотвращение их 

банкротства. 

Санация представляет собой систему мер, осуществляемых во время 

производства по делу о банкротстве с целью предотвращения признания 

должника банкротом и его ликвидации, а ее результаты направлены на 

оздоровление финансово-хозяйственного положения должника, а также 

удовлетворение в полном объеме или частично требований кредиторов путем 

кредитования, реструктуризации предприятия, долгов и смену организационно- 

правовой и производственной структуры должника [1]. Как правило, 

реорганизация банкрота проводится либо кредиторами, либо должником, в 

частности, его новым хозяином. Последний вариант проходит через процедуру 

санации и включает ряд мер, позволяющих рассчитаться с долгами и прямо или 

косвенно увеличить капитал.  

Целью финансовой санации является покрытие текущих убытков и 

устранение причин их возникновения, восстановление или сбережение 

ликвидности и платежеспособности предприятий, сокращение всех видов 

задолженности, улучшение структуры оборотного капитала и формирование 

фондов финансовых ресурсов, необходимых для проведения санационных 

мероприятий производственного характера. Санационные мероприятия 

организационно-правового характера направлены на усовершенствование 
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организационной структуры предприятия, организационно-правовых форм 

бизнеса, повышение качества менеджмента, освобождение предприятия от 

непродуктивных производственных структур. В этом контексте различают два 

вида санации: санация со сбережением существующего юридического статуса 

предприятия-должника и санация с изменением организационно-правовой 

формы и юридического статуса санированного предприятия. 

Производственно-технические санационные мероприятия связаны, прежде 

всего, с модернизацией и обновлением производственных фондов, с 

уменьшением простоев и повышением ритмичности производства, 

сокращением технологического времени, улучшением качества продукции и 

снижением себестоимости, усовершенствованием ассортимента выпускаемой 

продукции, мобилизацией санационных резервов в сфере производства. 

Поскольку санация предприятия зачастую связана с сокращением лишнего 

персонала, особенно на крупных предприятиях, то большое значение имеют 

санационные мероприятия социального характера. Поэтому следует вести 

обдуманную политику увольнения во взаимосвязи с реализацией социального 

плана проекта санации, где могут быть предусмотрены такие мероприятия, как 

создание и финансирование системы переподготовки кадров, предложение 

альтернативных рабочих мест, дополнительные выплаты по безработице [2]. 

Проведение процедуры санации для многих предприятий – это 

единственный возможный способ остаться на рынке в условиях жестокой 

конкуренции. Для этого необходимо привлекать как государственную 

поддержку, так и потенциальных инвесторов, которые смогут предоставить 

долгосрочные целевые кредиты на стабилизацию и улучшение деятельности 

таких предприятий. 
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Трансформаційні перетворення в Україні, котрі розпочались на тлі 

глибоких макроекономічних диспропорцій набули характеру інтенсивного 

зростання. Фондовий ринок у процесі становлення перехідної економіки, став 

причиною внутрішньої та зовнішньої макроекономічної розбалансованості 

макросистеми, був підірваний впливом світової фінансової кризи. Як наслідок – 

відбулося зростання дефіциту бюджету, платіжного балансу, швидкого росту 

державного боргу. Оскільки одним із ефективних інструментів стабілізації 

національної економіки є облігації внутрішньої державної позики, дослідження 

їх застосування у посткризовий період набуває актуальності.  

Мета роботи – дослідження механізму застосування ОВДП як засобу 

управління державним боргом України у посткризовий період. 

Світова фінансова криза негативно вплинула на ситуацію, що склалася на 

фінансових ринках: зростання обсягів надання суверенних позик від МВФ для 

країн світу, в тому числі й для України, сприяло динамічному зростанню боргу 

та дефіциту бюджету. 

У передкризовий та кризовий періоди (2007-2009 рр.) показник державного 

боргу до ВВП зріс у 3,6 рази, розмір державного боргу України збільшився на 

229,2 млрд грн., що започаткувало ріст обсягів державних запозичень на 

внутрішньому та зовнішньому ринках і продовжується дотепер, не зважаючи на 

те, що на кінець 2011 року показник рівня відношення державного боргу до 

ВВП становив 36%, тоді як на кінець 2010 року – 39,5% [1].  

Тоді як надходження внутрішніх державних запозичень на фінансування 

державного бюджету в 2011 році становили 53,4 млрд грн., 27 млрд грн. з яких 
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від випуску ОВДП, у 2012 році урядом планується випуск ОВДП на суму 

55,95 млрд грн., тобто більше на 28,95 млн грн. 

Оскільки з початку 2012 року надходження від розміщення на первинних 

аукціонах ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали 279 млн дол. США, 

уряд має намір продовжити випуск ОВДП, що буде досить привабливим для 

населення: за даними компанії «Простобанк консалтинг», ставка річного внеску 

в доларах США зараз становить 6,4%, в той час як згідно індексу UIRD, річні 

депозити в доларах залучаються 30 найбільшими банками в середньому під 

7,4% [2]. 

Водночас, втілення даного проекту супроводжується виникненням ряду 

очевидних недоліків: низький рівень довіри населення (як до уряду, так і до 

банківської системи), переваги депозитних програм, що пов’язано передусім із 

розміром відсоткової ставки. Проте існує і ряд істотних переваг, а саме: фізичні 

особи звільнені від сплати податку з відсотків, що нараховуються на валютні 

ОВДП, а на весь випуск валютних ОВДП діє повна державна гарантія. 

Таким чином, застосування ОВДП як інструменту стабілізації економіки 

України у посткризовий період є ефективним механізмом, оскільки сприяє 

вивільненню готівки поза обігом, підвищує рівень довіри населення до уряду, 

сприяє зменшенню дефіциту бюджету та боргових зобов’язань країни. 
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Успішна діяльність будь-якого підприємства залежить від того, наскільки 

ефективно відбувається управління її фінансовими ресурсами. При чому 

ефективність залежить не лише від обсягу власних і залучених ресурсів, а, в 

першу чергу, від ефективності їх використання та ступеня взаємодії між ними. 

На кожному підприємстві присутні три види ресурсів – матеріальні, 

людські та фінансові ресурси. Очевидно, що навіть за наявності сильної 

матеріальної бази, без висококваліфікованих фахівців не може бути досягнутий 

максимум виробничої ефективності, або ж за наявності фахівців і матеріальних 

ресурсів, за відсутності фінансових можливостей неможливо розпочати 

ефективне виробництво. 

Якщо поняття матеріальних ресурсів при всій ширині своєї 

номенклатури, має досить вузьке визначення, а «людські ресурси» при усій 

своїй специфічності також може бути досить просто визначено, то поняття 

«фінансових ресурсів» досить часто трактується, не відображаючи повною 

мірою увесь спектр та обсяг субпонять, що включаються в нього і часто 

взаємозаміняються іншими термінами, такими як, наприклад, «капітал». 

Поняття «фінансові ресурси» та «капітал», досить широко трактуються в 

економічній літературі та не мають єдиного і чіткого визначення. Тому часто 

відсутність розуміння змісту цих категорій призводить до спотворення поняття 

термінології. 

Якщо звернутися до витоків, то термін «фінанси» походить від 

латинського «financia» – платіж, дохід, а термін «капітал» походить від 

латинського «саpitalis», що означає основний, головний. Фінанси – 

узагальнюючий економічний термін, що означає як грошові кошти, фінансові 

ресурси, що розглядаються в процесі їх створення та руху, розподілу і 

перерозподілу та використанні, так і як економічні відносини, зумовлені 
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взаємними розрахунками між господарюючими суб’єктами, рухом грошових 

коштів, грошовим обігом і використанням грошей. «Капітал» – це економічна 

категорія; один із факторів виробництва, який разом з працею та землею, 

використовується для виробництва товарів і послуг, що приносить дохід. 

Розуміючи, що фінанси це не лише грошові кошти, а скоріше всього відносини 

між суб’єктами, можна сказати, що фінанси це форма, метод 

опосередковування капіталу, трансформації будь-якої форми капіталу в більш 

універсальну категорію, для подальшої трансформації в будь-яку іншу окрему 

категорію, тобто у фінансах ширше розкривається роль грошей як засобу обігу, 

засобу міри вартості та засобу її збереження в процесі виробництва. 

Фінансам часто приписують координуючу роль, оскільки вважають, що 

найбільш важливими ресурсами є фінансові. Фінансові ресурси, передусім 

варто сприймати як основний компонент системи фінансів та спробувати дати 

однозначне й обґрунтоване тлумачення цій категорії, отже, визначити її 

внутрішній зміст, роль в кругообігу коштів підприємства, виявити функції, 

властиві фінансовим ресурсам як матеріальному носію фінансових відносин. 

Уперше поняття «фінансові ресурси» у вітчизняній практиці було 

використане при складанні першого п’ятирічного плану, одним з розділів якого 

був баланс фінансових ресурсів. Згодом цей термін став широко 

застосовуватися в економічній літературі та у фінансовій практиці, причому 

тлумачення його було самим різним. 

Фінансові ресурси можна розглядати як сполучну ланку між обліком, 

контролем і управлінням, а також як сполучну ланку між різними рівнями 

управління – від стратегічного до оперативного. 

Таким чином, під фінансовими ресурсами підприємства розуміємо 

частину економічних ресурсів суб’єкта господарювання, що складається з трьох 

складових (доходів, накопичень і надходжень) тих, що утворилися у процесі 

розподілу доданої вартості та знаходяться у власності підприємства та 

призначені для досягнення максимальної прибутковості, шляхом забезпечення 

витрат на виробництво та реалізацію продукції, а також за рахунок зростання 

добробуту власників і збільшення капіталізації підприємства. 
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ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Гончук О. І. 
Науковий керівник: к.е.н. Малахова О. Л. 

Тернопільський національний економічний університет 

Реальне трансформування національної економіки України передбачає 

взаємодію всіх чинників розвитку зі зміною співвідношення між ними. 

Інтегрування української економіки зі світовою зумовлюється значною 

потребою у нових технологіях, інвестиційних та фінансових ресурсах. Важливе 

місце у виконанні завдань з розширення інтеграційних зв’язків між країнами 

посідають міжнародні фінансові відносини. В умовах глобалізації всіх форм 

міжнародної економічної діяльності валютна політика будь-якої країни є одним 

з найважливіших елементів її економічної стратегії. 

На думку більшості вітчизняних авторів, валютне регулювання є 

частиною валютної політики країни, спрямованої на впорядкування проведення 

операцій із валютними цінностями. Валютна політика – сукупність заходів у 

сфері міжнародних валютних відносин, здійснюваних державою відповідно до 

тактичних (поточних) і стратегічних цілей країни. 

У плані визначення об’єктів валютного регулювання можна вирізнити два 

основні підходи: дуалістичний і так званий «підхід об’єкта». Перший підхід 

передбачає віднесення до сфери валютного регулювання валютні цінності, до 

складу яких зараховують іноземну валюту й зовнішні цінні папери, національну 

валюту та цінні папери в національній валюті. Другий підхід передбачає 

віднесення до сфери валютного регулювання лише іноземної валюти та цінних 

паперів в іноземній валюті. З огляду на існування цих двох підходів, валютні 

цінності поділяють на «умовні» та «безумовні». 

Вибір тієї чи іншої валютної політики визначається ступенем залежності 

національної економіки від процесів, що відбуваються у світовому 

господарстві. Якщо країна великою мірою піддається загрозі внутрішньої 

нестабільності та меншою залежить від зовнішньої, то для неї, як правило, 

кращими є фіксовані валютні курси. В разі, коли економіка країни значною 
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мірою залежить від світового ринку, а внутрішня економічна ситуація і 

національна макроекономічна політика порівняно стабільні, то кращими є 

плаваючі валютні курси. В найзагальнішому вигляді можна сказати, що в 

умовах сучасного світу до вибору валютної політики потрібно підходити з 

погляду оптимального поєднання її оцінки як інструмента економічної 

інтеграції та засобу захисту національної економіки від негативних, руйнівних 

впливів з боку світового господарства. 

Щоб проводити валютні інтервенції, країна повинна мати достатні 

резерви іноземної валюти, золотого запасу, міжнародних грошей. Центральні 

банки, проводячи валютні інтервенції, прагнуть уповільнити зміни валютного 

курсу, щоб запобігти різким змінам конкурентоспроможності експортних 

секторів економіки, запобігти коливанню рівня зайнятості й інфляційних 

тенденцій. 

Україна сьогодні майже не представлена на міжнародних валютних 

ринках. Фундаментальною причиною цього є слабкість національної економіки. 

Через це НБУ змушений тримати гривню на короткому повідку, оскільки 

послаблення багатьох обмежень на торгівлю національною валютою, які ще 

застосовуються у прямій чи непрямій формах, можуть мати негативні наслідки 

для її стабільності. І нарешті, НБУ розумно не допускає участі іноземних 

суб’єктів у торгах гривнею в Україні, оскільки навіть одна масштабна 

спекуляція могла б похитнути стабільність валютного курсу. Отже, 

підсумовуючи, варто сказати, що взаємодія українських суб’єктів з 

міжнародними валютними ринками має в наші дні обмежений характер. 
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Aктуaльнoю є прoблемa фiнaнсoвoгo стимулювaння рoзвитку екoнoмiки 

Укрaїни з урaхувaнням специфiчних сучасних тенденцій у функціонуванні 

світової фінансової системи. Пoтребують пoдaльших дoслiджень шляхи 

пiдвищення стимулюючoї рoлi фiнaнсoвoгo мехaнiзму тa вибiр прioритетних 

нaпрямiв фiнaнсoвoгo стимулювaння екoнoмiчнoгo рoзвитку в умoвaх ринку.  

Прoблеми рoзвитку екoнoмiки привертaють увaгу бaгaтьoх фaхiвцiв, 

серед яких: Бoрисюк O., Внукoвa Н., Грилiцькa A., Гуриненкo I., Григoренкo Є., 

Крупка М. тa iншi. 

Аналіз зaрубiжного дoсвiду доводить, щo нaйпривaбливiшим метoдoм 

стимулювaння економіки, є лiзинг. Нa сьoгoднi зaгaльний рiчний oбсяг 

лiзингoвий угoд у свiтi стaнoвить приблизнo 512 млрд дoл. СШA. Лiзинг 

пoсiдaє вaжливе мiсце в екoнoмiцi бaгaтьoх крaїн i є oзнaкoю їхньoгo 

прoгресивнoгo рoзвитку. В бaгaтьoх рoзвинених ринкaх лiзинг є нaйбiльшим 

джерелoм зoвнiшньoгo фiнaнсувaння, зa дoпoмoгoю якoгo купують близькo 

50% технiки. У крaїнaх Чехiї, Естoнiї, Угoрщини oнoвлення oснoвних фoндiв 

пiдприємствa нa 30-40% вiдбувaється зa рaхунoк лiзингу [5]. Зa прoгнoзaми 

фaхiвцiв, дo кiнця цьoгo тисячoлiття мaйже 1/3 усiєї вирoбленoї прoдукцiї 

нaдхoдитиме у сферу мiжнaрoднoгo oбмiну зa лiзингoм [3]. 

У зв’язку з вiдсутнiстю влaсних фiнaнсoвих ресурсiв і висoкoї вaртoстi 

бaнкiвськoгo кредиту укрaїнськi пiдприємствa пoвиннi рoзглядaти лiзинг як 

спoсiб зaлучення кaпiтaлу, який дaє змoгу мoдернiзувaти вирoбництвo й 

aдaптувaти йoгo дo вимoг ринку [1]. 

Лiзинг для суб’єктa мaлoгo тa середньoгo пiдприємництвa зaбезпечує 

нaступнi перевaги: стoвiдсoткoве кредитувaння, яке не вимaгaє негaйнoгo 
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пoчaтку плaтежiв; спрoщене oтримaння кoнтрaкту лiзингу; мoжливiсть, якa 

нaдaється суб’єктaми мaлoгo пiдприємництвa oтримaти лiзинг шляхoм oренди, 

крiм тoгo, нa більш вигiдних умoвaх, нiж зa кoнтрaктaми купiвлi-прoдaжу; 

мoжливiсть через лiзинг oперaтивнo рекoнструювaти вирoбництвo; oтримaння 

дoдaткoвих iнвестицiї вiд iнoземних пaртнерiв [4]. 

Oскiльки лiзингoвi oперaцiї є дiєвим i реaльним кaпiтaлoзберiгaючим 

спoсoбoм фiнaнсувaння вирoбництвa, нa сьoгoднi лiзинг мoжнa ввaжaти 

нaйперспективнiшим фiнaнсoвим iнструментoм, щo здaтний aктивiзувaти 

iнвестицiйний прoцес в Укрaїнi. Aктивне зaпрoвaдження лiзингу мoже дaти 

вiдчутний пoштoвх структурнiй перебудoвi реaльнoгo сектoрa екoнoмiки, 

oнoвленню oснoвних фoндiв, рoзвиткoвi мaлoгo тa середньoгo видiв бiзнесу, 

iндустрiaлiзaцiї вирoбництвa [2]. Oднaк мaлi тa середнi пiдприємствa все ще не 

усвiдoмлюють перевaги лiзингу. Великi пiдприємствa нa сьoгoднi зaлишaються 

гoлoвними спoживaчaми лiзингoвих прoдуктiв. 

В умoвaх екoнoмiчнoї кризи в Укрaїнi, кoли прaктичнo зупинилoся 

фiнaнсувaння кaпiтaлoвклaдень в oнoвлення oснoвних зaсoбiв з oгляду нa 

недoстaтнiсть прибутку пiдприємств i знaчне зменшення вирoбництвa, цей 

метoд фiнaнсувaння iнвестицiй є найбільш дoцiльнішим i мoже сприяти 

збереженню лiквiднoстi пiдприємств Укрaїни на міжнародному ринку. 
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Прибуток є важливим показником діяльності виробничого підприємства. 
Для одержання достатнього рівня прибутку, який забезпечує дотримання умови 
самоокупності, підприємство має приділяти достатньо уваги питанням 
управління прибутком від операційної діяльності підприємства. Актуальність 
питань управління прибутком особливо важлива для українських підприємств у 
цей час. Перш ніж розглядати процес управління прибутком, треба визначитися 
з терміном «управління». Управління – це свідомий вплив людини на об’єкти, 
процеси та їхніх учасників, здійснюваний з метою надання певної 
спрямованості діяльності й одержання бажаних результатів [1, с.5]. На нашу 
думку, основними принципами управління є такі: спрямованість дій з 
управління на досягнення конкретних цілей; комплексність процесів 
управління, які містять планування, організацію, мотивацію, керівництво, 
контроль; єдність і безперервність стратегічного й оперативного управління; 
орієнтація на створення сприятливого клімату в організації; врахування вимог 
внутрішнього й зовнішнього середовища. 

Управління відбувається в певних координатах, однією з яких є час. У 
просторі цих координат задається траєкторія руху об’єкта управління, а метою 
управління є вироблення таких дій, при яких кожне миттєве значення 
параметрів стану об’єкта у вигляді певних значень системи координат було б як 
найближче до координат заданої траєкторії в конкретний момент часу. В 
зв’язку з тим, що управління об’єктом здійснюється у часі, його можна подати 
у вигляді деякої фазної системи. При цьому кожна фаза управління йде в 
суворій послідовності. Управління будь-яким об’єктом включає п’ять фаз: 
облік, контроль, аналіз, формування альтернативних рішень або визначення. 

Управління прибутком – це процес прийняття управлінських рішень, які 
впливають на формування та розподіл прибутку [2, с.323-326; 3, с.275-276]. 

І. Бланк виділяє п’ять основних принципів, що лежать в основі 
управління прибутком [4, с.48-50]: 
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– інтегрованість із загальною системою управління підприємством. 
Оскільки прибуток є основним узагальнюючим показником діяльності всього 
підприємства, то будь-яке управлінське рішення в остаточному підсумку 
впливає на його обсяг. Тому управління прибутком повинне бути 
безпосередньо пов’язане з усією системою управління підприємством; 

– комплексний характер прийняття управлінських рішень; 
– високий динамізм управління; 
– варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень; 
– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства. Формування 

цілей управління прибутком повинне здійснюватися з урахуванням 
стратегічних пріоритетів розвитку господарської діяльності.  

На нашу думку, для ефективного управління прибутком треба 
сформувати дієву систему управління прибутком підприємства, що 
розглядається як сутність взаємопов’язаних елементів, кожний з яких виконує 
певну роботу, спільна дія котрих за певних умов забезпечує досягнення 
механізму отримання прибутку заданої величини. Як відомо, головною метою 
діяльності підприємства є випуск продукції, що задовольняє потреби ринку та 
забезпечує прибуток не нижче від заданого рівня. Згідно з зазначеною метою, 
об’єктом фінансового управління є процес формування прибутку і його 
розподілу. Враховуючи, що прибуток – це не тільки фінансовий результат 
діяльності підприємства, відображений у фінансовій звітності, а й критерій 
дохідності операційної діяльності підприємства, його розмір у грошовому 
виразі є важливим абсолютним вимірником дохідності діяльності підприємства. 
Крім того, використовуються відносні показники прибутковості 
(рентабельності) капіталу, витрат і реалізованої продукції. 
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Важливою складовою успішного й ефективного функціонування та 
розвитку підприємств є уміла організація процесів використання, руху і 
управління фінансовими ресурсами. Їх нестача призводить до виникнення та 
зростання заборгованостей, що негативно впливає на функціонування та 
можливості подальшого розширення суб’єкта господарювання, оскільки при 
цьому скорочуються обсяги і ускладнюються умови їх фінансування.  

Для побудови ефективної системи управління фінансовими ресурсами 
слід, перш за все, визначитись з їх визначенням. Це дасть змогу виявити 
приховані особливості та тенденції їх акумуляції, розподілу і спрямування та 
обрати ефективні механізми, методи, інструменти впливу на їх функціонування 
для підвищення прибутковості підприємства. 

Навколо сутності поняття «фінансові ресурси» серед економістів 
науковців та практиків все ще ведеться чимало дискусій. В таблиці 1 
представлено систематизацію існуючих підходів до поняття фінансові ресурси 
за ключовими ознаками.  

Не можна погодитись з точкою зору авторів, які ототожнюють фінансові 
ресурси з грошовими коштами, тому що це дві різні економічні категорії, які 
відіграють свою специфічну роль, мають свою унікальну установку, 
спрямування, використовуються в певній сфері, та які мають свою особливу 
прикмету – плинність вартості [1]. 

Визначення фінансових ресурсів, які зводяться до отримання 
підприємством грошових доходів і надходжень значно скорочує склад 
фінансових ресурсів, оскільки в розпорядженні підприємства можуть бути 
кошти як у власній так і в залученій формі.  

Визначення фінансових ресурсів, які зводяться до отримання 
підприємством грошових доходів та надходжень значно скорочує склад 
фінансових ресурсів, оскільки в розпорядженні підприємства можуть бути 
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кошти як у власній так і в залученій формі. Визначення, які характеризують 
фінансові ресурси лише з фондової форми, не є зовсім повними, оскільки в 
розпорядження підприємства можуть бути кошти і не у фондовій формі [2]. 

Таблиця 1 
Визначення поняття « фінансові ресурси» 

Автор Тлумачення категорії «фінансові ресурси» Ключова 
ознака 

Буряковський В. В. Грошові кошти, акумульовані в фондах цільового 
призначення для здійснення відповідних витрат 

ПоддєрьогінА. М. Грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств 

Кропивко М. Ф. Грошові кошти і прирівняні до них потоки, які 
перебувають у розпорядженні підприємств 

Грошові 
кошти 

Грідчіна Н. В. 
Заходжай В. Б. 

Грошові доходи і надходження, які перебувають у 
розпорядженні суб’єкта господарювання і необхідні для 
виконання ним фінансових зобов’язань, здійснення витрат 
з розширеного відтворення і економічного стимулювання 
працівників 

Вахрин П. І. Сукупність усіх грошових доходів і надходжень, що 
знаходяться в розпорядженні суб’єктів господарювання 

Грошові 
доходи і 
надходж

ення 

Коробов М. Я. Власні та позикові грошові фонди цільового призначення, 
які формуються у процесі розподілу і перерозподілу 
національного багатства ВВП і національного доходу та 
використовуються у статутних цілях підприємства 

Грошові 
фонди 

Філімоненков А. С. Власний, позичений та залучений грошовий капітал, який 
використовується підприємством для формування своїх 
активів та здійснення виробничо-фінансової діяльності 

Грошови
й капітал 

 
Трактування фінансових ресурсів як грошового капіталу не є коректним 

оскільки Капітал є перетвореною формою фінансових ресурсів [3]. 
У результаті проведеного дослідження можна запропонувати наступне 

визначення даного поняття: фінансові ресурси – це сукупність власних та 
позикових коштів, які знаходяться у розпорядженні підприємства у фондовій і 
не фондовій формі та призначені для постійного забезпечення простого та 
розширеного відтворення виробництва та забезпечення позитивного 
фінансового результату. 
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За своїм змістом кошторисне фінансування є ширшим поняттям, ніж 
бюджетне, оскільки об’єднує грошові кошти, що надходять з відповідного 
бюджету, і кошти, які установа отримує внаслідок неприбуткової діяльності. 
Важливою передумовою здійснення даного методу фінансування є процес 
поєднання грошових коштів, які за своїм походженням мають різні джерела 
утворення. Документом, на підставі якого визначаються основні напрямки та 
фіксується процес руху грошових коштів, що використовуються за 
кошторисним методом фінансування, є кошторис бюджетної установи.  

Ураховуючи ці аспекти, можна запропонувати власний підхід щодо 
визначення сутності кошторисного фінансування, за яким дане поняття 
розуміється як спрямування грошових коштів, акумульованих із різних джерел 
фінансування, на покриття потреб бюджетних установ і виконання основних 
функціональних завдань. Найбільш повно сутність явища можна розкрити, 
аналізуючи принципи його функціонування. 

У сучасній науковій економічній літературі принципам організації 
кошторисного фінансування не приділено достатньої уваги, особливо що 
стосується фінансування закладів, які опікуються забезпеченням надання освіти 
та виховання дітям-сиротам. 

У таблиці 1 наведено систематизацію представлених у різній науковій та 
науково-прикладній літературі принципів бюджетного фінансування та їх 
коротка характеристика [1-3]. Таким чином, можна розглянути більш детально 
основні принципи, які найчастіше використовуються науковцями в бюджетній 
теорії для характеристики кошторисного фінансування. 

Перелічені принципи, яких повинна дотримуватись система 
бюджетування таких державних закладів, як освітянські, де до того ж 
навчаються та виховуються діти-сироти, слід доповнити принципом 
соціальної справедливості, який би гарантував забезпечення відповідності 
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індивідів у житті суспільства та їхнім соціальним становищем. До того ж, 
доповненням загально прийнятих принципів кошторисного фінансування 
принципом соціальної справедливості, на думку автора, сприятиме 
забезпеченню досягнення державними установами, які опікуються утриманням 
та вихованням дітей-сиріт, наступних цілей: 1) створенню сприятливих, 
наближених  до  домашніх  умов  проживання   та   виховання   для   корекції  та 

Таблиця 1 
Принципи бюджетного фінансування 

 

Принцип Коротка характеристика та призначення використання 

Принцип безповоротності виділенні кошти поверненню не підлягають, оскільки 
матеріалізуються у товари та послуги, призначенні 
для задоволення потреб бюджетної установи 

Принцип безоплатності кошти які сплачуються для фінансування державних 
установ надходять з державного бюджету 

Принцип плановості спрямування грошових коштів установою 
відбувається на покриття тільки запланованих 
кошторисом статей витрат 

Принцип цільового використання 
грошових коштів 

грошові кошти , які отримує бюджетний заклад із 
бюджету потрібно витрачати суто за цільовим 
призначенням 

Принцип отримання ефекту від 
витрачання грошових коштів. 

доцільність спрямування грошових коштів з 
державного бюджету на економічну та соціальну 
підтримку бюджетних установ 

Принцип виділення грошових коштів 
відповідно до надходження доходів до 
державного чи місцевого бюджету 

прямо пропорційна залежність видатків в 
бюджетній установі від обсягів доходної частини 
державного чи місцевого бюджетів  

Принцип постійного контролю за 
використання грошових коштів 

забезпечує суворе дотримання бюджетної 
дисципліни 

 

розвитку особистості; 2) Забезпеченню соціального захисту, медико-
психологічно і педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців до 
самостійного життя в суспільстві; 3) Формуванню загальної культури 
особистості вихованців на основі обов’язкового мінімуму змісту спеціальної 
загальноосвітніх програм, їх адаптації до життя в суспільстві; 4) Забезпеченню 
належного рівня охорони здоров’я вихованців; 5) Охорона прав та інтересів 
вихованців. 
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Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал, але в 

сільськогосподарських підприємствах обсяг використання позикових 

фінансових засобів значно перевищує обсяг власного капіталу. Тому залучення 

і використання позикових фінансових коштів є найважливішим аспектом 

фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, спрямованої на 

досягнення високих кінцевих результатів господарювання. 

Сільське господарство – це фінансово нестійка галузь, що визначає її 

інвестиційну непривабливість. Така нестійкість зумовлена – нестабільністю 

ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, накопиченої 

декапіталізацією, недостатнім припливом приватних інвестицій на розвиток 

галузі, слабким розвитком страхування при виробництві сільськогосподарської 

продукції.  

Для досягнення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств 

необхідне підвищення фінансової стійкості сільського господарства за рахунок 

заходів із розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників до 

кредитних ресурсів на пільгових умовах і підвищення питомої ваги 

застрахованих площ посівів у загальній площі. Все це зумовлює необхідність 

фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств з боку держави. 

Формування механізму фінансової підтримки функціонування та 

розвитку передбачає визначення сутнісних характеристик цього механізму.  На 

основі опрацювання наукової літератури було з’ясовано, що в економіку 

поняття механізму прийшло з техніки. Прототипи найпростіших механізмів, 

запозичених з механіки в економіці утворили групу так званих інструментів, які 

входять до складу механізму. 
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Термін «механізм» прижився, і сучасні економічні дослідження рясніють 

такими поняттями, як «організаційно-економічний механізм», «фінансовий 

механізм», «механізм управління», «господарський механізм», «механізм 

соціально-економічного розвитку» тощо. Причому в одних випадках під 

механізмом розуміють сукупність станів системи, а в інших – головну рушійну 

силу розвитку [1,2,3,5]. 

До механізмів функціонування і розвитку економічних систем, наприклад 

сільськогосподарських підприємств, можна віднести механізм фінансової 

підтримки, який визначаємо як сукупність фінансових ресурсів процесів 

функціонування та розвитку і способів їх поєднання [4]. Якщо розглядати 

механізм фінансової підтримки як систему, то до основних елементів системи 

можна віднести: фінансові відносини (інвестування, кредитування, страхування 

і т.д.); фінансові важелі (прибуток, ціни, податки тощо); фінансові методи 

(планування, регулювання, облік, аналіз, контроль); правове, інформаційне та 

методичне забезпечення процесу фінансової підтримки. Таке термінологічне 

тлумачення поняття «механізм фінансової підтримки» є новим, більш точним, 

усуває невизначеність. Крім того, воно вбудовано у відповідний процес (групу 

процесів), що вигідно відрізняє його від існуючих теоретичних положень 

сучасної економіки. 
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СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ 
РИЗИКАМИ АПК 
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аспірант Університету банківської справи НБУ 

 
В останні роки кредитне страхування є одним із популярних засобів 

зниження кредитних ризиків, яке слід розглядати як сукупність видів 

страхування, що мають на меті знизити кредитний ризик на рівні позичальника 

та кредитора [1]. 

Дуже важливим є організація ефективної системи загального страхування 

ризиків підприємства АПК, адже непередбаченість кліматичних умов у 

сільському господарстві зумовлює необхідність зовнішнього джерела 

відшкодування збитків, завданих природними явищами. 

На рівні сільськогосподарського підприємства використовуються такі 

види страхування: страхування врожаю, страхування тварин, страхування 

життя позичальника, страхування відповідальності за непогашення кредитів, 

страхування застави. На рівні кредитора таке страхування стосується ризику 

неповернення кредитів і ризику втрати заставодержателем майна [3]. 

Жоден із наведених видів страхування не набув широкого використання, 

тому і досі агрострахування – це одна з найбільш хворобливих точок 

агропромислового комплексу та страхового ринку. Ця тема періодично 

обговорюється, але практично нічого не робиться для вирішення тієї кількості 

проблем, які накопичилися в даному секторі. 

Причинами низького рівня страхування в АПК є: 

 незадовільний фінансовий стан суб’єктів аграрного ринку; 

 відсутність вільних оборотних коштів для сплати страхових 

платежів; 

 нерозуміння суб’єктами аграрного ринку переваг страхування, як 

інструмента мінімізації ризиків. 
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Для вдосконалення розвитку аграрного страхування в Україні необхідно 

вирішити наступні проблеми: 

 відсутність чіткої стратегії розвитку агрострахування;  

 відсутність законодавчої бази для розвитку агрострахування; 

 недовіра аграріїв до страховиків і пасивність останніх.  

Ефективне та виважене використання видів кредитного страхування, як 

переконує зарубіжний досвід, є засобом зниження вартості кредитних ресурсів, 

сприяє зменшенню вимог до забезпечення за кредитною угодою та створює 

замкнену систему управління кредитними ризиками сільськогосподарських 

підприємств [1,4].  

Загалом, для активізації агрострахування слід починати в першу чергу з  

формування правдивої статистки по збитках аграріїв і потребі в страхуванні, а 

також відображати реальні показники страховиків по даному сегменту. Для 

цього необхідне глибоке вивчення ринку, визначення якнайповнішого кола 

ризиків, пов’язаних з діяльністю аграріїв, розробка спеціалізованих страхових 

продуктів, які враховуватимуть особливості господарювання залежно від 

регіону країни, постійне проведення пілотних проектів, направлених на 

введення інновацій в агрострахування [2]. 
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Розвиток ринкових відносин вимагає адекватної оцінки та системи 
захисту від негативних факторів, які його супроводжують. З цією метою 
особливу увагу необхідно приділити розвитку страхового ринку України. 
Зокрема актуальності набуває питання вдосконалення системи страхового 
захисту економіки від фінансових ризиків. Проблеми розвитку цієї системи 
полягають у недостатньому науковому та законодавчому обґрунтуванні. Таким 
чином необхідно розробити адекватне нормативне та методологічне 
забезпечення процесу страхування фінансових ризиків в Україні.  

Хоча в світі страхування фінансових ризиків – доволі популярна та 
поширена послуга, в Україні у неї неоднозначна репутація як серед страховиків, 
так і серед клієнтів. Значною мірою такий стан на ринку страхування 
фінансових ризиків спричинено відсутністю належної законодавчої 
регламентації функціонування даного виду страхування, зокрема – чіткої 
класифікації фінансових ризиків. 

Так, згідно із законом України «Про страхування» до страхування 
фінансових ризиків відносяться: страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності перед третіми особами); страхування інвестицій; страхування 
фінансових ризиків; страхування судових витрат; страхування виданих гарантій 
(порук) і прийнятих гарантій [1]. 

Страхові компанії теж неоднозначно підходять до визначення складу 
фінансових ризиків а таке нечітке законодавче трактування складу фінансових 
ризиків робить можливим використання «сірих» схем як страховиками, так і 
страхувальниками [3]. 

Крім того, однією з причин непопулярності страхування фінансових 
ризиків є низький ступінь прозорості у відносинах між фінансовими 
установами та страховими компаніями, недосконала нормативно-правова база 
страхування фінансових ризиків і відсутність методичного забезпечення, що 
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сприяє використанню даного виду страхування для податкової оптимізації та 
переведення коштів у готівку.  

На даний момент на ринку страхування фінансових ризиків 
спостерігається позитивна тенденція відновлення докризового стану (табл. 1).  

Таблиця 1 

Основні показники стану страхування фінансових ризиків 
Абсолютне 
відхилення Темпи приросту 

Показник 2009 2010 2011 
2010-
2009 2011-2010 2010-

2009 
2011-
2010 

Страхові премії, 
млн грн. 905,1 487,6 1358,80 -417,5 871,2 -46,1% 178,7% 

Питома вага 
страхових премій 7,2 5,3 10,7 -1,9 5,4 -25,9% 102,8% 

Страхові виплати, 
млн грн. 1577,90 990,4 645,2 -587,5 -345,2 -37,2% -34,9% 

Питома вага 
страхових виплат 26,05 26,13 19,0 0,1 -7,1 0,31 -27,3% 

Рівень страхових 
виплат 174,3 203,1 47,5 28,8 -155,6 16,5% -76,6% 

 

Так, як свідчать дані табл. 1, за останні 3 роки (2009-2011рр.) страхові 
премії збільшилися на 50%, виплати зменшилися на 59%, а рівень виплат – на 
72,8% і становить 47,5%, що свідчить про відмову страхових компаній від 
«сірих схем» і вдосконалення процедур андеррайтингу страхування фінансових 
ризиків [2]. 

Таким чином, ураховуючи значний потенціал страхового ринку щодо 
страхування фінансових ризиків і подальші перспективи його розвитку, 
необхідно особливу увагу приділити вдосконаленню законодавчого 
забезпечення проведення даних видів страхування. З цією метою необхідно 
визначити зміст і поняття фінансових ризиків, побудувати їх класифікацію, а 
також розробити адекватні методики розрахунку страхових тарифів. 
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ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
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Науковий керівник: Барабан Л. М.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Глобалізація є однією з головних тенденцій розвитку сучасного світу. З 

одного боку, вона сприяє інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків, а з 

іншого – швидкому поширенню кризових явищ. 

Проблеми розвитку та інтеграції фондових ринків у світову фінансову 

систему є об’єктом наукових досліджень. Серед здобутків українських учених з 

цих проблем – праці О. Мозгового, В. Чихальського, В. Бєляєва. Проте в них 

немає єдиного підходу до визначення впливу фінансової глобалізації на 

розвиток фондового ринку, що є актуальним в умовах фінансової кризи. 

Метою даної роботи є аналіз впливу глобалізації на фондовий ринок на 

прикладі Першої Фондової Торгівельної Системи (ПФТС) шляхом дослідження 

зміни офіційного індикатора біржі – індексу ПФТС. 

 
Рис. 1 Індекси ПФТС (21.03.2005 – 20.03.2012 рр.) 

 
Аналізуючи зміну індексу з 21.03.2005 р. по 20.03.2012 р., можна сказати, 

що найвищі темпи його приросту спостерігались 2 роки (з середини 2006 до 

початку 2008), причиною чого став стабільний розвиток економіки, ріст обсягів 

ВВП, промислового виробництва, розвиток внутрішнього ринку, зростання 

попиту на продукцію основних українських експортерів (рис. 1) [2]. 

Найбільше значення індексу було зафіксоване 15 січня 2008 року 

(1208 пунктів), тобто, порівняно зі значенням 497 пунктів 1 січня 2007 року, 
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відбулося його збільшення на 143%. З початку 2008 року відбувалось падіння 

індексу ПФТС, який із 1174 пунктів, які він мав 1 січня 2008 року, знизився до 

301 пункту 31 грудня 2008 року, тобто впав на 74,4%, за січень-лютий 2009 

року – ще на 32,2%. Причиною падіння стала «перегрітість» ринку в попередні 

роки. З березня 2009 року до 2011 року знову спостерігалося зростання 

індексів, що пов’язане зі збільшенням обсягу торгів цінними паперами з 

нерезидентами. Але вже в середині березня 2011 року дана тенденція зникла і 

індекс продовжує знижуватись дотепер, причиною чого є загальносвітові 

фактори погіршення економічної ситуації, що постійно підсилюються 

внутрішніми проблемами всередині країни.  

Проведений аналіз стану фондового ринку свідчить про те, що в Україні 

сформувався нестійкий, волатильний, спекулятивний фондовий ринок, що в 

умовах глобалізації дедалі менше залежить від внутрішнього контролю 

держави та дедалі більше – від впливу зовнішньоекономічної діяльності, 

іноземного капіталу. Захистити фондовий ринок України за таких умов може 

створення ефективної податкової політики; вдосконалення законодавства; 

стабілізація внутрішньополітичної ситуації й ефективне використання 

іноземних інвестицій та підготовка фахівців з питань фондового ринку і 

корпоративного управління. 

Подальші дослідження будуть проводитися в напрямку знаходження та 

розробки нових методів прогнозування стану фондового ринку, аналізу його 

діяльності та шляхів захисту. 
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На жаль, питання, пов’язані з формуванням оптимальної структури 

капіталу не отримали ще широкого використання на українських 

підприємствах. Формування структури капіталу (тобто співвідношення власних 

та позичкових коштів) на багатьох підприємствах здійснюється інтуїтивно, або 

згідно з традиціями, без належного аналітично-математичного обґрунтування. 

В даній ситуації різко підвищується значимість управління фінансовими 

ресурсами. Від того, наскільки ефективно та доцільно вони трансформуються в 

основні й обігові кошти, залежить фінансовий добробут підприємства в цілому, 

його власників, акціонерів, менеджерів та робітників. 

Проблемі оптимізації капіталу корпоративних підприємств у сучасній 

економіці приділяється велика увага. Серед відомих спеціалістів, що 

займаються вивченням даної проблеми знаходяться Р. Брейлі, В. Бочаров, 

А. Денисов, Дьюбіел Стенлі, С. Жданов, А. Іванов, С. Майерс, В. Леонтьєв, 

В. Євтушевський, С. Росс, В. Суторміна, В. Федосов, Н. Рязанова, М. Сірош та 

ін. 

Поняття «структура капіталу» в найбільш загальному виді 

характеризується всіма закордонними та вітчизняними економістами як 

співвідношення всіх форм власних і позичених фінансових коштів, що 

використовуються підприємством у процесі своєї господарської діяльності для 

фінансування активів. 

До 1958 року в теорії структури капіталу корпорацій не існувало чітких 

моделей, а панували «розпливчасті» гіпотези, які ґрунтувалися на аналізі 

практики вибору джерел фінансування менеджерами фірм. Припускалося, що 

вартість боргу завжди є нижчою за вартість акціонерного капіталу, оскільки 

борговим інструментам властивий менший ризик, ніж акціям. 
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У 1958 році з’явилася найвизначніша серія робіт у галузі фінансування 

корпорацій, авторами яких були М. Міллер та Ф. Модільяні. Стверджувалося, 

що за рахунок віднесення відсотків за боргом до витрат бізнесу, вартість 

фінансово залежної фірми перевищуватиме вартість фінансово незалежної із 

тієї ж групи ризику. Різниця – ефект фінансового левериджу, який можна 

знайти, помноживши ставку оподаткування на величину боргу. Враховуючи це, 

М. Міллер і Ф. Модільяні стверджують, що максимізація ринкової вартості 

фірми відбувається за 100%-го боргового фінансування.  

Вибір джерел фінансування потребує врахування багатьох факторів, 

серед яких виділяють такі: умови оподаткування прибутку акціонерних 

товариств та доходів від володіння цінними паперами у фізичних та юридичних 

осіб; структура активів фірми (рівень їх ліквідності); рівень інформаційної 

асиметрії; стан фінансових ринків у країні та за її межами; оцінка менеджерами 

ризику залучення боргового капіталу; агентські відносини на підприємстві 

(менеджери можуть приймати рішення про структуру капіталу через призму 

максимізації власної корисності, а не корисності акціонерів); рівень 

операційного левериджу, який визначає нестабільність в отриманні очікуваних 

прибутків. 

На нашу думку структура капіталу, що використовується підприємством, 

визначає багато аспектів не тільки фінансової, але також і операційної й 

інвестиційної його діяльності, показує активний вплив на кінцеві результати 

його діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів і власного 

капіталу, визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та 

платоспроможності та, в кінцевому рахунку, формує співвідношення 

доходності та ризику в процесі розвитку корпоративного підприємства. 
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Депозитарные расписки являются важным компонентом мирового 
финансового рынка. Они способствуют повышению эффективности торговлю 
акциями иностранных эмитентов, сократить расходы на операции с ценными 
бумагами, преодолеть правовые ограничения на непосредственное владение 
акциями и расширить состав потенциальных инвесторов. 

Лидирующие позиции в организации выпуска депозитарных расписок на 
ценные бумаги западноевропейских и восточноевропейских эмитентов 
занимает BNY Mellon.  

 
Рис. 1 Степень участия банков-депозитариев в программах выпуска 

спонсируемых депозитарных расписок 
Источник: Собственная разработка на основании [1, с.21, 27] 
 

Это объясняется тем, то указанный банк является мировым лидером в 
управлении инвестиционными портфелями, в оказании инвестиционных услуг, 
в структуре деятельности которого важное место занимает повышение качества 
предоставляемых услуг по организации выпуска депозитарных расписок. 
Необходимо отметить, что благодаря указанной выше политике банка семь из 
десяти крупнейших мировых эмитентов депозитарных расписок выбрали BNY 
Mellon в качестве депозитария. Также Deutche Bank занимает значительную 
долю в осуществлении программ выпуска и обращения депозитарных расписок, 
особенно в Восточной Европе. 
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По данным рейтингового агентства Bloomberg в соответствии с отраслевой 
структурой эмитентов депозитарных расписок из Восточной Европы, ведущие 
позиции занимают компании, принадлежащие нефтегазодобывающей и 
перерабатывающей промышленности, металлургии, сфере банковских услуг, 
химической промышленности и телекоммуникациям. Для западноевропейских 
эмитентов наиболее привлекательными с точки зрения осуществления 
программ депозитарных расписок явились нефтегазодобывающая и 
перерабатывающая, фармацевтическая промышленности, металлургия, сектор 
банковских услуг и отрасли разработки коммуникационного оборудования. 

За истекший год путем выпуска и обращения депозитарных расписок было 
привлечено 14,8 млрд. USD. Из них $7,050 млрд (48%). было привлечено 
странами Восточной Европы, а на долю стран Западной Европы приходится 
$317 млн. (2%) привлеченных средств [1, с.14]. 

Данный факт объясняется относительно низкой активностью 
западноевропейских эмитентов, связанной с нестабильностью в зоне евро, и 
одновременно чрезмерно высокой активностью эмитентов Западной Европы в 
первой половине 2011 года. Так в июне 2011 года Сбербанк России принял 
решение о проведении спонсируемой программы депозитарных расписок с 
BNY Mellon в качестве депозитария. До этого Сбербанк успешно проводил 
неспонсируемую программу с другим банком-депозитарием. В течении второй 
половины 2011 года программа стала третьей по активности торгов на 
Лондонской Фондовой Бирже и одной из крупнейших программ депозитарных 
расписок всех времен [1, с.22]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 2011 год стал 
годом непредсказуемости на рынке депозитарных расписок: годовой уровень 
капитала, привлеченного восточноевропейскими эмитентами был достигнут за 
первые шесть месяцев, а в зоне евро наблюдалась низкая активность эмитентов 
в отношении депозитарных расписок. Однако, даже в год неопределенности 
инвесторы по-прежнему видели огромные возможности доступа к мировым 
финансовым рынкам и глобальному экономическому росту в депозитарных 
расписках. 
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УДК 336.2 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Кисельов Д. Г. 
Науковий керівник: к.е.н. Гаряга Л. О. 

Севастопольський інститут банківської справи УАБС НБУ 
 
Світова фінансово-економічна криза призвела до загострення проблем 

формування та розподілу місцевих бюджетів, що підтверджує актуальність 

даної тематики. У вітчизняній науковій літературі проблемним аспектам 

формування доходів місцевих бюджетів, питанням забезпечення фінансової 

самостійності місцевих органів влади приділено значну увагу в публікаціях 

С. Буковинського, О. Василика, З. Герасимчук, І. Луніної, В. Опаріна, 

Ю. Пасічника, М. Чумаченка, С. Юрія та ін. Тому метою даного дослідження є 

систематизація проблем формування та розподілу місцевих бюджетів та 

узагальнення пропозицій щодо шляхів вирішення цих проблем. 

Головною ланкою фінансів органів місцевого самоврядування є їх 

бюджет, тобто затверджений рішенням відповідної ради на певний період часу 

розпис доходів і витрат територіальної громади у грошовому вираженні [1].  

Виділяють наступні проблеми формування місцевих бюджетів [2]: 

стягування значної частки фінансових ресурсів до державного бюджету; 

залежність місцевих бюджетів від трансфертів; суб’єктивізм при вирішенні 

питання про обсяг коштів, що передаються до конкретного нижчестоящого 

бюджету; орієнтована на видатки методологія формування місцевих бюджетів, 

що виховала у нижчестоящих управлінських структур утриманство та тверду 

впевненість у тому, що за все в кінцевому рахунку відповідає держава; 

щорічний перегляд нормативів відрахувань від регулюючих доходів, що давало 

необмежені можливості тримати в залежності нижчестоящі органи влади, 

впливаючи таким чином на формування дохідної частини відповідних 

бюджетів; численність форм міжбюджетного перерозподілу фінансових 

ресурсів, що дозволяла у всіх випадках застосовувати суб’єктивний 

«індивідуальний» підхід при вирішенні питання про надання фінансової 

допомоги нижчестоящого бюджету. 
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Для більш повного розуміння суті проблем формування та використання 

місцевих бюджетів було проведено аналіз місцевих бюджетів міст Севастополя 

та Черкас станом на поточний рік. Основною проблемою розвитку цих міст є 

висока залежність бюджетів від трансфертів. Так, в 2012 році сума дотацій 

міста Севастополь планується у розмірі 401556,9 тис грн., субвенцій – 

291129,2 тис грн., у відносному вираженні сума дотацій по відношенню до 

загальної суми доходів міста становить близько 24,6%, субвенцій – 17%, 

загальна частка трансфертів становить 41,6%. У Черкасах сума дотацій 

планується у розмірі 64375,6 тис грн. (7,3%), субвенцій – 249234,9 тис грн. 

(28,4%), тобто загальна частка трансфертів становить майже 36%. Такі 

показники свідчать про недостатній розвиток власних джерел фінансування. 

Таким чином, можна зробити висновки, що для ефективного наповнення 

місцевих бюджетів важливим є вирішення проблеми підвищення фінансової 

самодостатності регіонів, одними із напрямів розв’язання якої є: розширення 

повноважень регіональних і місцевих органів влади щодо наповнення власних 

бюджетів на основі поліпшення використання бюджетних потенціалів 

територій; пошук і практичне застосування механізмів залучення 

невикористаних бюджетних ресурсів регіону до формування його бюджету; 

здійснення повного обліку активів регіону, незалежно від форми їх власності з 

метою пошуку шляхів оптимізації їх використання та розширення чинної 

податкової бази; запровадження моніторингу економічної та фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання, що мають або можуть мати відносини з 

офшорними компаніями [2]. 
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УДК 330.46  

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

Клас С. П. 
Науковий керівник: к.ф.-м.н. Василенко О. В. 

Запорізька державна інженерна академія 

Постановка проблеми. Успішна ринкова трансформація економіки та 

соціального життя українського суспільства не може здійснюватися на фоні 

інвестиційних процесів, які протікають в’яло. Висока інвестиційна активність є 

важливою умовою розвитку вітчизняних підприємств незалежно від галузевої 

приналежності та форми власності відповідно до обраної економічної стратегії 

для досягнення конкурентних переваг. А тому будь-яке підприємство повинно 

постійно приділяти увагу питанням залучення інвестицій. 

Мета дослідження – розвиток концептуальних основ оцінки інвестиційної 

привабливості акціонерного товариства в ринкових умовах функціонування, що 

дозволить підвищити ефективність його використання. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені та вирішені 

наступні задачі: 

1. Аналіз поняття «інвестиційна привабливість» підприємства й 

уточнення його сучасних трактувань. 

2. Вивчення структурних складових інвестиційної привабливості 

акціонерного товариства. 

3. Виявлення проблем оцінки інвестиційної привабливості акціонерного 

товариства в системі управління підприємством. 

4. Аналіз вживаних в економічній науці дослідницьких підходів, методів, 

принципів і процедур оцінки інвестиційної привабливості акціонерного 

товариства та їх класифікація. 

5. Розробка економіко-математичної моделі оцінки ефективності 

використання інвестиційної привабливості акціонерного товариства в ринкових 

умовах функціонування. 

6. Розробка методів вартості підприємства й економічного потенціалу для 
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оцінки інвестиційної привабливості акціонерного товариства, що дає комплексну 

кількісну оцінку 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що інвестиційна 

привабливість підприємства описується збалансованою системою інтегральних та 

комплексних показників доцільності вкладання капіталу інвестором в об’єкт 

інвестування, яка відображає перспективи розвитку, ефективність використання 

ресурсів і активів, їхню ліквідність, стан платоспроможності та фінансової 

стійкості. Суть її полягає в тому, що сприятливе інвестиційне середовище поряд з 

інвестиційною привабливістю підприємства й економічними можливостями 

інвестора стають мотивом, що спонукає до ситуаційного аналізу і управління, 

тобто визначення мети й оцінювання альтернативних варіантів. 

Висновки. Проблема управління інвестиційною привабливістю 

підприємства може бути вирішена лише після аналізу існуючої ситуації та 

визначення всіх чинників, що впливають на її рівень як ззовні (на рівні 

держави, регіону, галузі), так і зсередини (з боку самого підприємства). 

Подальша оцінка впливу виявлених чинників сприятиме встановленню рівня 

управління інвестиційної привабливості підприємства та розробці конкретних 

заходів щодо його підвищення. 
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УДК 368.336 

ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СТРАХОВИХ ПОРТФЕЛІВ 

Ключник О. С. 
Науковий керівник: д.е.н. Ткаченко Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Класифікація в теорії страхування як ієрархічно підпорядкована система 
однорідних предметів, об’єктів, явищ, об’єднаних у розряди (ланки) за однією 
чи кількома загальними ознаками (форма, мета, зміст, властивості тощо), у 
рамках якої виділяють підсистеми (частини єдиного цілого), а в них і наступні 
ланки, що мають як схожі, супідрядні, взаємопов’язані риси з попередньою 
ланкою, так і тими властивостями, котрі дозволяють їх виокремити та виділити 
в самостійну підсистему, має велике теоретичне і практичне значення [1, с.17]. 

У страховій літературі поняття класифікації страхових портфелів майже 
не розкрито. Винятком є праці російської вченої Н. М. Яшиної, проте навіть 
вони не дають повної уяви про сутність страхового портфеля. Н. М. Яшина 
виділяє такі критерії класифікації страхових портфелів: ступінь ризику; рівень 
доходу; строк дії договорів страхування; форма надання страхових послуг; 
регіональна приналежність [2]. 

У залежності від ступеня ризику Н. М. Яшина виділяє три типи страхових 
портфелів: спеціалізовані, класичні та комбіновані. Кожному з цих типів 
відповідає певний рівень доходу, за яким відбувається поділ на агресивні, 
помірні та комбіновані страхові портфелі [2]. 

На нашу думку, не має сенсу виділяти типи страхових портфелів і за 
ступенем ризику, і за рівнем доходу. Дані критерії є взаємопов’язаними та 
знаходяться в прямо пропорційному зв’язку між собою. Збільшення доходу, 
отриманого за страховим портфелем, завжди пов’язане зі збільшенням 
величини ризику за ним і, навпаки, чим менший ступінь ризику, тим менший 
дохід можна отримати за портфелем. Не логічним є і те, щоб один і той самий 
портфель називати одночасно спеціалізованим за ступенем ризику і агресивним 
за критерієм рівня доходу, при тому, що одне передбачає інше. 

Критерії ступеня ризику та рівня доходу необхідно об’єднати і розглядати 
в комплексі. Виходячи з принципу системності, даний критерій набуде 
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наступного вигляду: критерій співвідношення ризику та доходу. За даним 
критерієм автором дослідження виділено такі види страхових портфелів: 
класичні, спеціалізовані, диверсифіковані й авантюрні. 

Класичний страховий портфель формується з традиційних «класичних» 
страхових послуг, які складають основу ринку страхових послуг будь-якої 
країни. Це договори обов’язкового та добровільного особистого, майнового 
страхування та страхування відповідальності. Класичний страховий портфель 
характеризується низьким ступенем ризику та невисоким рівнем доходу. 

Спеціалізований страховий портфель є більш динамічним і 
вузькоспрямованим, характеризується високим ступенем ризику та високим 
рівнем доходу [3]. До такого портфеля можуть входити наступні види 
страхових послуг: космічне, авіаційне, морське, страхування ядерних ризиків, 
страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності 
товаровиробника за якість продукції, страхування фінансових ризиків. 

Наступним видом страхових портфелів є диверсифіковані портфелі. Вони 
характеризуються середніми величинами ризику та доходу. Це досягається за 
рахунок поєднання страхових послуг, притаманних класичному та 
спеціалізованому портфелям.  

Авантюрні страхові портфелі можуть призвести або до отримання 
великих доходів, або до великих збитків. Авантюрними можна назвати 
портфелі, які містять невеликі, середні та катастрофічні ризики, які не є 
збалансованими, або портфелі, які складаються з наступних страхових послуг: 
страхування політичних і специфічних ризиків, частково страхування 
фінансових ризиків тощо.  
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Сучасні промислові підприємства поєднують свою основну діяльність з 

торговою і посередницькою, тому традиційна їх класифікація (виробничі та 

невиробничі) умовна, так само як і класифікація за розмірами – в цьому полягає 

основний недолік відомих методик визначення фінансового стану підприємств. 

Недосконалість методик при діючих нормативно-правових регуляторах 

дозволяє деяким підприємцям цілком легально залучити додатково матеріальні, 

трудові та фінансові ресурси, не враховуючи їх в статистичних і податкових 

органах. Саме тому, на нашу думку, до оцінки фінансового стану підприємства 

потрібний інший – модернізований підхід.  

На нашу думку, доцільним є більш дрібний поділ підприємств (за видом 

їх основної діяльності): посередницькі, торгово-посередницькі, торгові, 

торгово-виробничі та виробничі. Такий поділ передбачає, що підприємства 

кожного типу можуть займатися і певним видом виробництва. Перевага цього 

методу – можливість групувати підприємства в залежності від частки основних 

засобів в активі і власного капіталу в пасиві, а зрештою – звести до мінімуму 

маніпуляції з додатковими ресурсами в обхід податкових органів і органів 

статистики. Також пропонуються конкретні практичні рекомендації щодо 

оцінки фінансового стану підприємств і оперативного попередження 

негативних явищ в темпах їх економічного зростання. За основу пропонованої 

класифікації доцільно взяти особливості структури підприємства, вартість його 

майна, оборотність і рентабельність.  

Перший (I) тип підприємств – займаються посередницькою діяльністю: 

переважно надають послуги фінансового і юридичного. Другий (II) тип – 

торгово-посередницькі: реалізація послуг і продукції (товару), доведення 

продукції до споживача, що пов’язано з витратами з доставки. Третій (III) тип – 
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торгові, без організації посередницьких послуг: придбання і реалізація товарів 

населенню. Четвертий (IV) тип – торгово-виробничі: виробництво продукції та 

її реалізація. П’ятий (V) тип – виробничий – це компанії, що займаються в 

основному виробництвом продукції на замовлення та її відвантаженням (без 

організації реалізації, подальшої експлуатації і супроводження).  

Узагальнення практики діючих підприємств показує, що потрібна система 

показників, яка враховувала б: 1) галузеві особливості підприємства (кожна 

галузь виробництва продукції і надання послуг має різну рентабельність, 

оборотність авансованого капіталу і т. п.); 2) територіальні особливості 

підприємства: а) його розташування, б) національну специфіку. 

На нашу думку, система фінансових показників повинна включати 

5 основних груп коефіцієнтів: 1) ліквідність; 2) ділова активність; 

3) рентабельність; 4) платоспроможність; 5) виплату дивідендів.  

У разі, якщо йдеться про визнання підприємства банкротом, додатково до 

цих обов’язкових 5 груп доцільно розраховувати коефіцієнти ймовірності 

банкрутства, ліквідаційної вартості фірми та грошових потоків, які 

застосовуються у англо-американській моделі обліку. Аналіз фінансового стану 

підприємства з урахуванням запропонованих показників і обмежень, дозволить, 

наприклад при кредитуванні, по-перше, надавати оптимальну форму 

кредитування (під активи, синдиковані позики, іпотечне кредитування і т. д.) і, 

по-друге, вживати заходи (у разі неповернення кредиту з відсотками в строк) з 

реструктуризації заборгованості відповідно до типу підприємства. 

Запропонований підхід добре узгоджується з найважливішою тенденцією 

розвитку ринкових перетворень в економіці країни та дозволяє виробити 

комплекс оздоровчих заходів (банкрутство, санація, перепрофілювання і т. п.), 

які можуть бути застосованими до діяльності підприємств 5 типів і враховувати 

їх специфіку. 
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УДК 336 
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ АКТИВИ БАНКУ І АКТИВНІ 

ОПЕРАЦІЇ БАНКУ 
Кравченко А. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Мартюшева Л. С. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
Найважливішою проблемою, що стоїть перед банками, є проблема 

формування їх активів для досягнення цілей діяльності банку. Ефективне 

використання ресурсів комерційних банків – найважливіша проблема сучасної 

банківської практики і одночасно досить складна тема вітчизняної банківської 

теорії. Для того, щоб створити ефективний механізм формування активів, 

потрібно мати відповідний теоретичний базис. Перш за все слід визначитися із 

змістом дефініції «банківські активи», оскільки саме це поняття є недостатньо 

дослідженим та визначити відмінності цієї дефініції від поняття «активні 

операції банку». 

У зарубіжній літературі з поняттям і природою банківських активів 

стикаємося при характеристиці балансу, який «як моментальний знімок 

дозволяє оцінити активи, зобов’язання і власний капітал в конкретний момент 

часу» [1, с.48]. П. Роуз вводить початкове рівняння балансу, інтерпретуючи при 

цьому поняття активів [2, с.99]: Активи = Пасиви + Акціонерний капітал. Він 

вважає , що пасиви і акціонерний капітал - це сукупні засоби з різних джерел, 

які забезпечують банку необхідну купівельну спроможність для придбання 

активів. Активи банку представляють сукупність засобів, що використовуються 

для отримання доходу акціонерами, виплати відсотків вкладникам і оплати 

праці співробітникам відповідно до їх внеску і кваліфікації. 

У сучасній економічній літературі також намагаються розмежувати 

поняття «активи» й «активні операції». С. А. Зубов відзначає: «під активами 

комерційного банку розуміється розміщення власних і залучених ресурсів, а під 

активними операціями – здійснення вкладень з метою отримання найвищої 

прибутковості при дотриманні певних норм ліквідності і збереження як самого 

активу, так і його вартості» [3, с.6]. 
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Ми погоджуємось з точкою зору авторів роботи [4], які вважають 

активними операціями такі, за допомогою яких банки розміщують наявні в їх 

розпорядженні ресурси для отримання прибутку і підтримки ліквідності. 

Активні операції можна розділити на чотири групи: каси, інвестиції в цінні 

папери, кредитні та інші. При цьому всі активи банку діляться на активи, що 

приносять дохід (що працюють), і активи, що не приносять дохід. Сукупність 

працюючих і непрацюючих активів складає чисті активи банку. 

Узагальнивши різні точки зору щодо розуміння сутності активів, та 

активних операцій банку можна зробити наступні висновки, активи це: 

балансове, поняття; похідні від активних операцій і є їх результатом; пов’язані з 

розміщенням засобів і виступають результатом трансформації пасивів в активи. 

Активні операції – це рух грошових коштів, процес, що трансформує 

пасиви в активи й активно впливає на активи з метою забезпечення ліквідності 

банку, отримання доходу; комплексного обслуговування клієнтів. 

Первинність активних операцій у порівнянні з активами підкреслює 

важливість організації активних операцій, тобто управління активами для 

досягнення визначених цілей банку. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

У сучасних умовах в Україні здійснено перехід до нових економічних 
відносин, що зумовлює необхідність перетворення у банківській сфері. 
Перетворення у банківській сфері полягає у здійсненні нового банківського 
регулювання. Трансформаційний період зумовлює виникнення у банківській 
діяльності ризиків політичного, економічного та соціального характеру 
[1, с.128]. Також банкам притаманні ризики, що пов’язані із специфікою 
банківської діяльності. Одним із них є кредитний ризик, який є невід’ємною 
складовою банківських ризиків і займає домінуюче становище в системі 
банківських ризиків. Кредитний ризик є визначальним ще й тому, що кредитні 
операції є основним напрямком діяльності банків і більшість з яких нарощують 
масштаби кредитування.  

Кредитний ризик є історично першим серед фінансових і за своїм обсягом 
дуже масштабний. Так, за результатами експертних оцінок (проаналізовано 
90 банків, на частку яких припадає 85% загальних активів банківської системи 
України), структура потенційних втрат має такий вигляд: 48% – кредитні 
ризики; 22% – ризики ліквідності; 5% – валютні ризики; 25% – інші ризики 
[2, с.65]. 

Дослідження в трактуванні сутності поняття «кредитний ризик», дозволяє 
трактувати його як імовірність банком часткової або повної втрати суми 
кредиту та процентів за користування кредитом або отримання додаткового 
доходу на вкладений капітал внаслідок впливу чинників зовнішнього та 
внутрішнього походження. 

Фактори, що впливають на кредитний ризик, носять контрольований і 
неконтрольований характер [3, с.34]. Контрольованими факторами є ті, котрі 
залежать від рішень управлінського впливу з боку банку. До неконтрольованих 
зовнішніх факторів належить уся сукупність зовнішніх ризиків, що обумовлена 
об’єктивним проявом випадковості як форми необхідності. Зовнішні фактори 
відбуваються з причин, які не залежать від діяльності персоналу кредитного 
підрозділу банку. Внутрішні фактори навпаки відбуваються з причин, що 
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зумовлені прорахунками персоналу, допущеними в процесі оформлення 
кредитного договору, помилками при оцінці благонадійності клієнта, 
порушеннями посадових інструкцій і помилками, закладеними в самих 
правилах кредитування. 

Водночас, за ступенем керованості фактори ризику поділяють на три 
групи: керовані регульовані фактори; важкорегульовані; нерегульовані 
фактори. Тому, на нашу думку, доцільно виділяти ризикоутворюючі фактори, 
до таких відносимо: 

- значний обсяг кредитів, наданих вузькій групі позичальників або 
галузей, тобто концентрація кредитної діяльності комерційних банків у якому-
небудь сегменті економіки; часта зміна кредитної політики; 

- зростання частки нових позичальників: надмірна довіра до забезпечення 
кредитів; незадовільна диверсифікація кредитного ризику;  

- високий рівень негативно класифікованих активів; 
- агресивне розширення обсягів кредитування щодо структури, термінів, 

рівня зростання або способів розрахунків; 
- зростання відношення кредитів і кредитних зобов’язань до 

регулятивного капіталу і до загальних активів банку;  
- відсутність адекватної або достатньої інформації для аналізу і розуміння 

параметрів кредитного ризику;  
- неправильне відображення внутрішніми рейтингами класифікації якості 

кредитного портфеля, недоліки в методології розрахунку резервів під можливі 
втрати по активних операціях: наявність великої кількості виключень з 
належних процедур і практики здійснення активних операцій та ін. 

Отже, всебічне врахування впливу розглянутих факторів на рівень 
кредитних ризиків значною мірою сприятиме підвищенню ефективності 
кредитних операцій та обумовлюватиме стабільність функціонування 
банківських установ. 
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УДК 368.021 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНІЇ 
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аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 
Фінансова надійність страхової компанії залежить від ряду чинників, 

одним із головних є стан страхового портфеля, структура якого зумовлює 

величину страхових премій, сформованих страхових резервів і виплат компанії. 

Дослідженню проблемних питань формування та ефективного управління 

страховим портфелем присвячені публікації зарубіжних і вітчизняних учених, 

зокрема Р. Т. Юлдашєв, А. Ф. Філонюк, Л. І. Рейтман, С. С. Осадець, 

Н. М. Яшина та ін. 

Метою дослідження є визначення принципів формування та встановлення 

внутрішніх зв’язків між цільовими орієнтирами страхової компанії та видом 

страхового портфеля. 

Поняття «страховий портфель» вживається для встановлення фактичної 

кількості застрахованих об’єктів або діючих договорів страхування на певній 

території. Вся поточна та перспективна діяльність страхової компанії 

спирається на страховий портфель, структура якого в кінцевому підсумку 

визначає фінансову стійкість страхових операцій. Від структури й якості 

страхового портфеля залежать обсяги надходжень страхових платежів, виплат 

страхового відшкодування та їх коливання.  

При формуванні страхового портфеля використовують такі основні 

принципи: динамічність, що характеризує співвідношення між договорами, дія 

яких уже закінчується, і новими договорами, що укладаються; однорідність, що 

дає можливість формувати страховий портфель з великої кількості приблизно 

однакових за розміром ризиків; диверсифікованість, що має суттєвий вплив на 

фінансову стійкість страховика, оскільки дозволяє мінімізувати страхові ризики 

та забезпечити відповідну дохідність від страхових операцій. 

Залежно від ступеня ризику виділяють такі типи страхового портфеля: 

агресивний, консервативний (класичний), диверсифікований. Кожен з типів 
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портфеля можна охарактеризувати за допомогою чотирьох критеріїв: рівнем 

ризикованості портфеля, дохідності, фінансової стійкості та структурою 

страхового портфеля. 

При прагненні страховика досягти максимального рівня прибутковості, 

він вибирає агресивну модель страхового портфеля з високим рівнем 

дохідності, але доволі низьким рівнем фінансової стійкості. Для підвищення 

фінансової стійкості такого портфеля страховик повинен до 80% прийнятих 

ризиків віддавати у перестрахування. Збереженню своїх позицій на страховому 

ринку та збереження капіталу доцільна класична (консервативна) модель 

страхового портфеля, де прибутковість страхового портфеля стійка, порівняно з 

прибутковістю спеціалізованого портфелю – «невисока», рівень ризику 

помірний. Порівняно з агресивним портфелем при формуванні консервативного 

страхового портфеля страховик може більше ризиків залишати на особистому 

утриманні. При формуванні класичного страхового портфеля необхідно мати 

великий розмір страхового фонду та власних коштів страховика. Для 

забезпечення належного рівня фінансової стійкості страховику, який формує 

консервативний страховий портфель, потрібно більше уваги приділяти 

формуванню резервів, зокрема резерву коливань збитковості, резерву 

превентивних заходів і дотриманню належного рівня фактичного запасу 

платоспроможності. Частка ризиків, які передаються у перестрахування в 

такому портфелі, незначна. При збільшенні своєї частки на страховому ринку – 

диверсифікований, який характеризується середнім рівнем дохідності, 

ризикованості та фінансової стійкості.  

Отже, формування страхового портфеля, який відповідав би наведеним 

вище характеристикам, дозволить забезпечити його збалансованість, що, в 

кінцевому підсумку, позитивно позначатиметься на фінансовій стійкості 

страховика. 
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ВПЛИВ НЕРІВНОВАГИ МОНЕТАРНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ СФЕР 
НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Лазня А. В. 
здобувач Університету банківської справи НБУ 

 
Ключовою умовою сталого економічного зростання України є 

забезпечення фінансової стабільності. Невпинний динамічний розвиток 

фінансової системи означає неможливість зафіксувати раз і назавжди стан 

фінансової стабільності та потребує наявності механізмів самокоригування, 

спроможних виявляти ризики, обмежувати й усувати диспропорції, перш, ніж 

вони приведуть до розбалансування фінансової системи. Загалом усі ризики, які 

чинять суттєвий вплив на фінансову стабільність банківської системи, можна 

поділити на ризики монетарної та фіскальної сфер. Розглянемо їх детальніше. 

 Інфляційні ризики. В Україні економічний спад супроводжується 

скороченням внутрішнього попиту та падінням обсягів реалізації одночасно з 

підвищенням (або незниженням) цін. Інтенсивність інфляційних ризиків 

визначається неоднорідністю та різноманітністю комплексу інфляційних 

факторів. утрудненим буде прогнозування бізнес-процесів, що не сприяє 

вирішенню завдання відновлення інвестиційної активності і кредитування 

економіки. 

Валютні і боргові ризики. На нашу думку, у поточному році збережуться 

потужні загрози курсовій стабільності, пов’язані з впливом невизначеності на 

світових валютних ринках, девальваційними процесами у світі, зростаючими 

витратами на обслуговування зовнішнього боргу України, ймовірністю 

антиінфляційного ужорсточення монетарної політики, що мотивуватиме 

приплив короткострокового іноземного капіталу, відсутністю реального 

підґрунтя для валютної стабільності у вигляді динамічних процесів 

економічного піднесення. 

За продовження тенденцій у стані платіжного балансу, що сформувалися 

у 2010-2011 рр., й надалі збережеться дефіцитне сальдо торговельного балансу, 
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що буде покриватися припливом іноземних інвестицій та запозичень. У цій 

ситуації у короткостроковому періоді зростають ризики ревальвації, а у 

довгостроковому – девальвації гривні. 

Валютні ризики в Україні нерозривно переплетені з борговими, оскільки 

уряд України через надмірно експансивну бюджетну політику за три роки 

збільшив державний борг втричі до 40% від ВВП і сприяв підтриманню 

високого зовнішнього боргового навантаження. Так, частка державного боргу у 

загальному обсязі зовнішнього боргу зросла вдвічі – з 11 до 21%, тоді як частка 

банківського сектору зменшилася з 38 до 24%. За цих умов боргові ризики 

істотно підсилюють валютні, адже загальна потреба у державному 

фінансуванні у 2012 р. може досягти 8,6% від ВВП, або 13,1 млрд дол. США. 
 

Ризики банківської діяльності в умовах все ще складної політичної та 

макроекономічної ситуації в Україні залишаються на високому рівні. З точки 

зору Служби кредитних рейтингів Standard & Рооr’s українську банківську 

систему віднесено до десятої групи разом з Венесуелою, Ямайкою і Болівією.  

Ризики фондового ринку. Незважаючи на відновлення позитивної динаміки, 

у 2011 р. фондовий ринок України не виконував повною мірою свої функції 

через невеликий обсяг і неліквідність, високий рівень ризиків, нестачу 

кваліфікованого персоналу, низький рівень капіталізації, недосконалу 

структуру, недостатню кількість якісних фінансових інструментів, порушення 

прав інвесторів та відсутність відкритого доступу до інформації. Невирішеність 

цих проблем зумовлює низку загроз стійкості фондового ринку України. 

Розбалансованість бюджетних надходжень та видатків. Система 

державних фінансів України відчула досить значний негативний вплив 

фінансово-економічної кризи.  

У 2011р., попри певний позитивний потенціал прийняття 

консервативного бюджету, збереглися ризики для стабільності системи 

державних фінансів.  

Зростання боргового навантаження на бюджет. У 2012 році сукупні 

витрати за борговими зобов’язаннями (обслуговування та погашення) майже в 
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чотири рази перевищать обсяг капітальних видатків державного бюджету. 

Зростання боргового навантаження на бюджет може призвести до відволікання 

значної частини бюджетних коштів на покриття боргів і, відповідно, звуження 

можливостей підтримки економічної активності. 

Комплекс названих ризиків розбалансування бюджетно-податкової сфери 

уповільнюватиме темпи відновлення економіки України та сприятиме 

консервації економіки у фазі депресії. 
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Тернопільський національний економічний університет 
 

Розвиток реального сектора економіки та можливості структурних 

зрушень у процесах розширеного відтворення в напрямі покращення розвитку 

високотехнологічних галузей, інформаційних технологій значною мірою 

залежать від ефективності реалізації механізму інвестиційного забезпечення 

банківською системою.  

Взаємодія фінансового та реального секторів економки можлива лише на 

основі встановлення партнерських відносин між фінансовими інститутами та 

підприємствами з метою забезпечення безперебійного та розширеного 

характеру відтворювальних процесів у сучасній економіці [2]. 

До основних факторів, що характеризують і формують механізм взаємодії 

реального та банківського секторів економіки в процесі її трансформації – 

становлення розвинутих ринкових відносин, можна віднести наступні: 

- рівень макроекономічних показників реального сектора; 

- рівень показників діяльності банківської системи; 

- ступінь взаємопроникнення банківської системи та реального сектора; 

- концентрація банківського капіталу; 

- прозорість роботи банківської системи. 

Об’єднання можливостей банківської системи та реального сектора 

економіки могло б стати тим важелем, що дозволить збільшити обсяги 

виробництва промислових підприємств та істотно підвищити життєвий рівень 

населення. Однак, існує ряд чинників, які впливають на ефективність 

банківського впливу на реальний сектор економіки. Такими чинниками є  

наявністъ проблемних банків, що тривалий час перебувають у режимі 

фінансового оздоровлення та ліквідації; недостатній рівень капіталізації 

банківської системи; якість внутрішнього менеджменту банків та інші [1]. Слід 
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зазначити, що суттєво впливають на обсяги інвестування банками реального 

сектора економки і суттєві регіональні диспропорції банківського капіталу.   

Отже, аналіз взаємодії банківського та реального секторів економіки 

підтверджує їх тісний взаємозв’язок. Незважаючи на позитивні тенденції 

розвитку взаємовідносин кредитування між банківськими фінансовими 

установами та реальним сектором економіки протягом останнього десятиріччя, 

низька частка кредитування капітальних інвестицій промислових підприємств, 

високі відсоткові ставки, коротко терміновість більшості позик та їх валютна 

складова свідчать про наявність значної відірваності фінансового сектору від 

потреб реального та орієнтацію на швидкий високий дохід. 

Ураховуючи те, що зростання окремих показників банківського сектору не 

завжди корелюють зі зростанням показників реального сектору економіки, 

актуальним стає формування нових засад макроекономічної політики, 

активізації інвестиційного процесу, оновлення основних фондів промисловості. 
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Актуальність використання франчайзингу як інноваційної форми 

організації та забезпечення господарської діяльності початковим капіталом. 

Процес становлення та розвитку малого бізнесу в Україні все ще характеризує 

обмеження фінансових ресурсів, так і відсутності дієвої системи фінансування 

страхування підприємницької діяльності. Одним з напрямків розвитку малих і 

середніх підприємств є робота за договором франчайзингу, сутність якого 

полягає в наданні однією компанією (франчайзером) права на використання 

своєї торгової марки, технології, ноу-хау, системи ведення бізнесу іншій 

компанії чи незалежному підприємцю (франчайзі) на визначених умовах. 

На сьогодні теоретичними засадами використання франчайзингу 

присвячені роботи відомих закордонних вчених: Ж. Дельтей, Ф. Котлер, 

Ж. Ламбен, М. Мендельсон. Серед вітчизняних науковців, що досліджували 

питання становлення та розвитку франчайзингу, варто відзначити: 

Н. Ковальчук, В. Шкромада, Є. Кошелеві, В. Ляшенко та ін. 

Однак, незважаючи на значні напрацювання науки та практики 

присвячені питанню ефективного впровадження франчайзингу у сферу малого 

та середнього бізнесу в Україні все ще залишається відкритим. 

В якості підтвердження цієї тези в таблиці 1 представлено 

систематизовані автором проблеми та їх кількісна характеристика. Аналіз 

представленої в табл. 1 інформації дозволяє зробити висновок, що Україна має 

великі перспективи для впровадження в малий та середній бізнес 

франчайзингу.  

Для активізації цього процесу слід упровадити заходи: а) розробити та 

впровадити для франчайзі спрощену систему оподаткування; включити 

системи розвитку франчайзингу в урядову програму підтримки малого 
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підприємництва; в) створити мережу навчально-консультаційних центрів з 

франчайзингу. 
Таблиця 1 

Економічні проблеми, вирішенню яких сприятиме активізація франчайзингу 
в Україні 

 

Проблема Офіційні дані 
Зростання прихованого 
безробіття 

 безробіття населення у віці від 17-70 років знизилось в 2011 році порівняно з 
2010: з 8,1% до 7,9%; 

 зареєстроване безробіття становить 2,5% (505,3 тис осіб); 
 приховане безробіття коливається від 4,5-7 млн осіб. 

Негативні показники 
фінансових результатів 
діяльності підприємств 

 кількість збиткових підприємств – 36 тис. Найбільші темпи зростання збитковості 
наявні в таких галузях: 

 послуги підприємцям (24,2%),  
 освіта (48,8%),  
 охорона здоров’я та надання соціальних послуг (33,7%). 

Фондовий ринок Протягом січня-лютого 2012 року порівняно з даними аналогічного періоду 2011 
року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах 
торгівлі зменшився на 13,66% (або на 4,52 млрд грн.) (січень-лютий 2011 рік – 
33,03 млрд грн). 

Зниження вартості 
нерухомості та 
орендної плати 

Ціни на нерухомість в Україні за 2011 рік знизилася на 10% на:  
- вторинному та на 5% на первинному ринку.  
- комерційна нерухомість подешевшала майже на 15%. 

 

Таким чином франчайзинг в Україні є перспективним напрямком 

економічної діяльності із упровадженням запропонованих заходів в найближчі 

роки де може спостерігатися зростання цього сегменту ринку. 
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УДК 336 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Комерційним банкам України як найактивнішим учасникам ринку цінних 

паперів відведена провідна роль у процесі становлення та вдосконалення 

інфраструктури українського фондового ринку. 

Метою роботи є обґрунтування ролі комерційних банків на фондовому 

ринку України, виявлення проблем і обґрунтування інвестиційної активності 

банківських установ в умовах глобалізації фінансових ринків. 

Особливістю фондового ринку України є переважання обсягу випуску 

акцій серед інших цінних паперів. Так, у 1 кварталі 2011 року їх частка 

становила 43,61%. Порівняно з 2010 р. обсяг зареєстрованих випусків акцій у  

1-му півріччі 2011 р. зріс на 17,71 млрд грн. (у 2 рази) (рис. 1). 

 
Рис. 1 Обсяг випусків акцій у 2007 – І півріччя 2011 рр., млрд грн. 

 
Піком зростання випуску акцій був 2009 р. – він збільшився в 2 рази, 

проте це збільшення головним чином (65%) відбулося за рахунок випусків 

акцій банківськими установами з метою збільшення статутного капіталу 

(зокрема, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», 

ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «ВТБ 

Банк» тощо) [2]. 

В останні роки зростає роль комерційних банків як торговця цінними 

паперами. Починаючи з 2009 р. спостерігається зростаюча динаміка індексу 

ПФТС. Протягом 2011 р. порівняно з даними 2010 р. обсяг біржових контрактів 

з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився майже у 2 рази (на 
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104,55 млрд грн.) (2010 р. – 131,29 млрд грн.). Зріс обіг цінних паперів банками 

у 1 кв. 2011 р. і становив 42,12% (2010 р. – 17,3%). Станом на 01.01.2012 р. 

серед 384 учасників фондового ринку 124 банка є торговцями-зберігачами, 

серед них 18 банків є торговцями-зберігачами-реєстраторами[1]. 

Протягом 2009-2011 рр. спостерігається зростання питомої ваги цінних 

паперів в кредитно-інвестиційному портфелі комерційних банків. На 

31.12.2011 р. частка цінних паперів в сукупних активах становить 10,4% (у 

2010 р. – 5,3%). Однак, вона є незначною, адже банки не приймають на себе 

інвестиційні ризики і тому існує потреба у внесенні інноваційних стратегій у 

інвестиційну діяльність комерційних банків. Як показав аналіз, станом на 

01.01.2012 р. провідні позиції на фінансовому ринку по операціях з цінними 

паперами займають «Приватбанк» (16,7%), «Ощадбанк» (10,46%), 

«Промiнвестбанк» (5,043%), «ВТБ Банк» (4,7%), «Укрсоцбанк» (4,48%), інші 

банки від 3 до 1%. 

Подальший розвиток фондового ринку потребує суттєвих перетворень 

цього сегмента фінансового ринку з метою забезпечення стабільності його 

функціонування та інтеграції в світову економічну систему, а значить 

першочерговим завданням має стати сукупність заходів спрямованих на 

створення повноцінної інфраструктури фондового ринку України за рахунок 

коштів саме комерційних банків,  як основних інвесторів цього процесу.  
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УДК 658.141 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА» 
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Науковий керівник : к.е.н. Криниця С. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Підприємствам і організаціям з різною формою власності й 

організаційною структурою для ефективного функціонування господарської 

діяльності необхідно володіти, і вміти доцільно використовувати капітал. Саме 

тому необхідно дослідити зміст, характеристику і особливості цієї категорії. 

Відносно суті економічної категорії «капітал» долі (капітал) у 

вітчизняних і зарубіжних науковців ведуться дискусії. Вчені-економісти, 

розглядаючи сутність капіталу, намагаються сформувати власне визначення 

цього терміну і таким чином спричиняють появу різних течій, позицій 

розуміння даної категорії. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що на сьогодні у вітчизняних і 

зарубіжних економістів-науковців ще не сформувався єдиний підхід щодо 

трактування терміну капітал. Причинами цього є складність і багатогранність 

самої категорії капітал, а, відповідно, й неузгодженість у поглядах щодо самої її 

сутності. В таблиці 1 наведено тлумачення сутності категорії «капітал» [2,3]. 

Із наведених у табл. 1 визначень поняття «капітал підприємства» можна 

зробити висновок, що одні автори під капіталом розуміють кошти, вкладені в 

суб’єкт господарювання; другі – капіталом вважають частину фінансових 

ресурсів, вкладених в господарський процес; треті – додають до попереднього 

ще й отриманий прибуток. 

Отже, враховуючи зазначені трактування категорії «капітал», можна дати 

наступне визначення: «капітал підприємства – це сукупність грошових, 

матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні 

підприємства, які мобілізовані з різних джерел і які, перетворюючись у 

матеріальні блага, беруть участь в операційних, інвестиційних і фінансових 
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процесах з метою отримання доходу та максимізації ринкової вартості активів 

підприємства». 
Таблиця 1 

Тлумачення сутності категорії «капітал» різними авторами 
 

Автор Визначення 
Русак Н. А., 
Русак В. А. 

Капітал – це кошти, вкладені в суб’єкт господарювання для початку 
або проходження господарської діяльності з метою одержання 
прибутку (доходу). 

Ганієв А. В. Капітал – це фінансові відносини, що виникають між акціонерним 
товариством та іншими суб’єктами господарювання з приводу його 
формування та використання. 

Селезньов В. В. Капітал – це фінансові ресурси, які використовуються на розвиток 
виробничого процесу (покупка сировини, товарів, робочої сили, 
інших елементів виробництва). 

Коваленко Л. О., 
Ремньова Л. М. 

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти 
вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької 
діяльності. 

Поддєрьогін А. М. Капітал – це кошти, якими володіє підприємство для здійснення 
своєї діяльності з метою отримання прибутку. 

Мочерний С. В. Розглядає капітал як сукупність виробничих відносин 
капіталістичного способу виробництва, за яких засоби праці,певні 
матеріальні блага, гроші, об’єкти інтелектуальної власності та різні 
види цінних паперів тощо є знаряддям експлуатації,привласнення 
чужої неоплаченої праці. 

Бєлоліпецький 
В. Г. 

Під капіталом розуміє частину фінансових ресурсів, задіяних 
фірмою в обігу, і доходи, що вони приносять, від цього обігу. 

Бланк І. О. Характеризує капітал як загальну вартість засобів у грошовій, 
матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування 
його активів. 
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Ефективна взаємодія банків із підприємствами реального сектору 

економіки є необхідною умовою формування ринкової економіки. Тільки за 

умови налагодження їхньої ефективної співпраці забезпечується зростання 

економіки. 

Розвиток реального сектора та можливості структурних зрушень у 

процесах розширеного відтворення в напрямі покращення розвитку 

високотехнологічних галузей, інформаційних технологій значною мірою 

залежать від ефективності реалізації механізму інвестиційного забезпечення 

банківською системою [2]. Але зараз в Україні існує проблема недостатнього 

інвестування в реальний сектор економіки. Це пов’язане із тим, що в сучасних 

умовах довгострокове кредитування є надто ризикованою справою і банки не 

бажають вкладати кошти в реальну економіку. Незважаючи на поступове 

погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, за підсумками січня – вересня 

2011 року приріст обсягів промислового виробництва становив 8,6% порівняно 

з 2010 р.  

Збільшення випуску продукції спостерігалося майже за всіма основними 

видами промислової діяльності. Виробництво продукції в добувній 

промисловості протягом дев’яти місяців поточного року збільшилося на 6,7% 

порівняно з аналогічним періодом минулого року, у переробній – на 9,6%. 

Інвестиції в основний капітал у січні – червні поточного року збільшилися на 

15,9%. Значним джерелом фінансування інвестицій були капітальні видатки 

Державного бюджету України, які за січень – вересень 2011 року збільшилися 

майже на 50% порівняно з 2010 р. [1]. 

Дані показники вказують на те, що поступово в Україні збільшується 

інвестування в реальний сектор. Адже, об’єднання можливостей банківської 
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системи та реального сектора економіки дозволить збільшити обсяги 

виробництва промислових підприємств та покращить добробут українського 

населення. 

Основними стратегічними заходами щодо покращення взаємозв’язку 

реального і банківського секторів є: 

 підвищення капіталізації українських банків; 

 перерозподіл портфелю банківських активів на користь кредитів в 

економіку; 

 удосконалення нормативно-правової бази: 

 скорочення обсягів тіньового обігу капіталу; 

 запобігання відтоку капіталу за кордон; 

 залучення іноземних кредитних ресурсів, їх спрямування на 

довгострокове кредитування; 

 удосконалення податкової системи; 

 ефективне рефінансування банків. 

Банківська система та реальний сектор економіки – це єдине ціле, тому 

держава має розвивати їх, підтримувати стабільність, встановлювати певні 

податкові пільги, впроваджувати інновацій, розвивати пріоритетні галузі.  
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Однією з форм участі страхувальника власними коштами в покритті 

збитків є власне утримання страхувальника, а саме, той обґрунтований рівень 

страхової суми, в межах якої страхувальник залишає на своїй відповідальності 

долю страхових ризиків. Іншою формою участі страхувальників є – франшиза. 

Завдяки її застосуванню досягається поєднання самострахування, тобто 

утримання на власній відповідальності певного ризику з метою економії коштів 

на страхування, із, власне, страхуванням. Звільнення страховика від виплати 

незначного збитку в розмірі встановленої франшизи дає йому змогу зробити 

простішим і дешевшим порядок відшкодування збитків, і відповідно, знизити 

тарифні ставки. Разом з тим страхувальники зацікавлені у здійсненні 

превентивних заходів, оскільки при цьому частина ризику залишається на 

відповідальності страхувальника [1]. 

Найбільше застосування на сьогоднішній день отримала «безумовна 

франшиза». Якщо порівнювати доцільність застосування умовної й безумовної 

франшизи, з точки зору страхувальника – умовна франшиза набагато вигідніша, 

тому що навіть якщо розмір збитків перевищить суму франшизи, страхова 

виплата буде здійснюватися у повному обсязі. З іншого боку, застосування 

вказаної франшизи в договорі страхування обійдеться страхувальникові 

дорожче [2].  

У випадку коли страхова компанія зменшує франшизу, згідно принципу 

еквівалентності вона змушена піднімати тарифні ставки (рис. 1), задля того щоб 

надходження страхових премій відповідало рівню зобов’язань страхової 

компанії, які вона бере на себе згідно укладених договорів страхування. Із 

застосуванням дещо вищого рівня франшизи досягається максимальне 

поєднання самострахування, тобто залишення на власній відповідальності 
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певного ризику з метою економії коштів на страхування, зі власне, 

страхуванням. Таким чином, відбувається зниження тарифних ставок, а у 

випадку настання страхових випадків, за якими страховик несе зобов’язання, 

витрати страховика зменшуються пропорційно встановленому рівню 

франшизи. Також, франшиза знижує ймовірність шахрайства з боку 

страхувальників.  

 
Рис. 1 Стратегія прийняття рішення щодо вибору розміру франшизи 

 
Оскільки страхування передбачає наявність як мінімум двох сторін, 

страховика та страхувальника, тому при визначенні умов страхування 

необхідно зважати на інтереси всіх учасників. Політика управління ризиками 

страхувальника повинна, з одного боку, забезпечувати максимально можливий 

захист майнових інтересів і, з іншого боку, бути економічно ефективною. Даної 

цілі можна досягти за рахунок оптимізації розподілу ризиків, включаючи 

франшизу, використання якої повинне враховувати інтереси не лише страхової 

компанії, а й страхувальників.  
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Важливою складовою фінансової системи країни є фінанси органів 
місцевого самоврядування, які закріплюють їхню економічну самостійність, 
активізують господарську діяльність, дають змогу місцевим органам влади 
розвивати інфраструктуру на підвідомчій їй території, розширювати 
економічний потенціал регіону, а відповідно сприяють покращенню якості 
життя населення. Але для виконання вищеназваних завдань місцевими 
органами влади має бути створене відповідне правове поле та сформовані 
соціальні умови їх діяльності з чітко визначеною матеріально-фінансовою 
основою. Існуюча в Україні структура місцевих податків, що є основним 
джерелом фінансового забезпечення місцевого самоврядування, є 
низькоефективною. За таких умов надзвичайно актуальною стає проблема 
вдосконалення структури місцевих податків для розширення фінансової бази 
місцевого самоврядування. 

Проблемами пошуку шляхів зміцнення фінансової бази органів 
місцевого самоврядування присвячено низку робіт вітчизняних учених, зокрема 
І. Запатріної, В. Кравченка, О. Кириленко, В. Кудряшова, І. Луніної, В. Русіна, 
В. Федосова, К. Павлюка та інших. При цьому все ще вимагає уваги вивчення 
та вирішення проблеми зміцнення самостійності бюджетів.  

В умовах розвитку ринкових відносин та переходу до 
децентралізованого державного управління перегляду потребує підхід держави 
до фінансового забезпечення місцевого самоврядування. 

Серед місцевих бюджетів, які залежать від Державного бюджету, більше 
ніж 90% є дотаційними. Такий стан перерозподілу фінансових ресурсів через 
бюджетну систему свідчить про орієнтацію органів місцевого самоврядування 
на виконання в основному делегованих державою повноважень. Крім того, 
збереглася успадкована ще з радянських часів практика нівелювання інтересів 
малих сіл і міст. [2] 
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Ми погоджуємося з доводами О. Антіпова та Г. Ліхоносова, що місцеві 
податки, які налічують більше ніж 15 позицій, не є ні джерелами доходу для 
місцевих бюджетів, ні стимулами для раціонального використання, охорони 
місцевих ресурсів й навколишнього середовища, ані інструментами, завдяки 
яким можуть розв’язуватися соціально-економічні проблеми регіонів. Так в 
даний час питома вага місцевих податків та зборів у структурі податкових 
надходжень зведеного бюджету становить усього 3%. Тому система місцевих 
податків і зборів виконує на сьогоднішній день допоміжну роль щодо 
державного оподаткування та належить до таких об’єктів, що або не мають 
фіскального значення, або за своєю природою не можуть бути охоплені 
державними податками. Структура надходжень місцевих податків і зборів в 
Україні не є раціональною: близько 75% усіх надходжень місцевих бюджетів 
забезпечують лише комунальний податок і ринковий збір. Надходження коштів 
від інших місцевих зборів (збори за участь у бігах на іподромі, за виграш у 
бігах на іподромі, збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, 
збір за право проведення кіно- і телезйомок тощо) має місце лише в кількох 
адміністративних одиницях. [1] 

Таким чином, для зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів слід 
внести зміни до бюджетного та податкового законодавства, якими передбачити: 

- збільшення нормативу відрахувань податку на доходи фізичних осіб до 
бюджетів місцевого самоврядування; 

- оподаткування податком на нерухоме майно всього майна, 
розташованого на території відповідних місцевих рад; 

- віднесення плати за землю до місцевих податків; 
- надання можливості органам місцевого самоврядування регулювати 

ставки місцевих податків і зборів. 
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 Питання щодо справедливості функціонування державних банків у 

фінансових системах різних країн все частіше знаходять своє відображення у 

працях і дискусіях міжнародної наукової спільноти. При цьому, одні економічні 

системи демонструють прискорені темпи економічного розвитку та зростання 

за рахунок створення ефективного посередництва державних банків між 

урядом країни та конкретними одержувачами бюджетних коштів, що 

демонструє практика діяльності банківської системи КНР, частково Казахстану, 

де обсяги присутності державного капіталу в фінансовій системі поступово 

зростає з кожним роком тощо, тоді як інші країни притримуються принципів, за 

якими державні фінансово-кредитні установи є пережитком командно-

адміністративних систем, а їх існування лише гальмує об’єктивні економічні 

процеси та створює значний бюрократичний та корумпований апарат, 

внаслідок існування якого, максимум бюджетних коштів використовується з 

мінімальною ефективністю для держави. 

 Безумовно, що кожна із точок зору має достатню кількість як 

прихильників, так і критиків, однак, в цьому контексті, варто зазначити, що 

один лише факт існування наукових дискусій з цього приводу вже є 

підтвердженням надзвичайної фундаментальності даної проблеми. Крім цього, 

існування державних фінансово-кредитних установ у банківській системі 

України та практичні аспекти їх діяльності створюють підгрунття для розгляду 

різних аспектів цієї проблеми у вітчизняних економічних умовах. 

 Кажучи про вітчизняні державні банки, необхідно розуміти в першу чергу 

ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ «Укрексімбанк», так як саме вони, на відміну від 

націоналізованих банків, банків із державною участю та під контролем 

тимчасових адміністрацій, за законодавством визнаються як державні (зокрема, 
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Закон України «Про банки та банківську діяльність» визначає державним 

банком той банк, 100% статутного капіталу якого належить державі [1]).  

Разом з тим, проведений нами аналіз практичної діяльності даних банків, 

а саме: ведення широких кредитної та депозитної програм, майже повна 

відсутність фінансування державних інвестиційних проектів та вигідного 

кредитування експортерів вітчизняної продукції, дають підстави з високою 

долею впевненості стверджувати, що дані банки ніяким чином не виконують 

певних конкретних функцій, які можна було б віднести до прерогативи 

державних фінансово-кредитних установ [2]. Більше того, навіть ефективність 

проведення даними банками комерційних банківських операцій є недостатньо 

високою для підтвердження справедливості їх існування у сучасному вигляді. 

З цих позицій, ми вважаємо, що з метою підвищення ефективності 

функціонування державних банків необхідними є вдосконалення нормативно-

правової бази, яка б не тільки встановлювала принципи власності та 

передбачала перелік суспільно-значимих функцій даних фінансово-кредитних 

установ, але і тим самим виключала появу конфронтації державних та 

комерційних інтересів, що, нажаль, існує в сучасній практиці вітчизняних 

державних банків. Таким чином, сучасні українські економічні тенденції 

підтверджують об’єктивність і необхідність існування державних банків у 

банківській системі за умови перегляду їх основних функцій та принципи їх 

функціонування, головним із яких має бути стимулювання економічного 

зростання, а не отримання комерційного прибутку.  
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ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Осадча М. В. 

Науковий керівник: Барабан Л. М. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
Постановка проблеми. Становлення фондового ринку є важливим кроком 

на шляху формування інвестиційно привабливої ринкової економіки, оскільки 
від ступеня його розвиненості залежить нормальне функціонування складного 
механізму фінансової системи країни. Однак, сьогодні, на жаль, доводиться 
константувати, що в Україні фондовий ринок розвинений дуже слабко, а процес  
його інституційного становлення, набуття необхідних якісних параметрів ще 
далеко не завершений. 

Мета. Метою даної роботи є оцінка реального стану фондового ринку 
України в сучасних умовах розвитку економіки, виявлення основних проблем 
функціонування, а також визначення перспектив його розвитку. 

Станом на 01.01.2012 року, загальний обсяг випусків цінних паперів, 
зареєстрованих ДКЦПФР, дорівнював 986,56 млрд грн., що, майже в 1,2 рази 
більше ніж у попередньому році (01.01.2011р. – 835,61 млрд грн.) [2].  

Аналізуючи в цілому динаміку обсягів випуску цінних паперів в Україні 
протягом 1998-2011 років, яку наведено на рис. 1, слід відзначити, що 
спостерігається загальна тенденція до зростання, але вона не має стабільного 
розвитку, що підтверджується досить хаотичними змінами у темпах приросту. 

 
 

Рис. 1 Динаміка обсягу випуску цінних паперів в Україні протягом 
1998-2011 років, млрд грн. 
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Це обумовлено досить нестабільним економічним розвитком як України в 
цілому, так і фондовим ринком зокрема. За підсумками 2011 року індекс ФБ 
ПФТС, що відображає коливання цін на найбільш ліквідні акції підприємств, 
зменшився на 440,65 пункту, або на 45,19% (з 975,08 до 534,43 пункту). Це 
зменшення було спричинене скороченням попиту на продукцію металургійних 
підприємств; зниження рейтинговим агентством Standard&Poor’s прогнозу 
рейтингу України з «позитивного» до «стабільного»; підвищення ціни на 
російський газ для України в 2011 р. майже до 400 дол. США за 1 тис куб. м [1]. 

Також одним з пояснень того, що український фондовий ринок працює 
неефективно є переважання на ньому державних цінних паперів (42,03% від 
загального обсягу біржових контрактів у 2011 році), що свідчить про низькі 
обсяги фінансування реального сектора економіки,оскільки саме корпоративні 
цінні папери є вагомим інструментом залучення інвестицій у виробництво [2]. 

Також до проблем функціонування фондового ринку України слід віднести 
політичну нестабільність в державі, що посилює недовіру інвесторів; 
недостатню та неадекватну інформаційну прозорість емітентів, відсутність 
корпоративної культури (порушення прав і зобов’язань сторонами 
інвестиційного процесу); низьку конкурентноздатність фондового ринку 
(нерозвиненість матеріальної бази, технологій торгівлі, регулятивної й 
інформаційної інфраструктури, реєстраційної, депозитарної та клірингової 
мережі); недостатня пропозиція інструментів фондового ринку. 

Отже, зважаючи на викладені вище проблеми, доцільно запропонувати 
наступну систему заходів, що сприятимуть ефективному функціонуванню 
фондового ринку України: збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості 
фондового ринку шляхом суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з 
високими інвестиційними характеристиками, активізація ринку похідних 
цінних паперів; стабілізація законодавчої бази, створення належної системи 
захисту прав інвесторів, власників цінних паперів; формування сприятливого 
інвестиційного клімату для учасників фондового ринку. 
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ОЦІНКА ЗАСТАВНОГО МАЙНА В СИСТЕМІ КРЕДИТУВАННЯ 

Патюта І. С. 
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Важливим фінансово-економічним інструментом ринкової економіки, 

який забезпечує надійний захист інтересів кредитора, є застава. У міру 

поглиблення ринкових відносин в Україні сфера застосування застави 

поступово розширюється. Однак в умовах тривалої економічної кризи, значно 

зростає небезпека невиконання боржниками своїх зобов’язань, хоча 

неплатоспроможність і несумлінність їх можлива і при стабільній економіці. 

Саме тому питання визначення вартості застави, як основи для відшкодування 

збитків від кредитних операцій банків, нині є надзвичайно актуальними. 

Багатоаспектні проблеми оцінки майна як об’єкту іпотеки досліджуються 

як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Серед представників 

вітчизняної економічної думки, роботи яких слугують фундаментом для 

подальших наукових досліджень у кредитній сфері, слід назвати: 

М. Дем’яненка, О. Гудзь, Т. Майорову, М. Алексеєнко, А. Дзюблюка, 

О. Васюренка, А.Мороза, В. Міщенка, Л. Примостку, М. Пуховкіну, Н. Шульгу 

та ін. Однак усе ще потребує вдосконалення система процесу оцінки заставного 

майна з урахуванням міжнародних стандартів оцінки. 

Основними проблемами у покращенні якості оцінки застави є: відсутність 

незалежної та професійної оціночної діяльності на ринку оцінки; відсутність 

єдиної нормативної та методичної бази для оцінки заставного майна; низький 

рівень звітів про оцінку; низька кваліфікація співробітників банку; прогалини у 

законодавчій базі, що регулює оціночну діяльність [1-4]. 

На нашу думку кредитні установи мають застосовувати кілька 

методичних підходів, які найбільш повно відповідають меті оцінки та специфіці 

заставного майна. З метою обґрунтування остаточного висновку про вартість 

застави результати оцінки, одержані із застосуванням різних методичних 

підходів, зіставляються шляхом аналізу впливу принципів оцінки, які є 
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визначальними для мети, з якою проводиться оцінка, а також інформаційних 

джерел на достовірність результатів оцінки застави. Заставна вартість має 

розглядатися як сума (без урахування ПДВ), виручена від продажу предмета 

застави з дотриманням усіх необхідних правових процедур і за вирахуванням 

витрат, пов’язаних із зверненням стягнення на предмет застави і його 

реалізацією. При цьому вказана сума прогнозується з певною вірогідністю 

залежно як від терміну дії кредитного договору, так і від властивостей майна. 

Отже, у загальному випадку заставна вартість має імовірнісний характер і 

залежить як від періоду прогнозування, так і від різних сценаріїв реалізації 

застави. Крім того на етапі ухвалення кредитного рішення заставна вартість 

необхідна банку як міра оцінки вартості предмета застави для зіставлення з 

розміром кредитних зобов’язань при визначенні необхідного ступеня 

забезпеченості операції. 

Виявлені проблеми дали змогу виокремити два напрями удосконалення 

діяльності банків у сфері оцінки заставного майна. Так, зокрема, для 

налагодження ефективних взаємовідносин із оціночними компаніями необхідне 

створення пулу акредитованих оціночних компаній, розробка чітких вимог до 

договорів на проведення оцінки застави та звітів про оцінку заставного майна, 

моніторинг порядності та компетентності діяльності оціночних компаній. 
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аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 
Для забезпечення реального сектору української економіки недорогими 

фінансовими ресурсами в значному обсязі надзвичайно важливим є розвиток і 

успішне функціонування системи інституційних інвесторів – інститутів 

спільного інвестування, страхових компаній, пенсійних фондів. У той же час, 

успішна діяльність щодо управління активами цих фінансових установ не може 

бути реалізована без науково обґрунтованої теоретичної бази. Незважаючи на 

значну кількість публікацій щодо процесу управління інвестиційним портфелем 

інституційних інвесторів в науковій літературі практично відсутні науково-

методичні підходи, які б комплексно описували процес управління активами 

інституційних інвесторів від початку діяльності до ліквідації.  

Найбільш повно процес управління інвестиційним портфелем 

інституційних інвесторів розглянуто такими вітчизняними науковцями, як: 

Пересада А. А. [1], Бланк І. А. [2], Мойсеєнко І. П. [3]. Але підходи цих авторів 

не є комплексними, не враховують взаємозв’язку між управлінням активами та 

зобов’язаннями, характером основної діяльності інституційних інвесторів. 

Саме тому метою дослідження є розробка найбільш повної і детальної 

процедури управління активами інституційних інвесторів. 

Варто відмітити, що більшість науковців намагаються звести процес 

управління активами до замкнутого циклу, що складається з трьох основних 

етапів: визначення інвестиційних цілей, інвестиційний аналіз, формування 

портфелю інвестицій. На нашу думку, найбільш значними недоліками 

запропонованих підходів є обмеження процесу управління активами в 

крайньому випадку етапом реструктуризації портфелю. У той же час, 

обов’язковим завершальним етапом управління активами інституційних 

інвесторів має бути оцінка ефективності управління. Зважаючи на відмінності 
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основної діяльності різних інституційних інвесторів для кожного із них 

важливим етапом управління активами є визначення обсягу фінансових 

ресурсів доступних для інвестування. При визначенні оптимальної 

послідовності управління активами інституційних інвесторів варто виключити 

нелогічні зайві кроки, які призведуть до збільшення витрат управління але не 

принесуть реальної користі.  

Виходячи із цих зауважень, було сформовано авторський підхід до 

визначення послідовності етапів управління активами інституційних інвесторів. 

У найбільш скороченому варіанті формула управління активами інституційного 

інвестора виглядає так: «Аналіз і визначення стратегічних орієнтирів – 

застосування сучасної портфельної теорії – ефективне управління активами».  

Аналіз і визначення стратегічних орієнтирів передбачає в тому числі збір 

інформації про фінансові ринки, дослідження стратегій інших інвесторів, 

визначення стратегічних інвестиційних цілей, визначення інвестиційного 

горизонту, формування інвестиційної політики, вибір типу портфелю, 

визначення розміру фінансових ресурсів. Наступним етапом є застосування 

сучасної портфельної теорії, що в результаті має призвести до вибору 

фінансових інструментів для включення в портфель, визначення обсягу і часу їх 

купівлі. Під ефективним управлінням розуміється ротація активів у портфелі, 

активне чи пасивне управління виходячи із показників оцінки дохідності 

портфелю і відповідності його інвестиційним цілям. 
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ПОВ’ЯЗАНИМИ З ОПОДАТКУВАННЯМ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

В УКРАЇНІ 
Плигач К. Д. 

Науковий керівник: к.е.н. Нагайчук Н. Г. 
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 
Малі підприємства відіграють важливу роль в економічному житті 

держави, створюючи значну частину ВВП, забезпечуючи розвиток 
конкурентного середовища та наявність робочих місць. Проте в умовах світової 
економічної кризи цей сектор економіки потребує вагомої підтримки з боку 
держави, зокрема через стабільне та необтяжливе податкове законодавство. 
Податковий кодекс України у більшій мірі розрахований на великий бізнес, і на 
відміну від європейських держав, де створюються умови для підтримки та 
розвитку малого підприємництва, в Україні малий та середній бізнес відчуває 
фіскальний тиск. Свідченням цього є скорочення кількості малих підприємств 
на спрощеній системі оподаткування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структура кількості фізичних осіб-підприємців в залежності від обраної системи 

оподаткування за 2010-2012 рр. [2] 
 

Роки Кількість фізичних осіб-підриємців на 
спрощеній системі оподаткування, млн осіб 

Кількість фізичних осіб-підприємців на 
загальній системі, млн осіб 

2010 1,327 1,097 
2011 1,188 1,26 
2012 1,089 1,3 
 

Виходячи з представлених даних можна зробити висновок, що 
невиважені реформи податкової системи створюють значні перешкоди для 
ведення бізнесу, що у свою чергу призводить до збільшення кількості 
підприємств, які припиняють свою діяльність або переходять працювати в тінь.  

За підсумками перереєстрації підприємців у 2012 р. спрощену модель 
оподаткування обрали 1,089 млн, що на 8,3% менше ніж у 2011 р. З 1,089 млн 
підприємців у 2012 р. 256 тис осіб за новими правилами обрали І категорію, 
ІІ група нараховує 643,6 тис осіб, у ІІІ групі працюватимуть понад 189 тис 
платників, відповідно ІV групу обрали 400 підприємців.  
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Переважання у 2012 р. кількості фізичних осіб-підприємців на загальній 
системі оподаткування над спрощеною пояснюється наступним:  

- фіксованою відсотковою ставкою єдиного податку до мінімальної 
заробітної плати, відрахування за якою щороку будуть зростати у зв’язку із 
зростанням розміру мінімальної заробітної плати;  

- звуженням сфери застосування єдиного податку; 
- необхідністю сплачувати єдиний податок у розмірі 3-5% від доходу 

для можливості співпрацювати з юридичними особами;  
- обмеженням кола осіб, з якими можна провадити підприємницьку 

діяльність. 
Отже, з метою покращення умов функціонування малого бізнесу та його 

оподаткування за спрощеною системою необхідно: 
- знизити податкове навантаження на різні групи платників єдиного 

податку, зменшивши ставку оподаткування для третьої групи; 
- встановити ставки єдиного податку для першої та другої груп не у 

відсотках від мінімальної заробітної плати, а у вигляді фіксованого податку в 
гривнях. 

Реалізація цих заходів сприятиме зниженню податкового навантаження 
на представників малого бізнесу, скороченню кількості випадків зловживань 
спрощеною системою оподаткування, створенню нових робочих місць, 
розвитку вітчизняної економіки та збільшенню надходжень до бюджету. 

 

Список використаних джерел 
1. Закон України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва» [Електронний ресурс]: в редакції Указу 
Президента N 746/99 від 28.06.99. Редакція діє з 01.01.2012. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/727/98 

2. Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta.gov.ua/control/uk/index 

3. Піскунова О. В., Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

Поліщук О. І. 
Науковий керівник: к.е.н. Нагайчук Н. Г. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Банкам як фінансово-кредитним установам в Україні дозволено 

здійснювати увесь спектр операцій на фондовому ринку. Банки та ринок цінних 

паперів є найважливішими складовими фінансової системи країни. В плані 

економічного розвитку завданнями як банківської системи, так і ринку цінних 

паперів є акумуляція тимчасово вільних грошових коштів, їх перерозподіл та 

інвестування в найбільш вигідні галузі національної економіки. Збіг завдань, 

отже, і методів їх досягнення робить банки й інших учасників ринку цінних 

паперів конкурентами у боротьбі за фінансові ресурси. 

Фактично ж висока доля банків серед учасників ринку цінних паперів 

України нівелює це протиріччя. Ринок цінних паперів стає додатковим 

джерелом вкладання та залучення фінансових ресурсів для банківської системи. 

Комерційні банки здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, 

переслідуючи різні цілі, зокрема: отримання прибутку від операцій з цінними 

паперами, розширення та диверсифікацію прибуткової бази, забезпечення 

ліквідності активів, зниження загального рівня ризиків, створення сприятливого 

іміджу банку, залучення нових клієнтів. 

Активні операції з цінними паперами забезпечують банкам присутність 

на найбільш динамічних фінансових ринках, дозволяють збільшити клієнтську 

базу, розширити коло здійснюваних послуг, посилити вплив на клієнтів, 

відкрити доступ до управління їх власністю через контроль над їхніми цінними 

паперами. 

Найбільшої ж популярності в банку набуває ринок корпоративних 

облігацій. Успішна господарська діяльність великих промислових і торгових 

підприємств за останні роки підвищила не лише їх рейтинги, але і бажання 

залучити інвестиційні ресурси на ринку боргових цінних паперів.  
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Разом з активними операціями, банк здійснює випуск власних цінних 
паперів. Головним чином, це акції, депозитні й ощадні сертифікати та векселі. 
Акції є інструментом ринку капіталу, та їх випуск пов’язаний з необхідністю 
збільшення статутного капіталу для забезпечення адекватності вимогам НБУ 
решта цінних паперів, що випускаються банками, відносяться до боргових 
зобов’язань. Їх емісія переслідує мету забезпечити банк ресурсами. 
Незважаючи на гостру потребу більшості банків у збільшенні власного 
капіталу, їх власники вважають за краще не пускати в публічний обіг акції своїх 
банків. Розміщення додаткових емісій носять закритий характер і здійснюються 
між наявними акціонерами.  

Найбільш перспективною формою залучення ресурсів на фондовому 
ринку в сучасних умовах стає емісія облігацій з різними термінами погашення. 
Для цього інструменту характерна важлива для утримувача зручність, якої 
немає у звичайного термінового вкладу, – можливість її реалізації на ринку до 
настання терміну погашення. 

На основі проведеного аналізу можна констатувати, що структурні 
зрушення в портфелі цінних паперів українських банків викликані: зниженням 
доходності державних цінних паперів; розвитком ринків муніципальних 
облігацій; ліквідацією проблеми дефіциту грошей в економіці; бурхливим 
розвитком ринку акцій підприємств; інтересом банків до участі в управлінні 
іншими фінансово-кредитними інститутами. 

Отримані результати про структурні зміни, що відбуваються, дозволяють 
сформувати висновки та пропозиції щодо оптимізації діяльності банків на 
ринку цінних паперів: 

– на фоні падіння доходності за державними борговими зобов’язаннями, 
стабільно зростаючого ринку кредитування (особливо споживчого й 
іпотечного) та недостатності ресурсної бази частка цінних паперів в активах 
банків знижуватиметься; 

– одночасно реалізація свого потенціалу на фондовому ринку дозволила б 
вітчизняним банкам успішніше протистояти конкуренції із західними банками, 
оскільки цей сегмент фінансового ринку багатьма українськими банками 
освоєний далеко не повністю; 

– банкам варто звернути істотну увагу на муніципальні ринки боргових 
зобов’язань. 
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СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ 
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Пудлик Ю. І. 
Науковий керівник: к.е.н. Гнатківський Б. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

 Мета даної роботи показати основні напрями розбудови кредитної 

кооперації та внести пропозиції щодо їх упровадження 

 Актуальність теми. Це питання є досить актуальним, оскільки розвиток 

фінансової інфраструктури на сьогоднішній день є ще недостатньо розвинений, 

і це знижує рівень функціонування економіки України, призводить до 

гальмування економічного зростання. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам створення 

ефективної системи функціонування кредитних спілок в Україні приділяють 

увагу такі дослідники як: В. В. Гончаренко, А. Я. Оленчук, Р. Р. Коцовська. 

 Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні за умов 

структурної перебудови економіки актуальним є подальший розвиток всіх 

сегментів фінансового ринку, забезпечення стабілізації системи кредитної 

кооперації, яка б сприяла зростанню рівня довіри населення до фінансової 

системи держави, створювала б умови для сталого економічного зростання. 

Підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності кредитної 

кооперації можна за рахунок таких елементів (табл. 1) [2; с.14] 
Таблиця 1 

Вимір Складові 
Фінанси Здешевлення кредитів Збільшення 

доходів 
Зниження 
адміністративних витрат 

Клієнти Професійний сервіс Довіра, зручність 
доступність 

Дружній та привітній 
персонал 

Внутрішні 
процеси 

Комплексна автоматизація 
бізнес-процесів 

Швидке 
обслуговування 
клієнтів 

Достатня кількість 

Навчання та 
зростання 

Проходження персоналом 
тренінгових програм 

  

  

 Основними напрями подальшої розбудови системи кредитної кооперації є 

встановлення якісного механізму кредитування населення, забезпечення 
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беззбиткової роботи кредитних спілок та належний захист законних прав та 

інтересів їхніх членів [5; с.1] 

 З метою реалізації даної програми необхідно: розробити проект Закону 

України «Про кредитні спілки», де будуть зміни щодо створення та механізмів 

діяльності Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок; 

запровадження обов’язкових внесків до Фонду гарантування вкладів членів; 

реалізовувати належний рівень внутрішнього контролю; підтримати прозорість 

та відкритість діяльності кредитних спілок; підтримувати систему  ліквідності, 

платоспроможності та належне ресурсне забезпечення; запроваджувати зміни  

щодо діяльності кредитних спілок, які реалізовують діяльність по залученню 

внесків на депозитні рахунки; забезпечити населення системою інформації про 

можливості та ризики діяльності кредитного ринку; забезпечити оприлюднення 

фінансової звітності кредитних спілок, її достовірність та повнота, яка повинна 

бути  підтверджена аудиторською фірмою;забезпечити обов’язковість надання 

інформації щодо осіб, про отримання ними кредитів і не виконання своїх 

зобов’язань в Бюро кредитних спілок [4; с.1]. 

 Висновки. Основною орієнтацією повинно бути належний захист 

інтересів споживачів фінансових послуг на ринку кредитної кооперації. 

Необхідно застосовувати ряд невідкладних та реальних кроків щодо усунення 

порушень конституційних прав громадян на збереження, заощадження та 

повернення коштів, які були вкладені в кредитні спілки [1; с.46]. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

У даний час сільськогосподарські підприємства України діють в складних 

і нестабільних ринкових умовах з високим рівнем невизначеності, який 

особливо загострився під впливом світової фінансової кризи. Крім того, слід 

зазначити, що більшість з них здійснюють свою діяльність на фізично і 

морально зношених основних засобах виробництва, які вимагають для 

поновлення капіталовкладень за рахунок коротко- і довгострокових кредитів 

банків. 

Даним проблемам приділяють увагу такі українські вчені, як П. Саблук, 

Є. Гудзь, Н. Дем’яненко, А. Сомик та ін. Разом з тим постійний вплив 

політичних, соціальних і економічних факторів на діяльність 

сільськогосподарських підприємств обумовлює необхідність удосконалення 

розвитку системи їх банківського та небанківського кредитування. Як показує 

огляд літературних джерел і реальний стан справ із кредитуванням 

сільськогосподарського виробництва, існує ряд невирішених питань, які 

потребують поглиблених теоретичних і практичних досліджень. 

Кредитування аграрних підприємств базується на тих же принципах, що і 

кредитування підприємств інших галузей. Однак через особливості цього 

економічного сектору економіки, розвиток кредитних відносин в аграрній сфері 

відбувається досить своєрідним і складним шляхом [2]. 

Як ми бачимо з даних табл. 1 в 2011 р. у порівнянні з 2009 р. кредитних 

ресурсів у сільськогосподарську галузь видано майже в півтора рази більше [3]. 

Починаючи з 2009 р. спостерігається позитивна тенденція обсягів 

довгострокових кредитів. Однак, протягом аналізованого періоду в структурі 

кредитування вони займають дуже незначну частину. Така ситуація викликана 

ставленням банків до особливостей  сільгоспвиробництва, зокрема: нестійкістю 
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їх фінансового положення, сезонним характером виробництва, залежністю від 

природно-кліматичних умов, труднощами з реалізацією продукції, низькою 

прибутковістю банківських операцій кредитування відсутністю ефективної 

страхового захисту та ін. 
Таблиця 1 

 

Кредитування сільськогосподарських підприємств у 2007-2011 рр. 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
Період млрд 

грн % млрд 
грн % млрд 

грн % млрд 
грн % млрд 

грн % 

Довгострокове 
кредитування 1,46 8,8 1,50 5,7 2,42 12,0 3,71 13,6 4,50 13,1 

Короткостроков
е кредитування 15,14 91,2 24,54 94,2 17,60 87,9 23,48 86,3 29,64 86,82 

Всього 16,60 100 26,04 100 20,02 100 27,19 100 34,14 100 
 
Вирішення проблеми підвищення ролі довгострокового банківського 

кредитування в економічному розвитку сільського господарства потребує 

комплексного підходу, який має ґрунтуватися, перш за все, на проведенні за 

державної підтримки системних заходів, спрямованих на: поліпшення 

фінансового стану сільськогосподарських товаровиробників і підвищення на 

цій основі їхньої кредитоспроможності через дієвий ціновий механізм 

підтримки рівня доходів виробників сільськогосподарської продукції. 

удосконалення діючого механізму здешевлення кредитів у напрямі подовження 

строків його дії, розширення напрямів цільового використання, підвищення 

доступності для суб’єктів кредитування та збільшення обсягу коштів, 

передбачених на ці цілі в державному бюджеті. 
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УДК 336.76 

ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Рабцун Н. В. 
аспірант Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана 
 

Постановка проблеми. Фінансова стійкість та надійність є невід’ємною 

характеристикою стану будь-якого підприємства. За незмінних умов немає 

чіткого та адекватного визначення даної категорії, що обумовлює необхідність 

її подальшого дослідження та розвитку. В економічній літературі не існує 

єдиної характеристики щодо поняття «стійкості», тому що одні науковці 

розуміють його як здатність відновлюватися, а інші – як здатність зберігати 

початковий стан.  

Виклад основного матеріалу. Економісти по-різному трактують 

категорію «фінансова стійкість». Усі запропоновані визначення є значущими, а 

погляди науковців суб’єктивні, проте єдиного загальноприйнятого терміну 

немає. Так, у роботах одних авторів дане визначення трактується на аналізі 

статистичних показників; інші автори дають трактування «фінансової 

стійкості» на підставі законодавчих норм. Що стосується Закону України «Про 

страхування», то термін «фінансова стійкість» в ньому залишається 

невизначеним. Вважається, що виконання обов’язків страховика з виплат за 

зобов’язаннями має забезпечуватися трьома умовами платоспроможності: 

1) наявністю сплаченого статутного фонду і гарантійного фонду страховика;  

2) створенням страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат;  

3) перевищенням фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності [1]. 

 У фінансовому словнику «фінансова стабільність» визначена як 

характеристика фінансового стану підприємства, яка забезпечується високою 

часткою власного капіталу в його загальній сумі. 

На думку Шірінян Л. В., фінансова стійкість підприємства – це здатність 

підприємства зберігати або відновлювати початковий (або близький до нього) 
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стан чи поліпшувати цей стан при зміні зовнішніх та/або внутрішніх чинників 

впливу на фінансові потоки. Зміни факторів зазвичай вважаються незначними. 

Тобто стан буде стійким, якщо компанія може поліпшувати або не поліпшувати 

значення своїх показників діяльності при зміні факторів [4]. Відповідно, 

страхова компанія не може бути стійкою відносно всіх чинників. Чим більша 

кількість факторів, щодо яких вона є стійкою, тим вищий ступінь її фінансової 

стійкості в цілому. 

 Що стосується «фінансової надійності», то в економічній літературі 

побутує спільна думка, що даний показник прямим чином залежить від розміру 

підприємства та масштабів його діяльності. Систематизація чинників, що 

формують фінансову надійність умовно можна поділити на зовнішні (стан 

фінансового ринку, національної та світової економіки, політичний клімат в 

країні) та внутрішні (професійний рівень персоналу, якість менеджменту, 

стратегія підприємства та його внутрішня політика, фінансова звітність). 

Висновки. Отже, прискіплива увага до основних факторів, які 

забезпечують фінансову надійність і стійкість страхової компанії слугує її 

захистом від негативних змін у ринковому середовищі. 
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УДК 658.14;622.33 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Рассуждай Э. Я. 
аспирант Института экономики промышленности НАН Украины 

 
Для сохранения энергетической, экономической и финансовой 

безопасности страны необходимо создание эффективной, безубыточной 

угольной отрасли, которая способна обеспечить страну собственным углем. 

Существенным резервом увеличения собственной угледобычи будет являться 

создание условий для приватизации жизнеспособных предприятий, закрытие 

безнадежно убыточных или решение вопроса о передаче их в концессию или 

аренду, что будет способствовать притоку инвестиций в отрасль. Инвесторы 

отдадут предпочтение тем угледобывающим предприятиям, у которых 

интегрированный показатель всех аспектов экономической деятельности будет 

наивысшим, такой комплексной оценкой является показатель капитализации. 

Впервые категория «горный капитал» была предложена В. С. Мищенком, 

где она рассматривается как продукт капитализации конечного результата 

геологоразведовательных работ. Я. С. Витвицкий уточняет понятие «горный 

капитал», который имеет место при разработке нефтяных и газовых 

месторождений, и определяет его как результат капитализации природных 

ресурсов, производственного и интеллектуального капитала, которые 

задействованы при разработке полезных ископаемых. 

Особенности оценки стоимости природных ресурсов в горнодобывающей 

отрасли, к которой можно отнести и угольную промышленность заключаются в 

следующем: типичной характеристикой угольного месторождения является 

исчерпание или истощение природных ресурсов; точные количественные и 

качественные параметры природного ресурса установить очень сложно или 

практически невозможно; требуется значительный земельный отвод для 

установок по переработке угля, объектов инфраструктуры, а также для отвалов 

и удаления породы; деятельность по разведке месторождений полезных 

ископаемых и разработке сопряжена с высокими рисками; необоротные активы 
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могут сохранять сравнительно небольшую стоимость или вообще не иметь 

никакой стоимости; имущественные интересы к горнодобывающим 

предприятиям покупаются и продаются на рынке. 

При проведении рыночной оценки стоимости капитала (имущества) 

угледобывающего предприятия необходимо использовать три существующих 

подхода: затратный (на основе оценки активов); на основе капитализации 

дохода; подход на основе сравнения продаж. При осуществлении оценки 

стоимости угледобывающего предприятия прежде всего следует учитывать, что 

процесс разведки и разработки угольного месторождения проходит многие 

стадии и этапы. Каждый этап и каждая стадия эксплуатации отличается в 

соотношении затрат и доходов. Однако в общем для оценки угольного капитала 

(ресурсов и запасов ископаемого), предлагается использовать следующую 

формулу: 
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где ..кЭу – экономическая оценка угольного капитала на начало 

разработки; tZ – ценность добытого угля, тыс грн.; tS – затраты на разведку и 

разработку в t-м году, тыс грн.; ..ccV – справедливая стоимость основных 

средств на шахте, тыс грн.; ..анV – справедливая стоимость нематериальных 

активов, тыс грн.; k – коэффициент капитализации основных средств и 

нематериальных активов предприятия, который необходимо обосновывать, ед.; 

r – ставка дисконта; ot – год, на момент которого производится оценка (года 

берутся по принятому летоисчислению); nt – год начала осуществления 

проектирования; t – текущий год осуществления инвестиций или получения 

дохода; kT – период окончания разработки полезных ископаемых (срок службы 

шахты). 

Следует отметить, что предложенная формула позволяет более 

обоснованно оценить стоимость угольного капитала. 
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СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ 
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Роман О. В., Вандич Р. В. 
Науковий керівник: к.е.н. Сич О. А. 

Львівська державна фінансова академія 
 

Реформування системи пенсійного забезпечення сьогодні є одним з 
основних напрямів вдосконалення загальної системи соціального захисту 
населення в Україні. Реальне підвищення її рівня вбачається лише як наслідок 
ефективного функціонування накопичувальної складової. 

Метою дослідження є висвітлення факторів, що впливають на формування 
фінансових ресурсів пенсійної системи та пошук шляхів їх вдосконалення. 

Сьогодні в Україні мешкає 13,5 млн пенсіонерів, або 28,7% загальної 
чисельності населення (47,1 млн). Тобто практично кожна третя особа в країні – 
пенсіонер, основним показником якості та рівня життя якого є розмір пенсії. 
Зростання частки цієї категорії в загальній чисельності населення неодмінно 
призводить до зростання економічної вартості надання підтримки пенсіонерам. 
Основними факторами високого тягаря пенсійних зборів нині є: складна 
демографічна ситуація та негативні перспективи ї розвитку; низький рівень 
життя населення нашої країни; низька довіра до економічної і політичної 
стабільності в нашій країні; «тінізація» виплат працівникам. 

В Україні кількість пенсіонерів практично не зростає. Проте 
спостерігається значне зменшення чисельності осіб працездатного віку, що 
призводить до скорочення сукупного обсягу продукції та сукупного обсягу 
заробітної плати в економіці. Разом з тим, відносне збільшення тривалості 
життя, природно, призводить до збільшення навантаження на пенсійну систему 
в частині виплат.  

Як один з напрямів запобігання негативному впливу старіння нації на 
функціонування пенсійної системи, розглядалося підвищення віку виходу на 
пенсію в Україні. Проте здійснити це доволі складно, оскільки: це може 
загострити проблему безробіття; коротка середня тривалість життя громадян; 
поганий стан здоров’я населення працездатного віку. 

Системні реформи, які передбачають впровадження накопичувальних 
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підходів цілком у змозі частково позбавити бюджет Пенсійного фонду України 
від фінансового навантаження, спричиненого старінням населення. 

Значна «тінізація» виплат працівникам пов’язана із великими « соціальним 
навантаженням» , яке для роботодавців складає понад 37%, а для працівників – 
понад 3%, тобто в сумі понад 40% (35% – внески до пенсійного фонду і понад 
5% – внески до інших фондів соціального страхування). 

Досить ефективним заходом легалізацію виплат заробітної і наповнення 
соціальних фондів, на думку науковців, може стати зміна в розподілі внесків 
між роботодавцями і працівниками шляхом зменшення їх для перших і 
збільшення для других. При цьому заробітну плату працівникам необхідно 
збільшити на 36,2%, а ставки внесків до фондів соц. страхування зменшити на 
коефіцієнт 0,73. 

З точки зору підвищення соціального захисту осіб пенсійного віку , то 
розміри нарахованих довічних пенсій за видами зростатимуть відповідно до 
збільшення періоду накопичення пенсійних активів. Якщо у 2018 р. завдяки 
отриманню інвестиційного доходу через другий рівень державної пенсійної 
системі застрахована особа отримуватиме додатково до пенсії першого рівня 
тільки від 5 до 6 відсотків заробітної плати, то у 2050 р. вже від 20 до 25 
відсотків відповідно.  

Необхідно зазначити, що сьогодні пенсійна система України перебуває в 
надзвичайно складному фінансовому становищі та не забезпечує пенсіонерів 
необхідним обсягом доходу (пенсії) для підтримання прийнятного рівня 
життєдіяльності. У майбутньому проблема старіння населення може призвести 
до ще більшого загострення кризи в системі пенсійного забезпечення. 
Ефективним шляхом виходу з цієї ситуації є запровадження накопичувальних 
пенсійних систем.  
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Дотримання розрахунково-платіжної дисципліни суб’єктами 

господарювання безпосередньо залежить від їх платоспроможності, що 

характеризується можливістю і здатністю своєчасно й повністю виконувати 

свої фінансові зобов’язання перед внутрішніми та зовнішніми партнерами, а 

також державою. 

Податковий кодекс України N 2755-VI від 2 грудня 2010 р. знизив 

фактичний податковий тягар на бізнес і спростив процедуру оподаткування. 

Особливої уваги в цьому контексті заслуговує питання відшкодування ПДВ 

підприємствам, що поставляють свою продукцію на експорт для відновлення 

балансу коштів [1]. Так, зокрема, протягом 2009 року урядом не було повернуто 

ПДВ на суму близько 19,4 млрд грн. [2, c.172]. Емісія ПДВ-облігацій також не 

вирішила проблеми відшкодування ПДВ у 2010 р. Навіть після чотирьох 

траншів обсяг заборгованості перевищував 24,2 млрд грн., причому половина 

цієї суми – давні борги, утворені до 1 травня 2010 року. А станом на початок 

лютого 2012 року, сума невідшкодування ПДВ в Україні становить понад 

20 млрд грн. Найбільше держава заборгувала підприємствам, що випускають 

товар з високою доданою вартістю – підприємствам в галузі машинобудування, 

металургії, хімічної промисловості, легкої промисловості. А це означає, що дані 

групи перебувають в зоні високого ризику [3]. Обсяги невідшкодованих 

державою сум ПДВ суб’єктам господарювання відображено на рис. 1.  

Відповідно до положень Податкового кодексу України у 2011 році було 

запроваджено механізм відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. 

Автоматичний режим повернення ПДВ зняв певну гостроту проблеми щодо 

поточного ПДВ, але разом з тим, актуальними залишаються питання, пов’язані 

з поверненням раніше накопичених боргів.  
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За даними Державної податкової служби України у грудні 2011 року було 

повернено ПДВ лише 240 підприємствам, а станом на січень 2012 року – 236 

підприємствам. На думку більшості аналітиків під автоматичне відшкодування 

ПДВ підпадають 4-5 великих підприємств, що вказує на факт виборчого 

повернення ПДВ [3]. 
 

 
Рис. 1. Обсяги невідшкодованих державою сум ПДВ суб’єктам господарювання 

протягом 2009-2011 рр. 
 

Таким чином можна зробити висновок, що чинна система і механізм 

відшкодування ПДВ не забезпечує достатній рівень платоспроможності 

підприємств як необхідної умови стійкості фінансової системи держави  
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Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої 

актуальності. Це пов’язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно 

функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед 

споживчого кредитування, неможливий нормальний розвиток суспільства, а 

саме: всіх його верств населення. 

До фінансової кризи і протягом 2006-2008 років споживче кредитування в 

Україні розвивалось швидкими темпами, що було спричинено виходом на 

український ринок міжнародних банків, які принесли з собою практику та 

продукти споживчого кредитування, а також у 2003 році Національний банк 

України переглянув положення Про кредитування та скасував заборону 

надавати фізичним особам кредити в іноземній валюті [1]. 

Фінансова криза, яка восени 2008 р. охопила всю Україну, у тому числі і 

фінансову сферу, висвітлила низку важливих проблем, на які донедавна не 

звертали особливої уваги. Одним із найважливіших чинників, що призвели 

фінансову кризу була пропаганда моделі «життя в кредит», яка дає змогу 

збільшувати попит і спонукати споживача до взяття різного виду кредитів. 

Протягом 2007 року обсяги кредитування зросли майже у двічі, у тому 

числі кредити у гривні збільшились у 1,9 рази, а у валюті – у 2 рази. Варто 

зауважити, що кредитування у іноземній валюті значно перевищувало надання 

кредитів у гривні і становило 55-64%. Однак у 2009-му в порівнянні з 2008-м 

уперше відбулося не зростання, а падіння приросту споживчих кредитів(-26%). 

У 2010 році продовжується зменшення обсягів споживчого кредитування (на 

10%) і це відбувається за рахунок скорочення валютних кредитів на 17% і 

станом на серпень 2011 року це співвідношення зрівнялось (50/50) [1]. 
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«Кредитний голод» у галузі споживчого кредитування в Україні під час 

кризи пояснюється тим, що кредитори значно підвищили вимоги до нових 

кредитів  щоб захистити себе від будь-яких додаткових кредитних ризиків, 

навмисно залишаючи більшість позичальників у категорії «відмовити», а 

існуючим позичальникам було важко виконувати свої фінансові зобов’язання 

через те, що не відбувалося реструктуризації кредитів. 

Але уже у серпні 2010 року з’явилися, деякі ознаки того, що банки 

вийшли на рівень готовності відновити споживче кредитування [2]. 

З березня 2011 року банки щомісяця видавали нових споживчих кредитів 

на суму понад 8 млрд грн., що зупинило скорочення розмірів кредитних 

портфелів [2]. 

На сьогоднішній день банки повільно відновлюють темпи зростання 

споживчого кредитування, проте поки що це стосується тільки кредитування 

населення в національній валюті. Так дані за серпень 2011року показують, що 

обсяги кредитування в порівняні з 2010 роком зросли на 3% [2]. 

Отож, споживче кредитування є невід’мною ланкою банківської системи, 

а тому налагодження справ у цій сфері буде сприяти оздоровленню банківської 

системи загалом. Для цього Українським банкам потрібно, а першу чергу, 

вдосконалити систему внутрішнього кредитного ризик – менеджменту, 

підвищити довіру клієнтів до фінансових установ, знизити ставки за 

споживчими кредитами та підвищити конкуренцію для чого держава повинна 

здійснювати ряд заходів щодо вирішення неузгоджених питань на 

законодавчому та загальноекономічному рівнях. 
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Незалежно від сфери функціонування суб’єкта господарювання його 
фінансово-господарська діяльність пов’язана з формуванням, розподілом і 
використанням фінансових ресурсів. Стабільність функціонування суб’єкта 
підприємництва ґрунтується на достатності фінансових ресурсів та їх 
стабільному кругообігу. Перспективи розвитку визначаються можливостями 
суб’єкта у нарощенні та залученні фінансових ресурсів. Тому розуміння 
сутності фінансових ресурсів набуває все більш актуального значення. 

Поняття фінансові ресурси науковці розглядають в трьох аспектах. 
Перший – поняття фінансових ресурсів розглядається на рівні підприємства. 
Другий – передбачає розгляд фінансових ресурсів на рівні держави. Третій – на 
рівні фінансових посередників. Із урахуванням мети дослідження будемо 
розглядати фінансові ресурси страхової компанії (суб’єкта підприємницької 
діяльності). 

Кожна сфера господарської діяльності має свої особливості у формуванні 
фінансових ресурсів, стосується це й галузі страхування (табл. 1). 

Економічний зміст поняття фінансові ресурси страховика тісно 
пов’язаний з економічною категорією «фінанси» та «ресурси». Однак, 
незважаючи на тривалу історичний розвиток цих економічних категорій, 
проблема визначення сутності категорії «фінансові ресурси» в економічній 
науці залишається нагальною. 

Поєднуючи ці два терміни, категорію «фінансові ресурси» можна 
визначити як грошові кошти, які є матеріальним носієм економічних відносин, 
що складаються між державою, юридичними та фізичними особами, процеси 
розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються 
у відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного 
відтворення та задоволення інших суспільних потреб. 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика змісту фінансових ресурсів підприємства, банків та 

страхових компаній 
 

 Підприємство Банк Страхова компанія 
Мета 
діяльності 

Отримання максимального 
прибутку  

Отримання 
максимального прибутку, 
а також акумулювання, 
збільшення та надання в 
позику коштів. 

Отримання 
максимального 
прибутку за рахунок 
вкладення тимчасово 
вільних грошей. 

Джерела 
фінансових 
ресурсів 

- Виручка від реалізації;  
- Виручка від реалізації 
іншого майна; 
- Позареалізаційні доходи; 
- Доходи за рахунок участі 
на фінансовому ринку; 
- Інші надходження. 

- Власні кошти; 
- Залучені і позичені 
ресурси (строкові 
депозити, вклади 
населення, залучені 
кошти на 
міжбанківському ринку). 

- Доходи від ведення 
страхової діяльності; 
- Доходи від 
інвестування 
страхових резервів; 
- Винагороди і 
тантьєма, отримані за 
договорами 
перестрахування. 

Напрямки 
використан-
ня 

- Капітальні вкладення; 
- Розширення оборотних 
фондів; 
- Здійснення НДДКР; 
- Вкладення в цінні папери 
та банківські депозити; 
- Розподіл прибутку між 
власниками організації; 
- Стимулювання 
працівників підприємства; 
- Благодійні цілі.  

- Надання кредитів; 
- Операції з цінними 
паперами; 
- Вкладення коштів в 
інвестиційні проекти; 
- Капітальні вкладення; 
- Стимулювання 
працівників 
підприємства. 

- Компенсацію 
збитків страхових 
операцій; 
- Розвиток страхової 
справи; 
- Вкладення коштів в 
інвестиційні проекти; 
- Поповнення 
страхових резервів. 

 

Тому, під фінансовими ресурси страховика слід розуміти грошові кошти, 
що є його доходами та надходженнями й обслуговують економічні відносин 
між страховиком і страхувальником з метою здійснення операцій прямого 
страхування та перестрахування з моменту укладання відповідного договору до 
виконання зобов’язань у вигляді страхових виплат, а також для здійснення 
інших витрат, які забезпечують операційну діяльність страховика, економічне 
стимулювання його співробітників і витрат спрямованих на вдосконалення та 
підвищення якості наданих страхових послуг.  

Список використаних джерел 
 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [ред. В. Т. Бусел.]. – К. : Перун; 
Ірпінь (Київ. обл.), 2005. – 1728 с. 

2. Національна економіка: регіональний та муніципальний рівень [Текст] : підручник / 
П. В. Круш, О. О. Кожемяченко . – К. : Центр учб. л-ри, 2011 . – 320 с. 

3. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, 
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 599 с. 

 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 
фінансового ринку України 

 279 

УДК 368.336 

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ СТРАХОВОЇ 
КОМПАНІЇ 

Сапсай А. В. 
Науковий керівник: д.е.н. Ткаченко Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

На початкових етапах розвитку фінансового менеджменту активи не 
розглядалися як самостійний об’єкт фінансового управління, а входили у 
систему управління капіталом страхової компанії. В умовах розвитку ринкових 
відносин, ускладнення структури активів, появи нових форм їх фінансування, 
напрямків розміщення фінансових ресурсів активи набувають самостійного 
статусу в системі фінансового менеджменту страховика. В умовах сьогодення 
управління активами є одним з функціональних напрямів фінансового 
менеджменту, що тісно взаємодіє з іншими його складовими. 

Управління активами страховика – це система принципів і методів 
розробки та реалізації управлінських рішень щодо фінансування активів та їх 
ефективного використання в процесі господарювання страхової компанії [1]. 

Таким чином, управління активами страховика охоплює два напрямки: 
1) формування (фінансування) активів; 2) використання (розміщення та 
інвестування) активів. 

Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є грошовий та 
фінансовий потоки, кругообіг капіталу, активи й інвестиції, фінансові ризики, 
прибуток страховика тощо. Суб’єкти управління у фінансовому менеджменті – 
це фінансова дирекція та фінансові менеджери (апарат управління), які за 
допомогою різних управлінських форм і методів здійснюють цілеспрямований 
вплив на фінансово-господарську діяльність страховика. 

Рішення про забезпечення життєдіяльності страхової компанії – це 
рішення щодо придбання будівель, споруд, офісних приміщень, комп’ютерної 
техніки, меблів, засобів зв’язку тощо. Єдиних стандартів щодо здійснення 
витрат на придбання таких активів не існує. Зростання даних витрат компанії 
забезпечує підвищення якості обслуговування клієнтів і збільшує її конкурентні 
переваги.  

Є певне протиріччя між зростанням якості обслуговування та фінансовим 
результатом. Збільшення витрат на утримання компанії може приваблювати 
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клієнтів, але відбуватиметься зменшення прибутку. Відповідно може виникати 
конфлікт між власниками і менеджерами страхових компаній. Менеджери, як 
правило, намагатимуться збільшувати ці витрати для збільшення клієнтури та 
забезпечення собі комфортних умов роботи.  

Власники страхових компаній можуть з цим не погоджуватися, оскільки 
їх прибутки від цього можуть зменшуватися (наприклад, менше коштів 
залишатиметься для виплати дивідендів). Отже, дане питання є складним, 
оскільки в ньому пересікатиметься дія об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Рішення про інвестиції є дуже важливими, зважаючи на зростаючу роль 
інвестиційного доходу у фінансових результатах страхової компанії. Прийняття 
цих рішень здійснюється під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів. До 
об’єктивних факторів належать пропозиція фінансових інструментів, рівень 
інфляції і відсоткових ставок, зміни в страховому і податковому законодавстві. 
До суб’єктивних факторів належать інвестиційна політика страховика і 
схильність менеджерів до ризику [2]. 

Політика управління активами страховика залежить від умов їх 
господарювання, масштабів і галузевих особливостей діяльності, 
кваліфікаційного рівня фінансових менеджерів, допустимого рівня ризику. 
Відповідно, в процесі управління активами страховики можуть ставити перед 
собою різну мету: виживання у конкурентному просторі; досягнення фінансової 
рівноваги; лідерство у боротьбі з конкурентами; максимізація ринкової вартості 
компанії; максимізація прибутку та мінімізація витрат; забезпечення 
рентабельної діяльності; мінімізація фінансових ризиків. 

У страховій літературі існують різні підходи до визначення критеріїв 
пріоритетності мети управління страховою компанією, що базуються на 
відповідних теоріях організації бізнесу (теорії максимізації прибутку, теорії 
максимізації ціни компанії тощо).  

Список використаних джерел 
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Відповідно до норм Закону України «Про страхування» страхування 

відповідальності виділено в окрему, самостійну галузь страхування, що 
відповідає практиці прийнятій у світі. Це пояснюється наявністю специфічних 
особливостей договорів страхування відповідальності. Головною особливістю є 
те, що договір укладається на користь не страхувальника або застрахованого, а 
на користь третьої особи, яка виявилася випадковим учасником страхової події. 
Саме ця особа буде вигодонабувачем, незважаючи на те, що її особа 
визначається лише при заподіянні їй шкоди страхувальником (застрахованим). 

Страхуванню підлягає лише цивільно-правова відповідальність. 
Цивільно-правова відповідальність пов’язана із застосуванням державою 
заходів примусу щодо відновлення порушених прав потерпілого за рахунок 
порушника. 

При визначенні страхової суми у страхуванні відповідальності відсутній 
такий орієнтир як страхова вартість об’єкта страхування (за винятком випадків 
страхування відповідальності за порушення договірних зобов’язань). У такому 
випадку страхова сума встановлюється або ж на підставі домовленості між 
страхувальником і страховиком, або ж на підставі визначених законодавством, 
об’єднаннями страховиків, міжнародними угодами лімітів страхової 
відповідальності.  

Страхування відповідальності зазвичай пов’язано з величезними сумами 
збитків при наявності великої кількості факторів, наявність яких робить 
проблематичним визначення вірогідності настання страхового випадку та 
можливий розмір збитків. Тому страховики встановлюють обмеження за 
розміром ліміту й обсягом відповідальності, а деякі види відповідальності 
взагалі не приймаються на страхування. 

Предметом страхування в даному випадку є шкода, що підлягає 
компенсації відповідно до цивільно-правової відповідальності, яка завдана 
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діями (бездіяльністю) особою страхувальника (застрахованого) майну, життю, 
здоров’ю фізичних та юридичних осіб або навколишньому середовищу. Шкода, 
заподіяна страхувальником (застрахованим) і підлягає ним відшкодуванню, 
залежить від сфери та виду діяльності страхувальника (застрахованого), від 
характеру та розміру можливого збитку, від можливості попередження 
страхових випадків. Наприклад, у міжнародній практиці страхування 
відповідальності власника автотранспортного засобу шкоду, заподіяну їм у 
результаті ДТП і що підлягає відшкодуванню, може включати збитки, завдані 
майну юридичних і фізичних осіб, шкоду, заподіяну життю та здоров’ю 
потерпілих, моральний збиток, а також упущену економічну вигоду юридичних 
або фізичних осіб.  

Відповідно до загальноприйнятої світової практики винна сторона при 
цьому зобов’язана повністю компенсувати шкоду, заподіяну третій стороні, 
навіть якщо збиток носив невинний чи випадковий характер. У цій ситуації 
договір страхування відповідальності, укладений страхувальником зі 
страховою компанією, з одного боку, захищає страхувальника від фінансових 
втрат, які він може понести в результаті пред’явлення до нього за рішенням 
суду позовів про погашення збитку, завданого третій стороні. 

З іншого боку система страхування відповідальності захищає майнові 
інтереси третіх осіб, оскільки у винної у завданні збитків сторони може 
просто не виявитися досить коштів, щоб оплатити збитки. Тому до переліку 
обов’язкових видів страхування в більшості країн відноситься, в першу чергу 
страхування відповідальності власників транспортних засобів перед третіми 
особами. Дорожньо-транспортні події можуть мати досить серйозні наслідки 
з точки зору заподіяння матеріальних збитків. При цьому страхувальник 
повністю вільний у виборі страхової компанії. Головне, що повинно бути в 
наявності – це страховий поліс. У даний час український ринок обов’язкового 
страхування відповідальності автовласників переживає не найкращі часи. 
ОСЦПВВТЗ сьогодні в першу чергу слугує для страхових компаній одним із 
способів залучення клієнта, так вони намагаються робити клієнта більш 
лояльним як в цілому до страхового ринку, так і до своєї компанії, беручи на 
озброєння гасло англійських страховиків – шлях до клієнта лежить через його 
гараж. 
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імені Вадима Гетьмана 
 

Постановка проблеми. Проблема фінансового забезпечення розширеного 

відтворення економіки набуває особливої актуальності в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів, ринкової нестабільності та прискорення розвитку нових 

технологій. Через відсутність власних фінансових ресурсів на підприємствах та 

високої вартості банківського кредиту, вітчизняним підприємствам доцільно 

розглядати лізинг як спосіб залучення капіталу, який дає змогу модернізувати 

виробництво й адаптувати його до вимог ринку. Лізинг, в умовах ефективного 

використання, спроможний зробити великий вклад у піднесення і розвиток 

національної економіки. 

Мета. Економічна сутність лізингу подібна до кредиту та оренди. Однак 

лізинговому механізму притаманні свої особливості, які роблять його 

самостійним фінансовим інструментом. Доцільним є розгляд переваг 

лізингового механіку в порівнянні з іншими способами та джерелами 

фінансування, задля розуміння можливостей та способів його продуктивного 

застосовування. 

Виклад основного матеріалу. Як правило, у відносинах фінансового 

лізингу беруть участь три основні групи учасників, для кожної з яких лізинг 

має свої переваги.  

Лізингоодержувач отримує у користування обладнання, без значних 

одночасних затрат, за допомогою якого він може підвищити продуктивність 

праці, а отже, і прибутковість свого підприємства (лізинг припускає 100% 

кредитування і не вимагає негайного початку платежів). Розмір лізингових 

платежів практично співвідноситься з розміром звичайних орендних платежів, 

проте по завершенні строку лізингу предмет лізингу стає власністю 

лізингоодержувача. При цьому ринкова вартість такого предмету продовжує 
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залишатись досить значною. На предмет лізингу не може бути накладений 

арешт, стягнення третіх осіб та умови лізингу є більш гнучкими для 

лізингоодержувача, ніж умови кредиту. Лізингове майно не відображається на 

балансі у лізингоотримувача, а лізингова угода не потребує застави, водночас 

для лізингоодержувача зменшується ризик морального та фізичного старіння 

обладнання. 

Лізингодавець залишається власником предмету лізингу протягом усього 

терміну дії договору лізингу, що зменшує фінансовий ризик операції (до 

завершального платежу лізингодавець залишається юридичним власником 

обладнання), таким чином лізинг забезпечує потрібний прибуток на вкладений 

капітал за більш низького ризику завдяки захисту від неплатоспроможності 

клієнта. Лізинг не є перешкодою для ведення іншої діяльності, а витрати й 

доходи від інвестицій погоджують з часом, що дозволяє зменшити негативні 

наслідки коливання кон’юнктури ринку. 

Виробники та постачальники обладнання зацікавлені у розвитку ринку 

лізингових послуг, оскільки це допомагає їм розширити ринки збуту товарів та 

послуг. Підприємству-виробнику лізинг вигідний тим, що за його допомогою 

підтримується тісний зв’язок між виробниками та споживачами техніки. Вся 

інформація про недоліки використовуваного устаткування надходить до 

підприємства-виробника, яке вилучає їх, посилюючи конкурентоспроможність 

своєї продукції та розширюючи можливості її збуту. Збуваючи продукцію за 

лізингом, виробник вирішує проблему отримання плати за неї, що зміцнює його 

фінансове становище. 

Висновки. Розглянувши переваги лізингових операцій для кожного із 

суб’єктів угоди, можна стверджувати, що за в умовах правильного  

застосування лізингу й державної підтримки, хоча б на період розвитку, лізинг 

може стати дієвим інноваційним інструментом модернізації економіки. У 

світовій економіці фінансовий лізинг став одним із найважливіших механізмів 

фінансування поточної й інвестиційної діяльності підприємств, що підтверджує 

його ефективність в умовах ринкової економіки.  



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 
фінансового ринку України 

 285 

УДК 336  
 

ФІСКАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ У СИСТЕМІ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ 
Цимбала З. В. 

Науковий керівник : проф. Крупка М. І. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
В умовах глобалізації та інтеграційних процесів зростає роль в 

оптимізації податків на споживання як одного з найбільш надійних і стабільних 

джерел доходів бюджету. Oснoвна роль податків полягає в тому, що вони 

покликані формувати фінансові ресурси держави, які акумулюються у 

бюджетній системі та позабюджетних фондах і необхідні для здійснення її 

функцій.  

У наукових працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема таких як: 

В. Андрущенко, Ю. Іванов, А. Крисоватий, І. Луніна, А. Соколовська, 

В. Федосов та ін. особлива увага приділяється проблемі розвитку бюджетно-

податкових відносин в Україні. 

Для характеристики бюджетоутворюючої ролі податків на споживання в 

Україні виокремлюють непрямі податки, до яких відносять: податок на додану 

вартість, акцизний податок і мито, що займають значне місце у доходній  

частині бюджету країни. 

Запровадження в Україні податку на додану вартість (далі – ПДВ) можна 

вважати важливим кроком на шляху формування податкової системи, oскільки 

ПДВ є оснoвним джерелом напoвнення Держбюджету. 

Крім ПДВ значне місце в сучасних податкових системах займає акцизний 

податок і по значенню та обсягах надходжень до бюджету. Також серед 

непрямих податків виділяють і мито, яке в Україні активно використовується. 

Як видно із даних табл. 1, можна сказати, що упродовж 2008-2011 рр. 

основну частину податкових надходжень становить податок на додану вартість. 

Надходження якого у 2008 р. склали 55,07%, а у 2011 р. частка у загальній 
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структурі податкових надходжень зменшилася до 48,2%. Надходження 

акцизного податку із вироблених в Україні товарів у 2011 р. зросли до 23%. 
Таблиця 1 

Динаміка податкових надходжень до Державного бюджету 2008-2011 роки 
 

Питома вага надходжень, % 
Показники 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Податкові надходження 43,89 29,3 33,2 39,3 
- податок на додану 

вартість  55,07 34,9 41 48,2 

- акцизний податок 12,62 9,67 11,8 23,0 
- ввізне мито 5,5 3,2 3,9 4,2 

 
Отже, впродовж аналізованого періоду проведене аналітичне дослідження 

динамік податкових надходжень до Держбюджету України дає змогу зробити 

висновок про їх нестабільність в економічній системі країни. Політика у сфері 

фіскальної eфективності податкових надходжень в Україні повинна 

орієнтуватися, на наш погляд, на поетапне та поступове зменшення податкових 

ставок та розширення бази оподаткування за рахунок виведення бізнесу з тіні, 

підвищення ефективності системи aдмініструвaння, а також рівномірного 

розподілу податкового навантаження. 
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УДК 336.71 

ВПЛИВ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ  
НА РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ 

 

Чабанова Ю. А. 
Науковий керівник: к.е.н. Несторенко Т. П. 

Бердянський державний педагогічний університет 
 

Удосконалення фінансової системи будь-якої країни є передумовою не 

тільки її соціально-економічного розвитку в цілому, але і економічного 

розвитку її регіонів. Проблема збалансування існуючої фінансової системи є 

першочерговою, тому що від її рішення залежать темпи розвитку реального 

сектору, та в кінцевому результаті – темпи економічного розвитку країни.  

Тому актуальною сьогодні є проблема пошуку шляхів стабілізації 

фінансово-економічної ситуації в Україні. Кредитно-інвестиційна стратегія є 

основою ефективної взаємодії банків і підприємств. Покращити інвестиційно-

інноваційний клімат у державі можна шляхом забезпечення вливання 

необхідної маси довгострокових ресурсів в економіку. 

Ще на першому етапі світової економічної кризи, яка охопила і 

банківський сектор України, з лютого 2008 р. НБУ ввів підтримку комерційних 

банків за рахунок державних коштів для уникнення повторення банківської 

кризи в «екстремальних» економічних умовах. За даними НБУ, станом на 

01.12.2010 р. залишки за кредитами, що надані резидентам, перевищили 

докризовий рівень і набули максимального значення за всі роки незалежності 

України (735,3 млрд грн.). Завдяки цьому їх загальний обсяг за 2010 рік 

збільшився на 9,5 млрд грн., або на 1,3% до 732,8 млрд грн. (за 2009 рік – 

зменшився на 1,5%). Реалізуючи обережну кредитну політику, фінансові 

установи кредитування резидентів здійснювали в 2010 році на коротші терміни. 

У річному обчисленні кредити строком до 1 року зросли на 5,1%, строком від 

1 року до 5 років – на 3,3%. Водночас кредити, надані на строк більше 5 років у 

річному обчисленні, зменшились на 5,0%. Вихід України з кризи можливий 

тільки за умов розширення попиту домогосподарств та підприємств. Основним 
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заходом для збільшення сукупного попиту має стати розширення кредитування 

(особливо довгострокового). 

Нарощування обсягів довгострокового кредитування в Україні треба 

здійснювати за такими напрямками: стимулювання розвитку банківського 

довгострокового кредитування; забезпечення правового захисту банків у їх 

взаємовідносинах із клієнтами; підвищення ефективності банківського 

моніторингу; вдосконалення системи управління ризиками банків та ін. 

Проблемою в довгостроковому кредитуванні для банків та інших 

фінансових організацій є відсутність пасивів відповідної строковості. 

Проблемним є ще питання гарантування повернення кредитів на тривалі 

строки, яке на сьогоднішній день знаходить своє рішення зазвичай за рахунок 

кредитних проектів, забезпечених іпотекою. Підвищений рівень ризику 

банківських операцій має довгострокове кредитування, тому що мова йде про 

довгостроковий період. Тому необхідно застосовувати методику оптимізації 

ризиків при управлінні портфелем довгострокових кредитів. 

При проведенні моніторингу цільового використання кредиту банк має 

перевірити відповідність витрат кредитних коштів цілям, передбаченим у 

кредитному договорі. В цьому процесі особливо важливою є перевірка стану 

реально наявних предметів застави, умов зберігання, а також ринкової вартості 

застави. Більшість банків, в тому числі і українських, відмовляючись від 

довгострокового кредитування, постійно недоотримують доходи. Незалежно 

від цього вони є не захищеними від ризиків розриву ліквідності, оскільки все 

одно вимушені надавати клієнтам кредити на термін 5-7 р.  

Ефективне функціонування економіки країни значною мірою 

визначається рівнем розвитку банківських інститутів. У розвинутих країнах 

банківські інститути являють собою результат тривалого й складного розвитку 

в умовах ринкової економіки. Проте формування фінансово-економічного 

механізму реалізації інвестиційно-інноваційної моделі України потребує 

створення або удосконалення роботи цілого ряду таких фінансових інститутів, 

до яких, перш за все, належать банки. 
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УДК 368 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АКТУАРНОГО ОЦІНЮВАННЯ У 
СТРАХУВАННІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 

Чепурной В. І. 
Науковий керівник: к.е.н. Нагайчук Н. Г. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Страхування автотранспортних засобів відносять до «ризикових видів 
страхування». З цієї причини на перше місце страхові компанії ставлять 
питання, пов’язані з оцінюванням тих ризиків, які виникають в період дії як 
окремо взятого договору, так і страхового пакету в цілому. Оцінка цих ризиків і 
визначення чинників, що впливають на формування витрат, слугують основою 
для стійкості страхової компанії, її конкурентоспроможності. 

Необхідність застосування актуарних розрахунків в автострахуванні, в 
принципі, очевидна. В умовах ринкової економіки для страхової компанії, 
мабуть, єдиним критерієм (тут ми абстрагуємося від таких понять, як реклама 
або громадська думка, що формує міру довіри до тієї або іншої страхової 
компанії) для залучення клієнтів є її тарифна політика, а саме можливість 

страхування клієнта на аналогічних з іншими страховими компаніями умовах 
при однаковій величині страхової суми, але за меншу для страхувальника ціну. 
Визначаючи цю мінімально можливу для себе ціну, страховик неминуче 
стикається з необхідністю математичного й імовірнісного оцінювання своєї 
діяльності, з необхідністю побудови математичних моделей по обліку ризиків і 
з актуарним підходом при формуванні своїх тарифів. 

Для визначення рівня страхових тарифів застосовуються різноманітні 
методики. Але найчастіше використовується методика в основу якої покладено 
коефіцієнт збитковості виду страхування. Інформаційною базою для 
розрахунку є статистичні дані по фактичній збитковості виду страхування за 
тривалий період, однак якщо це новий вид страхування, то розрахунки 
ґрунтуються на основі даних того виду страхування, де страховим випадком є 
подібна (аналогічна) подія. 

Тарифна нетто-ставка в автострахуванні враховує звичайно різноманітні 
чинники збитковості страховий суми: вид транспортного засобу, об’єм двигуна, 
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водійський стаж, вік водія. Крім того страховиками додатково стали 
враховуватися  такі чинники: країна виготовлення транспортного засобу; район 
експлуатації.; цілі переважного використання транспортного засобу; район 
паркування та наявність протиугінних засобів. 

Тому ставки страхових тарифів, як показує досвід, повинні 
встановлюватися так, щоб вони максимально враховували ризики пов’язані із 
забезпеченим транспортним засобом і, одночасно, створювали зацікавленість у 
страхувальників укладати договори на більшу страхову суму і на більш тривалі 
терміни.  

Для того, щоб диференціювати страхові премії, більшість розвинених 
країн використовують класифікаційні змінні. Такі змінні зазвичай називають 
апріорними рейтинговими змінними, оскільки їх значення може бути визначене 
до того, як страхувальник сяде за кермо автомашини. Основною метою їх 
використання є розділення страхувальників на класи. 

Дослідження, проведені у ряді країн, показали, що ці чинники насправді є 
найважливішими і найкращий прогноз майбутнього числа страхових випадків 
заснований не на віці, сфері або виді зайнятості водія, а на його водійському 
«послужному списку», його попередній аварійності. Тому ще у кінці 1950-х 
років була висловлена думка про коригування тарифних ставок, яке 
проводилося б залежно від «історії» страхових випадків для кожного 
страхувальника. Така система називалася або розрахунком ставок страхової 
премії з урахуванням індивідуальної практики, або системою зі знижками за 
ненастання страхових випадків, або системою бонус-малус, що штрафує 
страхувальників, відповідальних за одну і більше аварію, надбавками до 
страхової премії (малус), і що заохочує страхувальників, які не вчинили 
страхових випадків, знижкою (бонус). Основна мета цих систем – окрім 
підвищення зацікавленості в акуратному водінні – полягає в покращенні обліку 
індивідуальних ризиків з тим, щоб кожен страхувальник (споживач послуги) 
сплачував премії, що відповідають його власній частоті страхових випадків. 

Такий підхід покликаний сприяти забезпеченню фінансової стійкості 
операцій зі страхування автотранспортних засобів та підвищенню 
конкурентоспроможності страхової  послуги конкретного страховика на ринку. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВІ ПОТОКИ 
СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ» 

Чіпенко Ю. В. 
Науковий керівник: к.е.н. Мартюшева Л. С. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 
Поняття «грошові потоки» є відносно новим у науковій літературі, тому 

багато науковців виражають свою точку зору щодо бачення сутності даного 
поняття. Дослідженням питання грошових потоків  виробничих підприємств 
займались І. Бланк, О. Бикова, В. Бочаров, Є. Брігхем, Р. Слав’юк, 
О. Терещенко, Д. Ван Хорн та багато інших. Що стосується діяльності таких 
фінансових посередників, як страхові компанії, то в наукових виданнях 
зустрічається дуже мало інформації, в якій би автори приділяли основну увагу 
проблемі організації й управління грошовими потоками саме в страхових 
компаніях. Це і пояснює актуальність обраного напрямку дослідження. 

В умовах складного нестабільного економічного середовища питання 
ефективного управління грошовими потоками є досить важливим та 
актуальним. Для того, щоб сформувати ефективну систему управління, слід 
визначитись точно з його предметом, а саме з трактуванням поняття «грошові 
потоки страхової компанії». Розуміючи грошові потоки як процесне явище, на 
нашу думку, доцільно при визначені їх сутності виділяти предмет, мету та 
заходи по досягненню мети [1]. У наведеній табл. 1 представлено 
систематизовану інформацію щодо наявності в визначеннях грошових потоків 
вказаних складових. Аналізуючи визначення відомих науковців, можна зробити 
певне узагальнення, що грошові потоки – це надходження (притоки) та вибуття 
(відтоки) грошових коштів. Оскільки нашим об’єктом дослідження виступають 
страхові компанії, то, очевидно, що по відношенню до специфіки їх діяльності 
доцільно уточнити сутність поняття «грошові потоки страхових компаній». 

Сутність страхування полягає в тому, що страховими компаніями 
створюється страховий фонд, який формується із грошових внесків 
страхувальників, з якого у випадку настання страхової події страхувальнику 
відшкодовуються збитки. Крім того, що страхова компанія повинна 
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виплачувати кошти за збитки, основною ціллю створення компанії є все ж таки 
отримання прибутків. 

Таблиця 1 
Поняття грошових потоків 

 

Автор Предмет Мета Заходи 

І. Бланк  надходження та 
виплати ГК 

не визначено не вказано 

В. Бикова  доходи та витрати 
підприємства 

забезпечення 
ефективності 
інвестиційної та 
фінансової діяльності 

аналіз доходів і 
витрат 

Є. Брігхем  чисті готівкові кошти, 
які надходять та 
витрачаються 

не визначено не вказано 

Д. Ван Хорн потоки готівкових 
коштів 

не визначено не вказано 

Р. Слав’юк надходження та 
вибуття грошових 
коштів 

не визначено не вказано 

О. Терещенко  вхідні та вихідні потоки 
ГК 

фінансова стабілізація 
підприємства, зростання 
платоспроможності 

збільшення вхідних 
і зменшення 
вихідних грошових 
потоків 

МСБО №7 надходження і вибуття 
грошових коштів 

не визначено не вказано 

 
Беручи до уваги вищесказане, можна запропонувати таке визначення: 

грошові потоки страхової компанії – це надходження та виплати грошових 
коштів у процесі господарської діяльності страхової організації, які 
забезпечують формування страхових резервів і подальше ефективне їх 
розміщення з метою вчасного та повного відшкодування збитків 
страхувальникам і формування прибутку компанії. 
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В умовах ринкової економіки головною метою фінансово-господарської 

діяльності будь-якого підприємства має бути прибуток. Забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, отримання найбільш вигідних контрактів 
можливі для тих організацій, рівень якості продукції яких відповідає вимогам 
внутрішнього та зовнішнього ринку. У зв’язку з цим необхідно звертати увагу 
на якість прибутку, що важливо для об’єктивної оцінки діяльності 
підприємства з позиції усіх зацікавлених суб’єктів ринкових відносин.  

Термін «якість прибутку» досить часто зустрічається в літературі з 
економічного аналізу. Проте немає єдності відносно чітких, однозначних 
визначень або пропозицій, що лежать в основі цього поняття. У більшості 
випадків під якістю прибутку розуміється зміст прибутку, характер його  
формування під впливом різних чинників. Практична цінність аналізу якості 
прибутку полягає в об’єктивній оцінці тенденції його формування як показника 
ефективності господарювання, джерела фінансування розширеного відтворення 
і матеріального стимулювання, що дозволяє пов’язати фінансові результати з 
якістю управління організації. Мета такої оцінки полягає не стільки в тому, щоб 
визначити зміни рівня прибутку в порівнянні з попередньою діяльністю і 
виявити фактори, що спричинили такі зміни, скільки у визначенні тих аспектів 
фінансово-господарської діяльності підприємства, які забезпечать не лише 
зростання прибутковості, але і вплив на стабільність в майбутньому. Якість 
прибутку характеризує наскільки для аналізованого підприємства є стабільним 
досягнутий рівень прибутку, а також міра використання господарських ресурсів 
та їх резервів для його досягнення. Відсутність стабільності відбиває 
ризиковану бізнесу.  

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідно оцінити 
вплив чинників на якісну зміну фінансових результатів, їх можна об’єднати в 
дві групи (табл. 1). 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 
фінансового ринку України 

 294 

Таблиця 1 
Чинники впливу на якісну зміну фінансових результатів 

Зовнішні: Внутрішні: 
– вплив конкурентоспроможності або 
ефективна реклама; 

– стан матеріально-технічної бази; 

– рівень розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків, зміна тарифів і цін на продукцію; 

– організаційно-технічні аспекти; 

– економічні фактори; – система оподаткування і державне 
регулювання цін і тарифів. – соціальні фактори. 

 

Розвиваючи методику якісного аналізу, можна вивчити рівень якості 
прибутку з використанням системи показників. Так, на якість прибутку можуть 
впливати багато чинників: методи обліку і розрахунку прибутку від продажу 
продукції, робіт і послуг; характер результатів іншої реалізації, податкові умови 
та податкові пільги тощо. У таблиці 2 представлений порядок розрахунку 
основних показників, за допомогою яких можна провести оцінку якості 
прибутку організації. 

Таблиця 2 
Порядок розрахунку показників якості прибутку 

Показники якості 
прибутку 

Формула 

1. Динаміка чистої 
рентабельності продажів  

Чистий прибуток/Виручка  

2. Динаміка 
довільних(дискреційних) 
витрат (інші витрати)  

Інші витрати/ Виручка  

3. Коефіцієнт 
платоспроможності  

Залишок грошових коштів на початок + надійшло грошових 
за звітний період / Витрата (спрямовано) грошових коштів  

4. Коефіцієнт зміцнення 
платоспроможності 

Надійшло грошових коштів/Чистий прибуток  

5.Виробничий леверидж 
(важіль) 

Темпи приросту прибутку від реалізації продукції/Темп 
приросту обсягу продажів в натуральному вираженні  

6. Фінансовий леверидж  Темп приросту чистого прибутку/Темп приросту прибутку 
від реалізації  

 

Таким чином, оцінка якості прибутку займає важливе місце в аналізі 
фінансових результатів, що дозволяє здійснювати своєчасну оцінку 
формування й ефективності використання фінансових результатів, виявляти 
резерви зростання доходів від звичайних та інших видів діяльності, розробляти 
ефективні та дієві управлінські рішення. 
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Визначення оптимальної структури власного капіталу підприємств 

становить одну з найактуальніших проблем теорії та практики фінансового 

менеджменту. Сьогодні існує необхідність розробки на рівні підприємства 

технології, яка визначалася б простотою та доступністю у визначенні 

оптимальної структури власного капіталу. 

Аналіз літературних джерел свідчить про великий інтерес учених до 

цього питання. Так, питанню оптимізації структури капіталу присвячено праці 

таких учених, як І. Бланка, Т. Головко, А. Гроппеллі, О. Замасло, М. Міллера, 

Ф. Модільяні, Е. Нікбахта, А. Пересади, В. Подольської, Г. Савицької, 

С. Сагової, Р. Слав’юка, Н. Чиж, Дж. К. Ван Хорна, І. Яремко, О. Яріш та ін.  

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретико-методичних засад 

управління структурою власного капіталу підприємства з метою оптимізації. 

Структура власного капіталу, яка використовується підприємством, 

визначає багато аспектів не тільки його фінансової, а й операційної й 

інвестиційної діяльності, активно впливає на кінцеві результати. Дж. К. Ван 

Хорн вважає, що будь-які ресурси обмежені, та досягнути максимального 

ефекту можна не тільки за рахунок регулювання їхнього обсягу, а й шляхом 

оптимального співвідношення різних ресурсів [1]. На думку А. А. Пересади, 

оптимізація структури – це вибір найвигідніших співвідношень внутрішніх і 

зовнішніх джерел на кожному етапі життєвого циклу підприємства [2]. 

Американські економісти Ф. Модільяні та М. Міллер стверджували, що 

вартість капіталу ніяким чином не залежить від його структури, бо менша 

вартість за рахунок боргу точно покривається зростаючою вартістю власного 

капіталу [3]. Отже, під оптимальною структурою капіталу будемо розуміти 
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оптимальне співвідношення між його елементами відносно прибутковості та 

ризику.  

До критеріїв оцінки оптимальності структури власного капіталу, 

виходячи з економічної суті та специфічних його функцій, можна віднести: 

відповідність чинному законодавству для забезпечення функцій капіталу; 

достатність для поточної діяльності та розвитку підприємства; ефективність 

використання; ціна власного капіталу і, відповідно, підприємства; забезпечення 

пропорцій між накопиченням і споживанням. Розробку методики оптимізації 

структури власного капіталу підприємства слід розглядати за наступними 

аспектами: інформаційним, нормативно-правовим, економіко-політичним, 

системного підходу із запровадженням науково обґрунтованих методів 

оптимізації, здатності до адаптації [4]. Здійснюючи процес оптимізації 

структури власного капіталу, слід також урахувати вплив як безпосередньо, так 

і опосередковано безлічі як внутрішніх, так і зовнішніх чинників (податкову 

політику в країні; стан фондового ринку; загрозу банкрутства). До внутрішніх 

чинників – рівень і динаміку прибутковості; масштаби та темпи зростання 

обсягів продажу; напрями виробничо-господарської діяльності; структуру 

активів, що склалася; необхідність істотного розширення розмірів бізнесу або 

реалізації масштабного інвестиційного проекту. 

Таким чином, оптимізація структури власного капіталу є доволі 

багатофакторним процесом і не зводиться до якогось стандартного для всіх 

підприємств алгоритму дій. Кожне підприємство зазвичай керується тим 

критерієм, який на даний момент його діяльності вважається найбільш 

доцільним. Тому й поняття оптимальної структури власного капіталу набуває 

вельми суб’єктивного прикладного змісту. 
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Становлення та активний розвиток в Україні інститутів місцевого 

самоврядування потребує відповідного фінансового забезпечення, що 

об’єктивно зумовлює необхідність створення ефективної системи формування і 

виконання місцевих бюджетів. Особливої актуальності це питання набуває в 

сучасних умовах, коли система місцевого самоврядування перманентно 

знаходиться під впливом хаотичних і безсистемних трансформацій та з 

урахуванням наслідків глобальної фінансово-економічної кризи та 

посткризового відновлення. 

Нині питання місцевих бюджетів також активно досліджується в працях 

вітчизняних учених: О. Василика, В. Гейця, М. Долішнього, Т. Ковальчука, 

В. Кравченка, О. Кириленко, В. Лагутіна, І. Луніної, В. Опаріна, В. Федосова, 

Н. Чумаченка. 

Наслідки фінансово-економічної кризи напряму чи опосередковано 

вплинули на усі сфери господарського життя. Не стало виключенням і місцеве 

самоврядування, особливо фінансові чинники його функціонування. Адже 

наслідки кризи призвели до збільшення дефіциту Державного бюджету України 

внаслідок реалізації низки антикризових заходів. Одночасно відбулося 

зменшення видатків на вирівнювання бюджетів нижчого рівня та скорочення 

дохідної частини місцевих бюджетів з огляду на збільшення безробіття та 

падіння виробництва. 

Найбільш проблемним при цьому є зменшення дохідної частини місцевих 

бюджетів внаслідок масового скорочення виробництва та зниження податкових 

надходжень [1]. Так, наприклад, за кризовий 2009 рік виконання затверджених 

завдань по доходах бюджету м. Черкаси становило 95,0%. У розрізі платежів 

найбільше не забезпечене виконання затвердженого завдання в м. Черкаси по 
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податку з доходів фізичних осіб на 14,1 млн грн., по платі за торговий патент на 

деякі види підприємницької діяльності на 2,9 млн грн. по місцевим податкам та 

зборам на 0,3 млн грн., єдиному податку для суб’єктів підприємницької 

діяльності на 2,5 млн грн. [2]. А за підсумками 2011 року, який став роком 

відновлення економіки, виконання дохідної частини бюджету було на рівні 

всього 96,4%. При чому найбільш незадовільним було виконання завдань по 

надходженню єдиного податку (недоотримані 0,5 млн грн.), надання в оренду 

комунального мана та його продажу (недоотримані 5,5 млн грн.) та продажу 

землі (недоотримані 13,6 млн грн.) [3]. 

У цих умовах ще більше поглиблює проблемність даної ситуації 

неврегульованість бюджетного законодавства щодо формування фінансової 

автономії місцевих громад, а також недосконалість процедури ефективного 

управління процесом планування бюджетів та соціальний політичний популізм, 

що закладається до їх видаткової частини [4]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що процес виконання місцевих 

бюджетів, особливо їх дохідної частини, зазнав значного негативного впливу 

наслідків глобальної фінансово-економічної кризи, що зумовлює необхідність 

розробки заходів щодо удосконалення управління виконанням і реалістичним 

плануванням муніципальних бюджетів на основі поліпшення прогнозування 

основних показників розвитку територіальної громади. 
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Така економічна категорія як «фінансовий потенціал» є досить складним, 

багатоаспектним поняттям, що охоплює фінансову сферу діяльності 

підприємства та залежить від сукупності чинників, які визначають постійний 

вплив, визначаючи його рівень і потенційні можливості розвитку. В умовах 

виникнення перманентних криз і рецесій в економіці фінансовий потенціал 

багатьох вітчизняних підприємств знизився, що потребує впровадження якісно 

нових антикризових стратегій управління ним. 

Найбільш активно дану проблему досліджують такі вітчизняні вчені, як: 

О. Костевич, А. Даниленко, І. Зятковський, В. Івахненко, О. Ільяш, О. Мендрул, 

І. Мойсеєнко, В. Суторміна, О. Терещенко, М. Чумаченко та ін. Однак в їх 

рекомендаціях відсутні рекомендації щодо системного підходу до управління 

фінансовим потенціалом підприємства. 

Одним із основних напрямків удосконалення процедури управління 

фінансовим потенціалом підприємства є його побудова на основі матричних 

підходів, що гармонійно поєднуються зі стратегічною метою розвитку 

підприємства. В основі підходів, заснованих на використанні стратегічних 

матриць, покладений комплекс заходів щодо створення ефективної структури 

перспективного аналізу та контролю для управління напрямками джерелами 

формування та використання фінансового потенціалу підприємства. 

Для фінансового потенціалу особливої ваги набувають ключові стратегії, 

оскільки саме вони допомагають спрямувати діяльність підприємств на 

досягнення окреслених фінансових і стратегічних цілей. На вибір ключових 

стратегій управління фінансовим потенціалом промислового підприємства, як 

вказує О. Ільяш, впливають чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, 

а саме:  цілі підприємства; масштаби підприємства; інвестиційна привабливість; 
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стратегії конкурентів; існуючий (реальний) фінансовий потенціал 

підприємства; особливості галузі; витрати на виробництво та збут; фінансові 

можливості підприємства. 

Оскільки фінансовий потенціал зумовлює перспективи розвитку 

підприємства та забезпечує виконання загальної фінансової стратегії, постає 

необхідність виявлення взаємозв’язку стратегічних цілей і фінансових 

стратегічних цілей, що дозволяє використати поєднання сформульованих 

ключових фінансових стратегій, які різняться своїм складом, і матриці, яка 

базується на визначених рівнях фінансового потенціалу підприємств та 

стратегічних фінансових цілях, завдяки чому можна здійснити позиціонування 

підприємств  за кількома критеріями. 

Створення систем управління фінансовим потенціалом підприємств, що 

засновані на вищенаведеному алгоритмі, дає змогу виокремити стратегічні 

напрями розвитку підприємства та забезпечити їх подальший супровід у 

швидкоплинних зовнішніх та внутрішніх умовах функціонування підприємства. 
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Целью любой коммерческой организации, как правило, является создание 

новых конкурентоспособных производств или осуществление крупных 

капитальных вложений в техническое перевооружение производства. В связи с 

этим в настоящее время возникает необходимость увеличения объемов 

инновационной экспортно-ориентированной продукции.  

Инновационная продукция – это новая продукция или продукция, которая 

в течение последних трех лет подвергалась в значительной степени 

технологическим изменениям [1, с.68]. 

Известно, что каждый процесс производства того либо иного продукта 

непосредственно связан с осуществлением затрат на производство и выведение 

данного продукта на рынок. Рассмотрим структуру затрат на технологические 

инновации в разрезе источников финансирования, представленную в таблице 1 

[1, с.97]. 
Таблица 1 

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования 
 

 2008 2009 2010 

Объем финансирования затрат на технологические 
инновации в том числе за счет средств: 

3285242 2809642 2923013 

собственных 1996460 1472045 1157823 

республиканского бюджета 1610435 405896 182115 

местных бюджетов 37046 18263 7544 

бюджета Союзного государства 7454 733 1213 

кредитов и займов 448170 672377 1062515 

иностранных инвесторов, включая иностранные 
кредиты и займы 171749 172967 471369 

прочих 13928 67361 40434 
 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 
фінансового ринку України 

 302 

Принимая во внимание тот факт, что с 2008 года по 2010 год затраты на 

технологические инновации составили 9017897 млн руб., можно сказать, что 

инновационной деятельности уделяется значительное внимание. Следует 

отметить, что, несмотря на общую тенденцию сокращения объемов 

финансирования, в исследуемом периоде увеличился удельный вес кредитов и 

займов (с 13,6% до 36,4%). Темп прироста данного показателя за 2008-2009 

года составил 50%, за 2009-2010 года он составил 158%. За исследуемый 

период темп прироста объема кредитов и займов составил 137%, что 

свидетельствует об увеличении роли кредитов и займов в финансировании 

затрат на технологические инновации. 

В данной ситуации следует отметить необходимость расширения базы 

банковских продуктов в сфере инновационного кредитования, а также 

внедрения во все банковские структуры механизмы и технологии 

инновационного кредитования. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Діяльність аграрних підприємств потребує раціонального планування. 

Залучення необхідних інвестиційних ресурсів залежить не тільки від 
сприятливого інвестиційного клімату, який створює держава та органи 
місцевого самоврядування, але й від сільськогосподарських підприємств. 
Виходячи з вищевикладеного, тема наукового дослідження є актуальною. 

Метою наукового дослідження є розробка алгоритм процесу формування 
інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційна стратегія являє собою 
систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що 
обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, 
а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Оскільки серед 
науковців немає однозначної думки щодо етапів розробки інвестиційної 
стратегії, їх змісту та кількості, то необхідно сформувати свій алгоритм процесу 
формування інвестиційної стратегії підприємства. Як зазначалось вище, 
інвестиційна стратегія підприємства – це інструмент стратегічного планування, 
і в основу розробки інвестиційної стратегії покладено принципи планування, 
тому за основу була взята схема процесу стратегічного планування. 

Представимо процес формування інвестиційної стратегії 
сільськогосподарських підприємств у вигляді схеми на рисунку 1. 

Абстрагуватися від світових тенденцій виробництва та споживання 
сільськогосподарської продукції неможливо. Тому, на нашу думу, в основу 
розробки інвестиційної стратегії на мікрорівні необхідно покласти прогнози 
чисельності світового населення та споживання основних видів продукції. 
Необхідно також ураховувати і державну інвестиційну політику, яка закладена 
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у програми розвитку агропромислового виробництва та сільської місцевості як 
на загальнодержавному так і регіональному рівнях. 

Глобальний 
рівень 

Прогноз чисельності населення світу  
на 2012-2010 роки 

Прогноз виробництва та споживання основних 
видів сільськогосподарської продукції 

 

Макрорівень Аналіз та оцінка державних програми стимулювання 
розвитку агропромислового виробництва та 
забезпечення продовольчої безпеки держави 

 

Мікрорівень Аналіз та оцінка внутрішнього і зовнішнього 
середовища 

Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності 

Визначення шляхів досягнення поставлених цілей і 
формування інвестиційних програм 

Визначення інвестиційних потреб та інвестиційних 
можливостей сільськогосподарських підприємств 

Стратегічний аналіз та визначення стратегічних 
альтернатив 

 

Кількісна та якісна оцінка 
ризиків. Розробка системи 

ризик-менеджменту 

Оцінка економічної 
ефективності альтернативних 

проектів 

Вибір інвестиційної стратегії підприємства 

Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної 
діяльності. Реалізація інвестиційної стратегії 

Постстратегічний 
інвестиційний аналіз 

 

Інвестиційний контроль 
та моніторинг 

інвестиційної стратегії 
 

Рис. 1 Інвестиційна стратегія сільськогосподарських підприємств 
Джерело: власна розробка автора 
 

 Висновки. Підсумовуючи зауважимо, що у сучасних умовах 

інвестиційна стратегія сільськогосподарських підприємств на мікрорівні 

повинна враховувати прогнозні світові тенденції виробництва та споживання 

сільськогосподарської продукції, а також державні програми розвитку 

аграрного сектора економіки та забезпечення продовольчої безпеки країни. 
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УДК: 338 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 
Аполонова А. А. 

Научный руководитель: к.ю.н. Путренко А. Н. 
Институт экономии и права (филиал) ОУП ВПО 

Академия труда и социальных отношений в г. Севастополе 
 
Энергообеспеченность – это экономическая стабильность как государства 

в целом, так и отдельных его отраслей. Топливно-энергетические отрасли – 

угольная, нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающая, торфяная 

промышленности и электроэнергетика – составляют основу топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) Украины [1, с.145]. 

Эксперты считают, что сохраняя ориентацию энергетики на 

преимущественное использование нефти и газа, ведущие страны не могут 

избежать дальнейшего снижения самообеспеченности углеводородным и 

другими видами топливно-энергетических ресурсов. Увеличивается также их 

зависимость от импорта, так как экономически эффективные мероприятия по 

экономии энергии к середине 90-х годов были исчерпаны. [2, с.240]. 

По мнению большинства специалистов, и в дальнейшем добыча нефти в 

море и шельфовых зонах будет увеличиваться и в 2012г. таким путем 

предполагается добыть не менее 50% всей нефти. В Украине разведанные 

запасы составляют 1,4 млрд тонн условного топлива, из них газа 1,15 трлн куб. 

м, нефти 153 млн тонн, конденсата 83,0 млн тонн. Еще неразведанные запасы 

оцениваются в 5,0 млрд т.у.т [4]. 

Приоритетным направлением развития мирового ТЭК является 

замещение нефти, что обеспечивается расширением использования прежде 

всего газа, так как этот вид топлива предпочтительнее с экологической точки 

зрения, он вытесняет и будет вытеснять уголь и атомную энергию из 

традиционных сфер их применения. [3, с.110]. 

Так же стоит акцентировать своё внимание на потреблении 

энергоресурсов Украиной, т.к. она потребляет более 2% энергоресурсов 
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планеты, имея численность населения менее 1%. Энергоемкость отечественных 

производств в 2-3 раза больше, чем в развитых странах.  

В настоящее время Национальная экономика зависит от внешних 

источников энергоснабжения. Это порождает дефицит платежного баланса и 

рост внешнего долга. Энергообеспечение страны переросло в проблему 

Национальной безопасности. Поэтому энергосбережение признано одним из 

приоритетных направлений государственной политики.  

Развитие электроэнергетики предусматривается путем реконструкции 

действующих и строительства новых тепловых станций. Планируется 

производство до 50% всей электроэнергии на ТЭС, до 40% – на АЭС и 10% – 

другое энергосбережение. С этой целью был разработан комплекс мер по 

реализации Закона «Об энергосбережении». 

Подводя итог, следует сказать, что для целей технико-экономического 

развития, роста ВВП и уровня жизни, приоритетной задачей должно стать не 

только снижение энергоёмкости, но и повышение энергообеспеченности – 

минимум в 2-2,5 раза относительно нынешнего уровня, и решение обеих этих 

задач надо рассматривать в одной связке. [3, с.110]. 

На наш взгляд, главными резервами экономического развития страны 

являются Возобновляемые Источники Энергии (гидроэнергия, биотопливо, 

солнечная, ветряная, геотермальная энергия). Ветро- гидроэнергия и 

биотопливо являются наиболее перспективными в среднесрочном плане для 

большей части территории Украины.  
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК 
СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Артеменко Р. Ю. 
Науковий керівник: к.е.н. Кочума І. Ю. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Європейська інтеграція на сучасному етапі – це 

магістральний напрямок розвитку континенту, який визначатиме як ситуацію в 

самій Європі у третьому тисячолітті, так і її місце у світі. З часу свого 

заснування в 1957 р. (ЄЕС, а сам ЄС – 1991) Європейський Союз (далі ЄС) 

поступово перетворився на один із найпотужніших політичних і фінансово-

економічних центрів сучасного світу, ключовий компонент новоствореної 

архітектури європейської безпеки, ядро системи європейських стандартів. 

Актуальність. Європейська інтеграція та членство в Європейському 

Союзі проголошено стратегічною метою України, оскільки це є сприятиме 

побудові економічно розвинутої та демократичної держави, зміцненню її 

позицій у світовій системі міжнародних відносин. Це актуалізує завдання 

визначення шляхів активізації входження України до ЄС. 

Мета. Визначити передумови та можливі наслідки процесу подальшої 

інтеграції України до ЄС та її членства у цій міжнародній організації. 

Викладення основного матеріалу. Інтеграційні процеси у політичній, 

економічній, соціальній і духовній сферах є одним із характерних елементів 

сучасної Європи. «Європейський вектор» української дипломатії є одним із 

пріоритетних і стратегічно важливих для нашої держави. Формування 

зовнішньоекономічних зв’язків та інтеграційних процесів спричинило 

виникнення, пов’язаних із цим процесом, чисельних проблем, без розв’язання 

яких є умовою поглиблення зв’язків Україна ЄС. З позитивних економічних 

наслідків вступу України в ЄС можна назвати: нові ринки збуту для українських 

товарів і додаткові інвестиції, надання субсидій деградуючому сільському 

господарству, зменшення митних тарифів; відкриття кордонів для вільного 

пересування населення, підвищення рівня життя населення; адаптація 
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національного законодавства до законодавства ЄС, що сприятиме забезпеченню 

розвитку середнього та малого бізнесу, впровадження стандартів ЄС у 

виробництві. До негативних наслідків вступу України в ЄС можна віднести: 

можливість переміщення до України шкідливих виробництв, загострення  

проблеми незаконної міграції та відтоку кадрів; втрату конкурентоспроможності 

певних галузей, перехід на європейський рівень цін; ускладнення візового 

режиму зі східними сусідами. 

Висновки. Україна має значний економічний потенціал, вона належить до 

промислово розвинених країн світу, має один з найбільших у Європі і 

структурно розгалужених промислових комплексів. Входження України до 

Європейського Союзу є можливістю досягнення рівня розвитку цивілізованої 

правової держави та розбудови демократичного суспільства, обумовлений 

сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно-економічних і 

політичних законів розвитку. В сучасному глобалізованому суспільстві, 

найбільшу вигоду отримують саме ті країни, які об’єднують свої зусилля заради 

досягнення спільних інтересів та високих показників розвитку. Для України 

євроінтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної 

відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення 

нових робочих місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на світові ринки. Інтеграція до Європейського Союзу є 

шансом для України остаточно перетворитися на стабільну державу, яка володіє 

незаперечними перспективами на майбутнє. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ «ПРИОРБАНК» ОАО В 
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На сегодняшний день в белорусских банках достаточно широко 

применяется концепция социально-этичного маркетинга, который 

предусматривает в качестве задачи удовлетворение нужд и потребностей 

целевых рынков более эффективными, чем у конкурентов, способами, но при 

этом должны учитываться интересы общества в целом [1, с.18]. 

В качестве примера стоит рассмотреть маркетинговую политику, 

проводимую «Приорбанк» ОАО. В международном сообществе за 

Приорбанком прочно закрепилась репутация самого активного и надежного 

среди белорусских кредитно-финансовых учреждений. Однако, для 

дальнейшего поддержания репутации банка на должном уровне, следует 

активно заниматься маркетингом: разрабатывать новую продукцию а также 

продвигать на рынок уже имеющуюся, опережая конкурентов и привлекая 

новых клиентов [2].  

Информация об услугах ОАО «Приорбанк» доступна для любого 

пользователя. Даже клиент, не имеющий экономического образования, 

способен разобраться в предложениях банка и выбрать для себя наиболее 

подходящее и выгодное. 

Именно на привлечение средств в депозиты направляются основные 

маркетинговые усилия. Подобрать наилучший, в зависимости от целей клиента, 

вариант вклада можно при использовании «Помощника выбора вклада». Суть 

данной функции заключается в том, что клиенту предоставлен перечень 

возможных целей, при выборе одной из которых помощник отображает 

возможные предложения, которые способны помочь клиенту в достижении его 

цели. 
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Достаточно высоким спросом пользуется сервис «Как стать 

миллионером?», также расположенный на официальном сайте банка. Данный 

сервис ответит на вопросы клиента, касающиеся накопления и сбережения 

денежных средств во вкладах. Представлен исключительно в информационных 

целях. 

Однако эффективная реклама и громкий слоган – остаются одними из 

основных средств воздействия на потребителя банковских услуг. Например, 

«Быстрый депозит – придай деньгам движение». Как на официальном сайте, так 

и на рекламных листовках, можно увидеть подробную информацию о данной 

услуге, предоставленную в форме ответов на часто задаваемые вопросы: «На 

какой срок можно положить деньги?», «Как начисляются проценты?» и др. 

Уверенность в надежности услуг «Приорбанк» ОАО придается 

специальными пометками в конце информации о возможных вкладах: 

«Государство гарантирует полную сохранность денежных средств физических 

лиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещенных на счетах и 

(или) во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь, и возмещение 100 

процентов суммы этих средств в валюте счета либо вклада (депозита) (Декрет 

Президента Республики Беларусь №22 от 04/11/2008)» [2].  

Вышеперечисленные услуги банка составляют лишь малую часть того, 

что в действительности он предлагает. И при рассмотрении большинства 

предложений Приорбанка (не только депозитных, но и кредитных) можно 

сделать вывод о том, что они могут быть весьма выгодными для клиента. А 

грамотная маркетинговая политика придает им безграничные преимущества 

перед конкурентами. 
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Нині актуальною залишається проблема оновлення основних засобів 

підприємств, для розв’язання якої на ринку банківських послуг пропонується 

застосування лізингових операцій. Це дозволить підприємствам інвестувати 

ресурси в основний капітал підприємства за рахунок банківського 

кредитування лізингових операцій. 

Фінансовий лізинг найпоширеніше виступає як альтернатива 

довгострокового кредиту, сприяє мобілізації та використанню коштів для 

інвестування, тобто має місце активізація інвестиційного процесу та саме 

головне забезпечується гарантоване використання залучених ресурсів на 

розвиток діяльності суб’єкта господарювання. 

Метою роботи є запропонування практичних рекомендацій щодо 

активізації лізингових операцій на підприємствах. 

Лізингова діяльність є сучасним видом бізнесу оскільки світовий досвід 

показує, що на частку лізингу в нових інвестиціях на устаткування припадає  

15-20%. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою засвідчує 

зростаючий вплив лізингу на процес відтворення основних фондів і відкриває 

широкий доступ користувачам до передової техніки і технологій. По-перше, 

лізинг дає змогу отримати додаткові інвестиції від іноземних партнерів у 

вигляді машин і обладнання. По-друге, до лізингових операцій залучаються 

значні кошти банків, страхових компаній, акціонерних товариств та інших 

фінансових установ, що перебувають безпосередньо в Україні. По-третє, 

привабливість лізингу для підприємств пояснюється тими потенційними 

можливостями, які закладені в лізинговій формі підприємницької діяльності [2]. 

Доцільно застосування розробленої технології банківського кредитування 

лізингових операцій з поставки обладнання підприємствам в системі 
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франчайзингу, який дає підприємствам змогу успішно розширювати 

виробництво, користуючись досвідом, знаннями і підтримкою з боку того, хто 

надає франшизу. Постачання об’єкту лізингу відбувається централізовано, 

через франчайзера, відтак договір лізингу укладається банком саме з ним. При 

подальшому розподілі об’єктів лізингу між франчайзі укладаються угоди 

сублізингу, однак платником за об’єкт лізингу залишається франчайзер. 

Водночас, в якості застави використовується переказний вексель франчазі, 

акцептований франчайзером [1].  

До позитивних аспектів визискування даної технології слід віднести 

наступні моменти: лізингова компанія укладає договір фінансової оренди 

тільки з франчайзером, що значно спрощує процедуру оформлення лізингової 

угоди, ніж у випадку роботи з усіма франчайзі; розглянута модель 

фінансування є і схемою хеджування лізингової угоди, відтак що у разі 

несплати кредиту вчасно банк може пред’явити вексель як франчайзеру, так і 

франчайзі. Серед недоліків слід виділити специфічність застосування даного 

способу фінансування, відтак що практично його слід застосувати тільки до 

підприємств, які працюють у системі франчайзингу [1].  

Отже, лізингові операції можна розглядати як одну з найпривабливіших і 

найперспективніших форм активізації інвестиційної діяльності, яка здатна 

значно пожвавити та підвищити процес оновлення фінансових ресурсів 

підприємств, що є вкрай важливим фактором для подальшого входження 

економіки України в структуру світового ринку.  
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Посилення процесів на ринку злиття та поглинання бізнес-структур в 

останні роки, зумовлюють необхідність проведення комплексного дослідження, 

основною метою якого є визначення сучасного стану даного ринку в Україні та 

виокремлення його існуючих проблем, а також оцінка його перспектив в 

найближчому майбутньому. 

Злиття та поглинання (англ. Mergers and Acquisitions, M&A) – сукупність 

економічних процесів укрупнення бізнесу і капіталу, що відбуваються на 

макро-та мікроекономічному рівнях, в результаті яких на ринку з’являються 

більш великі компанії замість кількох менш значних. Саме зазначені процеси є 

найпоширенішою формою прямих іноземних інвестицій, а технології злиття та 

поглинання сьогодні є найприбутковішим бізнесом в країнах з розвиненою 

економікою . 

Так, за даними досліджень Ernst&Young, світовий ринок злиттів і 

поглинань в 2011 році виріс на 7%, склавши більше 2 трлн дол. США та 

показник міг би бути вищим, якби не зниження кредитного рейтингу США і не 

криза в Єврозоні. Незважаючи на це 41% міжнародних компаній з високою 

капіталізацією планують угоди M&A в 2012 році. Однак за свідченням фахівців 

вже у першому кварталі 2012 році очікується скорочення обсягів угод на 44% 

до 416 млрд дол. США у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року [2].  

Щодо обсягу ринку злиттів і поглинань в Україні, то він є одним із 

найбільших ринків M&A Східної Європи, однак у більшості випадках 

інформація щодо обсягів угод залишається не розкритою. Згідно з даними 

експертів у 2011 році в Україні було укладено угод обсягом близько                   

5-6 млрд дол. США. Більшість угод відбулися в агропромисловому секторі, 

однак вони були невеликими. Найбільші за обсягом угоди було укладено в 
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хімічній промисловості та секторі телекомунікацій, яскравим прикладом є 

придбання компанією ESU (дочірня компанія австрійської EPIC) на 

приватизаційному конкурсі держпакету акцій ВАТ «Укртелеком» з обсягом 

угоди в 1,35 млрд дол. США [1]. 

У міжнародній практиці покупці, укладаючи угоди M&A, переслідують 

кілька цілей, зокрема: збільшити свою частку на ринку; увійти до 

швидкозростаючих сегментів ринку; скоротити витрати; отримати інвестиційні 

можливості; вийти на нові ринки. 

На думку фахівців, на ринку M&A України у 2011 році будуть 

продовжуватись позитивні тенденції. Одним із факторів зростання стане 

подальша консолідація ряду галузей економіки. Не менш важливими 

факторами, які вплинуть на вітчизняний ринок M&A, будуть такі: приватизація 

ряду державних підприємств; збільшення кількості угод за участі іноземних 

інвесторів як результат проведення реформ, спрямованих на залучення 

іноземних інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості України; 

активність фондів прямих інвестицій, які присутні на вітчизняному ринку, або 

планують вийти на нього; підвищення інтересу крупних українських бізнес-

груп до придбання стратегічних активів за кордоном, у першу чергу, у 

сировинному сегменті [3]. 

Підсумовуючи варто зазначити, що процеси M&A стосовно українських 

умов можуть стати дієвим елементом підвищення ефективності розвитку 

сектору національної економіки України, однак з іншого боку їх неефективна 

реалізація може створити додаткові загрози для економічної безпеки держави. 
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Постановка проблеми. Євро-2012 є третьою за важливістю спортивною 

подією у світі, яка має важливе значення для нашої країни. Проведення турніру 

в Україні означає можливий значний приплив зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій у такі важливі галузі як будівництво, сферу послуг, зокрема туризм, 

а також у розширення транспортної інфраструктури. Це особливо необхідно у 

період економічного спаду та кризи, оскільки може бути основою економічного 

зростання. Крім того, у зв’язку із орієнтацією нашої держави на Європу, 

суттєвим є стратегічний аспект, який означає покращення репутації України у 

світовій спільноті. Тому необхідно дослідити усі аспекти даного явища, як 

позитивні, так і негативні. 

Метою дослідження є визначення економічних наслідків від реалізації 

завдань і заходів у ході підготовки України до Євро-2012. 

Виклад основного матеріалу. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року 

(Євро-2012) – 14-ий чемпіонат Європи, який відбудеться в Україні та Польщі. 

Наша країна планує витратити на його підготовку біля 160 млрд грн. З них 

28 млрд грн. надійдуть із держбюджету, ще 22 млрд грн. – із місцевих 

бюджетів, а найбільшу частку – 109 млрд грн., тобто близько 80%, мають 

становити інвестиції з інших джерел [1]. 

В Україні чемпіонат проходитиме у містах: Київ, Львів, Донецьк і Харків 

(та резервні Одеса, Дніпропетровськ). 

Те, що Євро призводить до зростання ВВП продемонстрували результати 

його проведення протягом минулих 10 років. Такі турніри піднімають ВВП в 

середньому на 0,06-0,25%. Але це лише у рік проведення. В роки, що 

передують змаганням і після них, вплив на економіку цього фактора набагато 

суттєвіший [2].  
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Проведення Євро-2012 в Україні матиме як позитивні, так і негативні 

економічні наслідки. 

Серед позитивних наслідків слід зазначити надходження інвестицій та 

інфраструктурні перетворення, до яких належать інвестиції у спортивну 

інфраструктуру, розвиток туризму, будівельної галузі, сфери послуг та 

модернізація транспортної інфраструктури. Також співпраця між Україною та 

Польщею, яка є членом ЄС, наблизить нашу державу до Європи. Тому успішне 

проведення Євро-2012 стане вагомим кроком, який сприятиме 

повномасштабній європейській інтеграції України 

До негативних наслідків, які можуть виникнути при проведенні Євро-2012 

в Україні належать екологічні наслідки, необхідність підтримки побудованих 

стадіонів та інфраструктури після завершення чемпіонату та погіршення іміджу 

України у разі неякісного проведення чемпіонату [3]. 

Таким чином, не зважаючи на можливі негативні наслідки Євро-2012 дарує 

нам прекрасну можливість зміцнити міжнародний імідж країни, привабити 

закордонні та внутрішні інвестиції, розвивати існуючу та будувати нову 

інфраструктуру. Все це сприятиме нарощуванню економічної могутності 

держави та підвищенню стандартів життя населення. 
 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про організацію та проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 р. з футболу в Україні» від 25.12.2008 р. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р., № 357 «Про 

затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу». 

3. Інформаційний центр Україна 2012 [Електронний ресурс] — Режим доступу: 

http://ukraine2012.gov.ua/ 

 
 
 
 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 317 

УДК 330.322 (477.83) 

ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Горин Г. В. 
здобувач Інституту регіональних досліджень НАН України 

 
Економіка Львівської області України прямо та безпосередньо пов’язана з 

динамікою інвестиційних процесів, від інтенсивності й результативності яких 

залежить успіх її розвитку. Тому тема динаміки інвестиційних процесів у 

Львівській області є надзвичайно актуальною та потребує детального 

дослідження. 

Проблематиці інвестиційної діяльності присвячені наукові праці 

українських учених О. Анісімової, П. Бєлєнкого, І. Бланка, В. Василенка. 

Метою статті є відстеження загальної динаміки інвестиційних процесів у 

територіальному розрізі Львівської області та їхнього впливу на розвиток 

економіки регіону. 

На сьогоднішній день Львівська область є доволі активною в 

інвестиційному процесі України. Так, збільшився рейтинг Львівської області за 

обсягами інвестицій в основний капітал серед усіх регіонів України, а саме з   

8-го на 5 місце. У цілому на область припадало у 2010 р. 5,4% загального 

обсягу інвестицій в основний капітал (4,4% у 2009 р.) в Україні [1]. 

Серед більшості міст і районів Львівської області найвищі темпи 

приросту інвестицій в основний капітал досягнуті у Городоцькому районі 

(143,3%), Дрогобицькому (132,8%), Жовківському (122,8%) районах і у 

м. Моршині (208,9%). Разом з тим, у десяти районах області допущено 

скорочення інвестицій, з них найбільше – у Трускавці (-64,7%) та Турківському 

районі (-80,1%), найменше – у Дрогобичі (-6,7%). У решти шести районах, 

таких як Бродівський, Сколівський, Кам’янка-Бузький, Перемишлянський, 

Радехівський і Яворівський темпи скорочення інвестицій в основний капітал у 

2010 р. досяг у середньому -21,1% до 2009 р. 
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Львівська область у територіальному розрізі характеризується порівняно 

високими значеннями показника обсягу інвестицій в основний капітал у 

розрахунку на 1 особу населення регіону, що свідчить про стабільне 

надходження інвестиційного ресурсу по всіх її містах і районах. Відтак у 2010 

р. найвищий обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на 1 особу був у 

м. Моршині (15323,9 грн.), м. Львові (5371,6 грн.), Пустомитівському 

(6660,8 грн.), Стрийському (6224,2 грн.), Городоцькому (3676,7 грн.) та 

Миколаївському (2904,0 грн.) районах. Найнижчий рівень вкладень на одного 

жителя, як і у попередні роки, був у Старосамбірському (715,5 грн.) та 

Перемишлянському (413,7 грн.) районах. 

Серед районів Львівської області фінансування поступало у значних 

обсягах у Пустомитівському (747,7 млн грн.), Стрийському (386,9 млн грн.), 

Городоцькому (255,2 млн грн.), Жовківському (252,5 млн грн.), містах 

обласного підпорядкування: Борислав (157,8 млн грн.), Дрогобич 

(109,8 млн грн.). Суттєве фінансування виділено м. Львову – 4044,9 млн грн. Це 

пояснюється підготовкою міста до Євро-2012. Залишаються незначними обсяги 

фінансування у Бродівському (35,9 млн грн.), Перемишлянському 

(16,8 млн грн.), Турківському (32,0 млн грн.) районах. Усі інші райони області 

мають ті ж самі надходження, але в межах від 64,0 до 150,0 млн грн. 

Підсумовуючи варто підкреслити, що Львівська область займає провідне 

місце за обсягами інвестиційних капіталовкладень, вкладених в економіку 

області. З метою підвищення ефективності інвестиційних процесів у регіоні 

доцільно використовувати стратегію, яка спрямована на створення 

сприятливого клімату через прозорий механізм інвестиційного регулювання. 

Список використаних джерел 
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У період нестабільності функціонування світової економіки та 

непередбачуваності кризових явищ низька якість прогнозованості бюджетних 

показників з одночасною невідповідність їх виконання створюють перешкоди у 

досягненні сталого соціально-економічного розвитку держави. За цих обставин 

актуальними є питання, пов’язані з визначенням напрямів підвищення 

ефективності та вибором стратегії вдосконалення процесу планування 

видаткової частини Державного бюджету України.  

Проблематику щодо акумулювання й ефективного використання 

бюджетних ресурсів досліджували такі науковці, як Василик О., Павлюк К., 

Фещенко Л., Проноза П. Напрями вдосконалення бюджетної політики України 

в умовах застосування програмно-цільового методу адміністрування державних 

видатків вивчали Кульчицький М., Перун І., Бабич Т. та ін.  

 Державне стратегічне планування – функція державного управління з 

вибору пріоритетів, визначення стратегічних цілей та напрямів розвитку з 

урахуванням наявного ресурсного потенціалу, розроблення та реалізації 

взаємозв’язаних завдань і заходів для забезпечення довгострокового соціально-

економічного розвитку країни. 

В Україні застосовується програмно-цільовий метод бюджетування, 

одним з основоположних аспектів застосування якого є прогнозування. У 

новому Бюджетному кодексі України запроваджено прогнозування показників 

зведеного та Державного бюджетів на наступні два бюджетні періоди. 

Відповідно до цієї норми сформований «Прогноз Державного бюджету України 

на 2013 та 2014 роки», у якому визначені відповідні обсяги видатків (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Обсяги державних видатків згідно «Прогнозу Державного бюджету України 

на 2013 та 2014 роки» (млн грн.) 
 

2012 рік 2013 рік 2014 рік 
  Зведений 

бюджет 
Державний 

бюджет 
Зведений 
бюджет 

Державний 
бюджет 

Зведений 
бюджет 

Державний 
бюджет 

Видатки 419578,3 261321,5 476659,60 373880,50 507320,70 395102,00 
Сальдо 
кредитування 2655,9 2655,9 -4 827,30 -4827,30 -4705,80 -4705,80 

повернення 
кредитів – -73823,5 4079,40 4079,40 4113,90 4113,90 

надання 
кредитів 36887,5 36887,5 8906,70 8906,70 8819,70 8819,70 

Дефіцит / 
профіцит  36887,5 36887,5 17080,00 17080,00 28305,00 28305,00 

Джерело: [2]. 
 

Розроблення прогнозних показників щодо видатків Державного бюджету 

в Україні залишається формальністю та досить рідко дотримується реалій. Таку 

невідповідність можна простежити зіставивши прогнози та реальні обсяги 

виконання Державного бюджету за попередні періоди. Такі розбіжності 

пов’язані з відсутністю довгострокових прогнозів (не менше, ніж на 5 років), а 

також неефективним функціонуванням системи управління державними 

видатками загалом. Усе це свідчить про необхідність використання 

стратегічного підходу до планування видатків. Стратегічне планування 

видатків покликано забезпечити формування та реалізацію бюджетних 

стратегій, що в свою чергу забезпечить стабільний соціально-економічний 

розвиток і зростання добробуту населення. 

Список використаних джерел 
1. М. Кульчицький Вдосконалення бюджетної політики України в умовах 

застосування програмно-цільового методу адміністрування державних 
видатків / М. Кульчицький, Д. Ванькович // Формування ринкової економіки 
в Україні : збірник наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка. – 2009. – Вип. 19. – С. 352-357. 

2. Прогноз Державного бюджету України на 2013 та 2014 роки [Електронний 
ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу : 
www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=309674&cat_id=309673 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Дякова Т. А. 
аспірант Сумського національного аграрного університету 

 
Проблема забезпечення фінансової стійкості підприємства недостатньо 

досліджена, що з практичної сторони ускладнює її кількісну та якісну оцінку. 

Метою наукової роботи є дослідження видів стійкого розвитку 

сільськогосподарських підприємств та визначення місця в ній фінансової 

стійкості. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова стійкість підприємства 

представляє собою її гарантовану плато- та кредитоспроможність у результаті 

фінансово-економічної діяльності. Оскільки на фінансову стійкість впливають 

різні фактори, розглянемо наступні її види (рис. 1). 

Стійкість сільськогосподарських підприємств 

 

Внутрішня 

 

Зовнішня 

 

Організаційна 

 

Фінансова 

 

Виробнича 

 

Сучасна 

 

Потенційна 

 

Формальна 

 

Ретроспективна 
 

Дійсна 

 
Рис. 1 Різновиди стійкості сільськогосподарських підприємств 

Джерело: власні дослідження автора 

 
Під внутрішньою стійкістю розуміється стан сільськогосподарського 

підприємства заснований на принципі активного реагування на зміни 

середовища господарювання, при цьому забезпечуючи стійкі фінансово-

економічні результати функціонування через існуючий стан структури 
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виробництва. Під зовнішньою стійкістю розуміється стан підприємства, яке 

обумовлене сталістю зовнішнього економічного середовища. 

Ретроспективна стійкість представляє собою сформований за декілька 

попередніх періодів за допомогою запасу фінансової стійкості стан 

підприємства та захищаючий його від дестабілізуючих коливань зовнішнього 

середовища. 

Організаційно-виробнича стійкість представляє собою стан підприємства, 

який відображає її інвестиційну ефективність, ступінь оновлення матеріально-

технічної бази та прогнозує рух грошових потоків, спрямованих на 

максимізацію прибутку. 

Фінансова стійкість підприємства, на нашу думку, представляє собою 

основний компонент загальної стійкості та може вважатись показником 

стійкого перевищення доходів над видатками в довгостроковому періоді. 

Фінансова стійкість – це такий стан підприємства, яке не лише забезпечує 

вільний розподіл грошових коштів та їх ефективне використання, але й 

забезпечує безперервний виробничий процес. Він показує співвідношення 

власного та залученого капіталу, накопичення власного капіталу в процесі 

здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також 

довгострокове забезпечення запасів власними джерелами. Виходячи з цього, 

питання встановлення меж фінансової стійкості можна розглядати як важливу 

економічну проблему, так як недостатня фінансова стійкість призводить до 

неплатоспроможності, банкротства підприємства, а надлишкова – сповільнює 

економічний розвиток, відволікаючи кошти на створення непотрібних запасів 

та резервів.  

Висновки. Таким чином, фінансова стійкість підприємства представляє 

собою комплексну економічну категорію, що має внутрішні та зовнішні форми 

прояву, створену в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, а 

формування обліково-аналітичної системи забезпечення фінансової стійкості 

необхідне для визначення стратегічних напрямів діяльності адекватних 

сучасним умовам господарювання та пошуку шляхів їх досягнення. 
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Черкаський державний технологічний університет 
  

На даному етапі розвитку найбільш гострою серед соціально-

економічних проблем в Україні є проблема безробіття. Саме цей процес у 

нашій країні набув масового характеру та складає реальну загрозу для 

державного та суспільного благополуччя. Зважаючи на фінансово-економічну 

кризу та низькі показники економічного зростання, проблема безробіття не має 

реальних передумов для швидкого вирішення.  

Тема безробіття завжди залишатиметься актуальною і не може бути 

вирішена точно, оскільки природний рівень безробіття є неминучим. 

Оптимальний шлях вирішення окресленої проблеми, на думку науковців і 

економістів, полягає у пошуках зниження рівня безробіття до мінімуму, 

сприятливого для нормального і безперебійного функціонування економіки [2]. 

Вагомий внесок в аналіз причин і розроблення шляхів подолання 

проблеми безробіття зробили такі вітчизняні вчені: О. А. Бугуцький, 

О. Г. Булавко, М. Х. Вдовиченко, П. І. Гайдуцький, О. І. Здоровцов, 

І. Г. Кириленко, Е. М. Лібанова, М. К. Горлатий, С. М. Рижук, П. Т. Саблук, 

В. М. Скупий та інші. 

Високий рівень безробіття призводить погіршення рівня життя людей, 

до соціальної напруги та заподіює демографічні, економічні та соціальні втрати 

для суспільства. Але, загалом його вплив на економічне та соціальне життя 

суперечливий: крім негативних і важких наслідків, потрібно зазначити і низку 

позитивних моментів, які слугують умовою зростання виробництва, появи 

нових підприємств, підвищення дисципліни та ефективності праці зайнятих. 

Отже, для вирішення проблеми безробіття та підсилення впливу цих наслідків 

потрібно розробити та ухвалити антикризову програму заходів подолання 

негативних явищ в економіці; стимулювати розвиток малого та середнього 
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бізнесу, шляхом зменшення податкового тиску, полегшення порядку реєстрації 

підприємств [3].  

З огляду на значне погіршення соціально-економічних показників, 

особливої актуальності в Україні набуває розробка нової концепції вирішення 

проблеми зайнятості та безробіття. На сьогодні найбільш гострою у цій сфері 

проблемою є формування цивілізованого ринку праці, заснованого на свободі 

підприємницької діяльності, трудової активності та свободі праці [1]. 

Також існує потреба у дослідженні ринку праці щодо актуальності 

різних спеціальностей та здійсненні перекваліфікації працівників відповідно до 

неї та застосуванні нових методів подолання безробіття. Важливими заходами є 

активна державна політика зі сприяння зайнятості – професійне навчання та 

перенавчання, працевлаштування незайнятих на вільні та новостворені робочі 

місця, надання дотацій роботодавцям.  

Отже, на даному етапі розвитку, одним із напрямків відновлення 

економічної динаміки в Україні є боротьба з безробіттям. Досвід свідчить, що 

ринок спроможний забезпечити зростання економічної ефективності, проте не 

здатний вирішити соціальні проблеми. Проблема безробіття є однією із 

ключових у ринковій економіці. Вирішити проблеми зайнятості та безробіття 

покликана активна та послідовна політика соціального захисту населення. 
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Ефективність господарської діяльності підприємства, стійкість його 

фінансового стану в ринкових умовах обумовлюються його діловою 

активністю. «Ділова активність» доволі широке поняття і охоплює майже всі 

аспекти господарської діяльності підприємства. Вона проявляється в динаміці 

розвитку підприємства, ефективному використанні його економічного 

потенціалу, широті ринків збуту продукції на мікро- та макрорівні, в діловій 

репутації серед конкурентів. В умовах економічної нестабільності ринкового 

середовища та сильній конкуренції ділова активність мінімізує ризик неуспіху 

підприємства.  

Сам термін «ділова активність» в економічній науковій літературі є досить 

розповсюдженим серед науковців та практиків, однак немає єдності та 

однозначності в його трактуванні. Питання ділової активності, її теоретико-

методичні та практичні засади розглядаються багатьма зарубіжними та 

вітчизняними вченими, зокрема, К. Д. Кемпбелом, Л. А. Беренстайном, 

В. В. Ковальовим, Т. Г. Рзаєвою, О. О. Шереметом, К. В. Ізмайловою, 

Л. А. Лахтіоновою, А. М. Турилом, О. І. Марченко та іншими. 

Охоплюючи практично всі види господарської діяльності підприємства 

ділову активність більшість авторів розглядають як у широкому, так і у 

вузькому значенні, при цьому поділяючи її відповідно на зовнішню і 

внутрішню [1,2,3]. 

Ефективне використання матеріальних, трудових, фінансових та інших 

ресурсів, висока якість управління, а також можливості потенційного розвитку 

свідчать про внутрішню ділову активність підприємства. Широта ринків збуту 

продукції, можливості поставок на експорт, ділова репутація підприємства та 

висока конкурентоспроможність характеризують зовнішню ділову активність. 
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В окремих працях [3] зазначено, що світова практика господарювання 

пов’язує поняття ділової активності з поняттям інвестиційної привабливості. На 

нашу думку, ділову активність не доцільно оцінювати лише на основі аналізу 

інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання. Інвестиційна привабливість 

підприємства характеризує інвестиційну активність, яку ми виділяємо як один з 

видів ділової активності.  

На рівень ділової активності впливають як внутрішні, так і зовнішні 

фактори. Основними факторами, що впливають на внутрішню ділову 

активність підприємства, на нашу думку, є наявність достатньої кількості 

необхідних ресурсів та ефективність їх використання, фінансовий менеджмент 

підприємства, принципи його діяльності, конкурентна позиція на ринку. До 

факторів впливу на зовнішню ділову активність ми відносимо податкову, 

кредитну та амортизаційну політику держави, інвестиційний клімат, рівень 

інфляції, розвиток міжнародної торгівлі, створення вільних економічних зон. 

Питання оцінки ділової активності підприємства потребує більш 

детального вивчення. Оскільки за результатами аналізу ділової активності 

можна робити висновки про результативність виробничо-господарської 

діяльності, конкурентні переваги у продукції та конкурентоспроможність 

підприємства в ринкових умовах господарювання. 
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Актуальність. Важливу poль в забезпеченні соціально-економічного 

poзвитку країни нaлeжить бюджeту. Вiн є вaжливим зacoбoм peaлiзaцiї 

державної пoлiтики. Тому акумулювання та ефективне витрачання бюджетних 

коштів є важливим напрямом вдосконалення державного регулювання. 

Вивченням бюджету з позицій його соціально-економічного розвитку 

займались наступні вчені: Василик О. Д., Павлюк К. В., Васильєва Н. В., 

Ворона П. В., Мярковський А. І., Осадчук Н. В. та інші. Але в сучасних умовах 

все більш актуальною є проблема нерівномірного розподілу бюджетних коштів 

на соціальну сферу та недофінансування інноваційного розвитку. 

Метою є визначення проблем фінансування соціальної сфери та 

економічного розвитку в Україні, пошук шляхів їх подолання та визначення 

перспективних напрямків соціально-економічного розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Однією з важливих функцій бюджету 

є фінансове забезпечення науково-технічного та інноваційного розвитку. У 

2010-2011 роках з державного бюджету України профінансовано 2/5 обсягу 

наукових та науково-технічних досліджень. Але це лише 1,5-2,0% видаткової 

частини бюджету. Тоді як, наприклад, в Японії та США на розробку та 

впровадження інновацій припадає 25%, у Німеччині та Швейцарії – 20% 

бюджетних видатків. 

Поряд з вагомим значенням бюджету в регулюванні та стимулюванні 

економічного розвитку, він є основним джерелом фінансування соціальних 

функцій держави. Більшість з них передано для реалізації на регіональний та 

місцевий рівні [1, c.55]. У видатках місцевих бюджетів найбільшою є сума 

видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру, мистецтво, фізичну культуру та 

спорт (51,3%), соціальний захист і соціальне забезпечення громадян (17,1%). 
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Незважаючи на збільшення витрат на ці потреби, залишається 

недофінансування цих галузей. Наприклад, охорону здоров’я в Україні було 

профінансовано лише на 65,4% від її мінімальної потреби. На освіту замість 

10%, передбачених законодавством, виділено лише 7,3% ВВП, на науку замість 

1,7% – 0,3% ВВП [3, c.146]. 

Висока питома вага видатків на соціальну сферу є позитивною для 

суспільства, але дискусійним залишається питання, який напрям бюджетного 

фінансування є пріоритетним – соціального чи економічного розвитку. З одного 

боку, збільшення обсягів видатків на економічний розвиток стимулює розвиток 

виробництва, покращення інвестиційного середовища та життєвого рівня 

населення. А з іншого – економіка, де виробництво ставиться на перше місце, 

нівелює людину як особистість [2, c.152]. 

Висновки. Щодо економічного розвитку, варто збільшити фінансування 

наукового та інноваційного розвитку країни. Щодо соціальної сфери, необхідно 

покращити контроль за розподілом бюджетних видатків, зокрема їх 

відповідності нормам, встановлених законодавством, збільшити видатки 

бюджету на соціальні потреби населення, що сприятиме всебічному розвитку 

освіти, культури та підвищити ефективність контролю за цільовим 

використання бюджетних коштів. 
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На сучасному етапі світова фінансово-економічна криза охопила 

практично всі країни світу. Особливо відчутно вона проявилася у вересні 2008 

року із крахом деяких потужних американських та європейських фінансових 

фірм. На сьогоднішній день стає очевидним, що саме менш розвинуті країни 

зазнають найбільш відчутних та руйнівних її наслідків. Це стосується і України, 

яка після десяти років неперервного економічного зростання обсягів ВВП, 

зіткнулася із серйозними економічними потрясіннями, що вимагає пошуку 

ефективних заходів антикризового регулювання. 

Серйозні дослідження теоретичних і практичних аспектів проблем, 

пов’язаних з світовою фінансово-економічною кризою знайшли своє 

відображення в працях таких учених як: Дж. Ст. Міль, Дж. М. Кейнс, 

М. Кондратьєв, Дж. Хікс, Дж. Дьюзенбері, П. Кругман та Н. Рубіні, та 

С. Лізондо. 

Разом з тим позитивно оцінюючи результати досліджень названих авторів 

необхідно зазначити, що недостатньо дослідженими залишаються такі важливі 

аспекти цієї проблеми як виявлення економічних проблем вітчизняної 

економіки в посткризовий період та вироблення відповідних напрямів 

антикризового управління в сучасних умовах. Ці обставини визначили вибір 

тем. 

Особливу роль в антикризовому управлінні в сучасних умовах 

господарювання виконує інноваційно-інвестиційна модель економічного 

розвитку, яка апріорі визначає економічний потенціал держави. Інноваційно-

інвестиційна модель ґрунтується на поєднанні інноваційної й інвестиційної 

політики, що відповідає сучасній ідеології економічного розвитку, оскільки 
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перехід тільки на інноваційний тип економічного розвитку неможливий без 

використання відповідних інвестиційних ресурсів. 

Потрібно зазначити той факт, що упровадження інноваційно-

інвестиційної моделі економічного розвитку супроводжується певними 

проблемами. Ситуація складається таким чином, що на фоні загальної 

економічної нестабільності спостерігається інвестиційна й інноваційна 

стагнація. Свідченням події останніх років. В умовах економічної кризи попит 

на інвестиції й інновації знижується значно швидше, ніж виробництво ВВП.  

Проведені дослідження дозволили зробити такі висновки: 

Встановлено, що 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.  

Визначено систему антикризового управління, що повинна містити не 

тільки заходи щодо виходу з кризової ситуації, але і заходи метою яких є 

попередження кризової ситуації. Розроблено структурно-логічну схему 

реформування грошово-кредитної банківської системи в посткризовий період.  

Подальший аналіз обраної проблеми передбачає дослідження перспектив 

розвитку економіки України в посткризовий період в умовах глобалізаційних 

процесів. 
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Домогосподарства у будь-якій національній економіці постійно змушені 

розв’язувати проблему розміщення власних заощаджень. З іншого боку, в 

економіці існує хронічний дефіцит коштів для розв’язання проблем розвитку 

регіонів. З точки зору надійності та захищеності одним з найбільш вигідних 

варіантів розміщення заощаджень можна вважати придбання 

домогосподарствами цінних паперів на фондових ринках. При цьому у 

розвинутих країнах світу особлива соціально-економічна роль на фондовому 

ринку надається облігаціям державної позики та облігаціям муніципалітетів, 

оскільки дозволяє органам влади мобілізувати необхідні грошові ресурси для 

розв’язання соціально важливих проблем. В умовах недостатнього розвитку 

фондового ринку та відсутності реального розгалуженого заощаджувально-

інвестиційного механізму в Україні актуальним залишається питання розвитку 

ринку муніципальних облігацій. 

Проблемою на сучасному етапі є недостатнє вивчення та недостатній 

розвиток ринку облігацій місцевих позик в Україні, що звужує потенціал 

розвитку регіонів. 

Розвиток вітчизняного ринку облігацій місцевих позик (ОМП) почався 

після проголошення Незалежності України. Упродовж 1995-1997 рр. органами 

місцевих влад періодично здійснювалися випуски облігацій місцевих позик. 

Однак нерозвинутість законодавства з питань регулювання ринку місцевих 

запозичень призвела до дефолту за місцевими зобов’язаннями міста Одеса та 

Автономної республіки Крим (1997 р.) і, як наслідок, суттєво знизила рівень 

довіри потенційних інвесторів до органів місцевого самоврядування в Україні. 

Ситуація ускладнювалася на той момент перебігом світової економічної кризи 

1997-1998 рр. Ці події стали поштовхом для розвитку нормативної бази, проте 
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реформи, проведені згодом Міністерством фінансів України, не мали 

стимулювального ефекту для ринку ОМП. Фактично емісії муніціпальних 

облігацій було припинено і відновлено лише 2003 року. На сьогодні частка 

облігацій місцевих позик на фондовому ринку України залишається дуже 

низькою. Ситуація ускладнюється й тим фактом, що абсолютна більшість 

операцій на фондовому ринку України здійснюється фірмами, а не 

безпосередньо домогосподарствами – основними постачальниками вільних 

фінансових ресурсів. Крім того, законодавча база на сьогодні не дозволяє ринку 

ОМП динамічно й ефективно розвиватися. 

Висновки: у процесі дослідження розроблено рекомендації щодо 

розвитку ринку облігацій місцевих позик в Україні: по-перше, провести 

ефективні реформи з питань законодавчого регулювання ринку ОМП (зокрема, 

необхідна розробка економіко-правового механізму здійснення власне 

розміщення ОМП на ринку, а також механізму дій у випадку дефолту 

муніципалітету). По-друге, реалізувати за участі муніципалітетів декілька 

прибуткових інвестиційних проектів з метою відновлення довіри 

домогосподарств до органів місцевого самоврядування як економічного 

суб’єкта. По-третє, вдосконалити економічну та правову базу для банківського 

сектору економіки з питань здійснення андеррайтингу. Зрештою, слід 

здійснювати заходи щодо популяризації місцевих запозичень серед населення. 
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Конкурентоспроможність економіки країни є однією із найбільш 

важливих оцінок, що найчастіше використовуються для аналізу ефективності 

організації та функціонування економічної системи держави у порівнянні з 

іншими країнами. Найбільш авторитетними дослідженнями рівня конкурентних 

переваг прийнято вважати дослідження, які проводять аналітики Всесвітнього 

економічного форуму у рапортах «The Global Competitiveness Report», метою 

яких є виявлення факторів, що найбільш істотно впливають на показники рівня 

конкурентоспроможності, а також аналіз конкурентних переваг окремих країн в 

історичному та причинно-наслідковому аспектах.  

За даними «The Global Competitiveness Report 2011-2012», Україна 

посідає 82 позицію із 142 країн (показник індексу глобальної 

конкурентоспроможності на рівні 4,0). Найвищі показники України за групами 

факторів припадають на фактори базових вимог (4,2), найнижчі – на 

інноваційні фактори (3,3) (рис. 1) [3]. 

Також у даному рапорті проведено дослідження найбільш проблемних 

факторів, серед яких на ведення бізнесу в Україні найвагоміший вплив мають: 

корупція (16%), податкове регулювання (14,4%), доступ до фінансових ресурсів 

(13,6%) та бюрократизм державного апарату (10,3%) [3].  

На наш погляд, до заходів, які необхідно реалізувати у найближчій 

перспективі, слід віднести: всебічне реформування економіки України з метою 

покращення інфраструктури та підвищення інвестиційної привабливості; 

проведення адміністративної реформи для полегшення умов ведення бізнесу та 

збільшення припливу іноземних інвестицій; сприяння інноваційному розвитку 

національної економіки; проведення реабілітації банківського сектора; 
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здійснення фіскальної реформи, що дозволить скоротити державний дефіцит та 

покращити соціальне становище населення. 

 
Рис 1. Індекс глобальної конкурентоспроможності України 

(Global Competitiveness Index) 
Джерело: The Global Competitiveness Report 2011-2012 [3, p .356 ]. 
 

Поняття конкурентоспроможності країни відіграє важливе значення у 

забезпеченні економічного розвитку. Україна володіє значним економічним 

потенціалом, проте існує багато чинників, які послаблюють її позиції на 

міжнародному рівні. Отже, необхідно розробити стратегію підвищення 

конкурентних позицій та реалізувати відповідні реформи, що дозволить 

забезпечити зростання добробуту громадян та визнання економіки України як 

сильного конкурента на світових фінансових та товарних ринках. 
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The world of finance is complex as there are many aspects, which cannot be 

fully explained and still confuse the researchers. One of the most discussed topics is 

devoted to the Initial Public Offering mainly because it reflects the spirit of invention 

and innovation that embodies today’s entrepreneurs and investors. 

An initial public offering happens when a privately owned company issues 

shares of stock to be sold to the general public. This means the company is no longer 

privately owned, but is owned by a variety of investors, some of whom are not 

involved with the day-to-day operations of the company - these investors simply own 

some of the company's stock, which they purchase on the open market. Although 

IPOs can vary greatly from one company to another, and they require a long, 

expensive and complicated process, the IPO is basically a way for the company to 

make money based on expectations of future success and profit. 

Once a company is listed, it is able to issue additional common shares via a 

secondary offering, thereby again providing itself with capital for expansion without 

incurring any debt. This ability to quickly raise large amounts of capital from the 

market is a key reason many companies seek to go public. 

There are several advantages to going public: 

1) Access to capital 

2) Increased Liquidity 

 3) Branding event 

4) Public currency for acquisitions 

 5) Enhanced benefits for current employees 

Many companies that undertake an IPO also request the assistance of an 

investment banking firm acting in the capacity of an underwriter to help them 

correctly assess the value of their shares, that is, the share price. The most famous 

investment bankers are Goldman Sachs, Credit Suisse and Morgan Stanley.  
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Underwriters assess and analyze firm’s current performance, firm’s future earnings 

potential, industry scenario, competition in the same sector, current local and global 

market situations to decide the issue price. They also work on the activities like 

completion of the mandatory documentation as required by the regulatory body. 

Underwriters charge a fee for this activity, which is generally a percentage of the 

issue size. Finally the underwriter then approaches investors with offers to sell these 

shares. 

Every day new companies are formed. The more successful ones are able to 

take their companies public. While only a few IPOs will become household names 

like Intel, Google or Microsoft, some relatively unknown newly public companies 

will see startling share appreciation in their early trading days. There are many 

examples of successful IPOs in the USA, Europe, Russia and Australia. In Belarus 

this method of attracting investments is at its early stage of development. IPO capital 

enables investors to profit from newly public companies that are experiencing 

dramatic growth, but are not yet well known or understood. That’s why we need to 

identify new companies developing ground-breaking products and services that 

transform industries and change people’s lives. History has shown that some of the 

greatest stock advances of all time occurred when companies were early in their 

development. Many of them that championed these innovations are household names 

today. That’s why an IPO is a very good example for our country and a vigorous 

approach to science and the future. 
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На сучасному етапі розвитку України велику роль відіграє іноземний 

банківський капітал у фінансовому секторі. Присутність банків з іноземним 

капіталом сприяє конкурентності, підвищенню ефективності якості послуг 

вітчизняних банків. Водночас існують досить серйозні фінансові та економічні 

ризики швидкого зростання частки іноземного банківського капіталу та 

неспроможності банківської системи гідно конкурувати з іноземними банками. 

Теоретичну основу дослідження становлять праці В. Геєця, О. Дзюблюка, 

А. Мороза та Ф. Шпига, що порушують проблеми діяльності іноземних банків в 

Україні. Дослідження даної теми є актуальним, що пов’язано зі збільшенням 

частки банків з іноземним капіталом. 

Поштовхом до розвитку та діяльності філій іноземних банків на території 

України став Закон України «Про банки і банківську діяльність». Станом на 

01.02.2012 р. в Україні діяло 175 банків, з яких 53 банки з іноземним капіталом. 

У повній власності іноземних інвесторів перебувало 22 банки, або12% [5]. 

До переваг функціонування банків з іноземним капіталом на сучасному 

етапі розвитку України можна віднести: швидке впровадження передових 

технологій банківської діяльності; здешевлення кредитних ресурсів та 

зростання строків їх надання; зростання обсягу кредитів та посилення 

стабільності їх джерел; прискорення процесу реформування банківського 

сектору; зменшення можливості відмивання «брудних» коштів; поліпшення 

банківського нагляду і регулювання банківської діяльності [6]. 

Поряд з цим, існують і негативні моменти перебування іноземного 

банківського капіталу в Україні: ускладнення банківського нагляду; втрата 

сувернітету в галузі грошово-кредитної політики; чутливість вітчизняних 

банків до коливань на світових фінансових ринках; можливість захоплення 

іноземними банками банківського ринку України; посилення іноземного 
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контролю; збільшення нерівноправної конкуренції між національними та 

іноземними банками; підвищення ймовірності відпливу українського капіталу 

[2; c.38-40]. 

Для усунення негативних впливів іноземного банківського капіталу на 

фінансову систему України необхідно: розробити досконалу державну політику 

регулювання доступу іноземного капіталу в національний банківський сектор; 

[4; c.209]; створити та утвердити ефективну систему регулювання діяльності 

іноземних банків; розробити систему забезпечення ефективної співпраці між 

наглядовими органами іноземних та національних банків для подолання 

банківських криз та банкрутств і задля захисту вкладів [1; c.7]; забезпечити на 

регулярній основі обмін інформацією про ризики установ та структури капіталу 

для зменшення ризику відмивання грошей; створити інформаційні центри, що 

широко інформують про стан і розвиток економіки України [3; c.127]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку банківської системи й 

економіки України розвиток та вплив іноземних інвесторів на фінансовий 

сектор цілком закономірний і природний. І саме від державної політики в галузі 

регулювання співпраці банків залежить можливість використання всіх переваг 

від вливання іноземного капіталу у національну банківську систему. 
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Научный руководитель: Рутко Д. Ф. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 

Современный туризм – явление сложное и многообразное. Известно, что 

эта одна из высокодоходных отраслей экономики, так как при сравнительно 

небольших затратах туристские услуги приносят достаточно высокую прибыль. 

Однако на современном этапе туризм в Республике Беларусь не развивается на 

должном уровне, и как следствие страна не получает тот объем доходов от 

данного вида деятельности, который могла бы. 

Так, в 2010 году экспорт туристских услуг вырос на 11,2% и составил 

411,1 млн долл., импорт снизился с 587,6 млн долл. до 571,7 млн долл. [2, с.23]. 

Число прибывших в страну туристов было равно 5,674 млн чел. Темп роста 

туристских услуг составил 134,5%. Однако, несмотря на положительные 

тенденции развития данной отрасли сальдо туристских услуг остается 

отрицательным, а доля Республики Беларусь в мировом экспорте весьма 

незначительна – 0,607% [1, с.23; 117].  

Обсуждая проблемы дальнейшего развития туристской отрасли 

Республики Беларусь, следует обратить внимание на опыт работы в данной 

сфере приграничных стран, в частности Украины. Украинский туризм является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики страны. 

Сегодня Украинская туристская индустрия уверенно вошла в мировой рынок 

туризма. Всемирная туристская организация поставила Украину в топ-25 самых 

посещаемых стран в мире. Доля Украины в мировом экспорте туристских услуг 

составляет 2,27% [2]. Но существуют и некоторые проблемы: сейчас Украина 

имеет более 4,5 тыс заведений размещения туристов и отдыхающих на 

620 тыс мест, но они нуждаются в модернизации и реконструкции в 

соответствии с международными стандартами. Кроме того, поддержание в 

надлежащем состоянии требуют и рекреационные зоны, памятники культуры и 
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архитектуры Украины, другие объекты туристических или экскурсионных 

услуг. 

В условиях все возрастающей интеграции и глобализации 

целесообразным является создание межрегионального туристского кластера. 

Следует отметить, что подобный проект уже осуществляется: ведется работа по 

созданию кластера агроэкотуризма в шести прилегающих приграничных 

районах: Добрушском, Гомельском, Лоевском (Гомельской обл.) и 

Городнянском, Черниговском и Репкинском районах (Черниговской обл.) [3].  

Однако вследствие некоторых условий (а именно экологических), более 

эффективным будет создание межрегионального кластера, охватывающего 

Брестскую, Ровенскую и Житомирскую области. 

Формирование туристского кластера будет способствовать созданию 

современного конкурентоспособного туристского комплекса. Его 

функционирование обеспечит широкие возможности для обеспечения 

занятости местного населения, удовлетворения потребностей граждан в 

туристских слугах, а также поможет решить существующие проблемы 

государств в данной сфере. 
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Постановка проблеми: Євроінтеграційні прагнення держави та заходи, 

метою яких залучення в економіку України іноземних інвестицій і спрощення 

порядку руху через кордон товарів та капіталів, є позитивним аспектом, але 

така діяльність має бути зваженою і поступовою, особливо в банківській сфері. 

Актуальність: Для знаходження шляхів ефективного залучення 

іноземного капіталу в банківську систему України, формування політики 

регулювання його присутності, необхідне детальне вивчення впливу іноземного 

капіталу на банківську систему країни, а саме – його позитивних сторін та 

можливих ризиків. Усе це зумовлює актуальність дослідження. 

Вирішенню викладених проблем на сучасному етапі в науковій літературі 

приділяється значна увага. Вагомий внесок в розвиток теорій іноземного 

капіталу зробили вчені Т. С. Смовженко, О. О. Другов, С. В. Гальянцев, 

І. Й Малий, Г. І. Карчева, О. В. Барановський, В. С. Міщенко, Л. І. Голубко, 

В. О. Дзеніс. 

Метою даної роботи є, на основі аналізу присутності  впливу іноземного 

капіталу на банківську систему України, розробити рекомендації щодо 

вдосконалення нормативної бази щодо його регулювання. 

Наявність банків з іноземним капіталом в Україні справляє переважно 

позитивний вплив на розвиток фінансової системи, сприяє залученню 

іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-економічного 

розвитку. 

Станом на 01.01.2011 р. 176 зареєстрованих банків 55 – з іноземним 

капіталом. При цьому 20 банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом). 

частка іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі становила 40,6%, 

що на 4,8% більше порівняно з попереднім роком [1]. 
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Відкриття філій іноземних банків та їх доступ на національний ринок 

банківських послуг є однією з умов вступу України до СОТ. Це може становити 

загрозу втрати контролю над української банківської системи з боку 

вітчизняного капіталу. Досвід багатьох держав, що як і Україна здійснили 

перехід до ринкової системи, показав, що банківські системи цих країн майже 

повністю складаються з великих міжнародних банків, які здійснюють значний 

вплив на характер та пріоритети економічного розвитку в цих державах. 

Тому перед Україною постає завдання вдосконалення державного 

регулювання присутності іноземного капіталу в сукупному капіталі вітчизняної 

банківської системи у випадку надання дозволу іноземним банкам створювати 

філії. Для цього необхідно: 

 встановити більш жорсткі вимоги щодо обсягу власного капіталу 

іноземного банку, що планує відкрити філію в Україні; 

 здійснювати нагляд за платоспроможністю та ліквідністю філій іноземних 

банків; 

 наглядові органи повинні піклуватись про належний захист вкладів, 

залучених філіями іноземних банків, та регулювати ліквідацію філій. 

Відтак процес входження іноземного капіталу в український банківський 

сектор, особливо в умовах деформованого механізму розподілу фінансових 

ресурсів, має бути вкрай поступовим і регульованим державою. 
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 Економіка більшості країн світу характеризується розвитком сфери 

соціальних послуг, у якій важливе місце належить туризму. У сучасному 

глобальному просторі доходи від нього перевищили надходження від експорту 

товарів та за 50 років зросли у 300 разів – з 2 млрд дол. США у 1950 році до 

600 млрд дол. США у 2000 році [1, с.17-21]. Дослідження Всесвітньої 

туристичної організації (ВТО) дають можливість стверджувати, що тенденції 

росту туристичної індустрії будуть зберігатися і надалі. У період з 2000 до 2020 

року прогнозується збільшення туристичних прибутків на 200% [2]. 

Одним з наслідків диверсифікації ринку туристичних послуг стало 

поширення туризму на інші сфери послуг (готельний, ресторанний, 

транспортний бізнес) і майже всі виміри буття людини. Виникають 

різноманітні спеціалізовані підприємства, що виробляють різні компоненти та 

види туристичного продукту; окремі види туризму набувають інституційного 

оформлення.  

Серед новітніх форм туризму, який акумулює значний соціально-

економічний потенціал, варто виокремити медичний. Цей вид туризму виконує 

низку функцій, серед яких першочергово слід відзначити виконання важливої 

соціальної функції з оздоровлення та відпочинку, лікування та профілактики 

захворювань населення. Крім того, медичний туризм слід розглядати з позиції 

реалізації ним економічної функції, адже ця сфера є значним 

бюджетоутворюючим джерелом для регіонів, де він розвинутий. Сфера 

медичних послуг в Україні залишається надмірно регульованою з боку 

держави, а механізми ринку – незадіяними, принаймні офіційно. У той же час, 

вона потерпає від проблем неефективного функціонування ринку [3, с.104]. 
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Разом з тим, медичний туризм є своєрідним видом туризму, де існують 

об’єктивні конкурентні переваги перед іншими видами. Так, за соціологічними 

дослідженнями, проведеними науковцем Н. А. Свелебою, в результаті впливу 

фінансової кризи, економії підлягають майже всі статті сімейних бюджетів, за 

виключенням медичних послуг [4, с.125]. Це свідчить не лише про соціальну 

необхідність, а й про економічну доцільність розвитку регіональних ринків 

медичного туризму, що дозволить наростити конкурентні переваги регіонів та 

підвищити рівень життя населення.  

М. Фурманек появу медичного туризму (який науковець поєднує із спа-

туризмом) пов’язує зі збільшенням тривалості та покращенням якості життя, 

розвитком технологій і медичних ноу-хау. За дослідженнями польського 

науковця, нові форми туризму, які розвиваються швидкими темпами, стали 

каталізатором економічного розвитку багатьох країн: на Далекому Сході (Індія, 

Малайзія), Середньому Сході (Йорданія, Ізраїль), в Латинській Америці 

(Аргентина, Бразилія, Коста-Ріка) [5, с.359-366]. Медичний туризм є формою 

оздоровчо-лікувального туризму, для якого характерною є організація 

стаціонарного багатоденного розміщення туристів з метою поєднання 

лікування певного захворювання (на основі надання медичних маніпуляцій) і 

відпочинку (на основі пропозиції додаткових туристичних послуг). 

Недофінансування медичної сфери не дозволяє вести мову про 

перспективність розвитку регіональних ринків медичного туризму на базі 

існуючих державних закладів. Тому основним напрямком розвитку 

регіональних ринків медичного туризму нами виокремлено приватний сектор. 
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Доволі гострою сьогодні в Україні є проблема працевлаштування 

молодих кадрів. З кожним роком кількість випускників вищих навчальних 

закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації зростає. За даними Державного 

Комітету статистики України за період від 2006/2007 навчального року до 

сьогодні кількість випускників зросла від 551,5 тис осіб до 654,7 тис осіб, тобто 

майже на 19%. У структурі економічно неактивного населення за 2010 рік 

студенти та учні займають 25,7% від загальної кількості даної категорії на 

ринку робочої сили [1]. 

Метою даного дослідження є пошук та формулювання можливих шляхів 

вирішення проблеми молодіжного безробіття. 

Процес вирішення даної проблеми має ряд перешкод: низький рівень 

професійної підготовки випускників; відсутність досвіду; велика кількість 

працюючих пенсіонерів; непривабливі умови роботи; недовіра до «свіжих» ідей 

молоді; високий рівень важливості міжособистісних зв’язків і корумпованості 

керівництва підприємств; відсутність реально діючої системи співпраці між 

ВНЗ і підприємствами.  

Незадовільне матеріальне становище може загрожувати Україні витоком 

інтелектуального капіталу за кордон. Подальше збільшення кількості 

незайнятих молодих фахівців може привести до негативних соціальних 

наслідків: зниження кількості зареєстрованих шлюбів, зниження 

народжуваності, зменшення кількості підприємств, загострення криміногенної 

ситуації та проблеми алкоголізму, збільшення пенсійного навантаження на 

одного працівника, зменшення кількості соціальних виплат, зниження рівня 

якості життя, виїзду молоді за кордон [2]. 
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Для вирішення цієї проблеми необхідно шукати можливості для 

працевлаштування молодих фахівців на гідних умовах в Україні. 

Відштовхуючись від основних проблематичних аспектів нами запропоновано 

п’ять можливих моделей вирішення проблеми: 

1. Примусове скорочення людей, які досягли пенсійного віку. До 

даної тактики вдавалися при формуванні штату адміністрації Львівського 

міського голови 8 років тому. Середній вік працівників адміністрації – 32 роки. 

За цей час Львів став культурною столицею України з багатою туристичною 

програмою, розвиненою інфраструктурою та прогресивним стилем розвитку та 

розбудови міста.  

2. Введення програми стажувань студентів старшокурсників подібно з 

обов’язковим контролем за її виконанням. Подібна схема використовується у 

Німеччині. 

3. Створення інформаційної системи сповіщення університетів про 

можливі вакансії. Ця концепція потребує значного фінансування, але в 

перспективі є дуже вигідною для обох сторін:працедавця і випускника. 

4. Спрощена система відкриття власного бізнесу для студентів та 

випускників ВНЗ. Фінансове забезпечення впровадження даної схеми залежить 

і від зміни законодавства України, адже тут ідеться про оподаткування, 

можливості пільгового кредитування, дотації тощо. 

5. Активізація соціальної відповідальності бізнесу через організацію 

соціальних проектів із залученням волонтерів студентів. Це найпростіша 

система співпраці студентів і випускників з потенційними працедавцями. 

Вирішення проблеми працевлаштування молоді позитивно вплине на 

вирішення значної кількості соціальних проблем, стабілізації економічного 

стану в Україні та зміцнить її позиції на міжнародній арені. 
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Державний кредит як форма інвестиційного кредиту безпосередньо 

обслуговує економічні інтереси підприємств, опосередковуючи зв’язки між 

державою та всіма суб’єктами економіки. З цих позицій у сучасних умовах 

зростає роль державного кредиту в забезпеченні інвестиційно-інноваційного 

розвитку економіки та фінансової системи загалом. 

Метою є розкриття сутності державного інвестиційного кредиту та ролі 

держави в інвестиційній діяльності для забезпечення економічного зростання.  

Державний інвестиційний кредит – це сукупність кредитних відносин, в 

яких кредитором виступає держава, а позичальником – підприємства, 

найчастіше ті, які належать до державної форми власності. Він надається на 

капітальні вкладення виробничого призначення шляхом бюджетних позичок 

безпосередньо міністерствам і відомствам для фінансування підприємствами, 

організаціями та об’єднаннями через банківські установи об’єктів, будівництво 

яких тільки починається на конкурсній основі, а також для фінансування 

раніше початих перспективних будов, технічного переоснащення та 

реконструкції діючих підприємств, які належать до державної власності, за 

пріоритетними напрямами економіки України [2]. 

У 2010 р. обсяг бюджетних асигнувань на Державне агентство України з 

інвестицій та розвитку було затверджено Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2010 рік» за наступними бюджетними програмами: 

«Керівництво та управління у сфері інвестиційної та інноваційної 

діяльності» – 12376,9 тис грн. із загального фонду державного бюджету (касове 

виконання – 10867 тис грн. );  
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«Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» – 

2483,3 тис грн. із загального фонду державного бюджету (касове виконання – 

1650,4 тис грн. );  

«Утримання регіональних центрів інноваційного розвитку» – 14185,8 

тис грн. із загального фонду державного бюджету (касове – 13425,1 тис грн. );  

«Державна підтримка реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у 

реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення 

кредитів» – 350000,0 тис грн. із загального фонду державного бюджету (касове 

– 219238,8 тис грн. ), 122605,7 тис грн. – із спеціального фонду державного 

бюджету (касове – 3283,7 тис грн.). Нижче наведена таблиця з загальними 

сумами видатків на вищезазначені програми розвитку [1]. 
 

 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
План на 
2010 р. 

Касове 
виконання 

План на 
2010 р. 

Касове 
виконання 

План на 
2010 р. 

Касове 
виконання Видатки 

всього: 379046,0 245181,3 122605,7 3283,7 501651,7 248465,0 
 

Заплановані кошти використовуються не в повному обсязі, що свідчить 

про неякісне формування кошторисів, планів асигнувань із загального та 

спеціального фонду державного бюджету та порядку використання бюджетних 

коштів, затверджених в установленому порядку. 

Оскільки пріоритетними напрямами державного інвестиційного 

кредитування є розширення виробничих потужностей у провідних сферах 

господарювання, регіонах, науково-технічне оновлення виробництва з 

підвищенням його техніко-економічних показників і забезпеченням 

конкурентоспроможності на світовому ринку, то касове виконання даного виду 

кредитування є необхідною умовою розвитку базових галузей економіки. 
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Стрімка глобалізація й інтелектуалізація виробництва, ринку і економічної 

діяльності докорінно змінюють соціально-економічну структуру суспільства, 

виробничих відносин і, відповідно, ринку праці.  

Розробкою питань, пов’язаних з ринком праці, його змінами в процесі 

глобалізаційних тенденцій економіки займалося багато видатних зарубіжних 

учених, серед яких варто виділити Р. С. Піндайка, С. Фішера та таких 

вітчизняних науковців як: А. Р. Горілий, Л. В. Лісогор, О. Г. Чувардинський, 

М. І. Гуць та ін. 

Вплив глобалізації на національний ринок праці відбувається за такими 

основними напрямами. 

1. Зміна структури зайнятості: зниження частки виробничого сектора та 

зростання сектора послуг, деконцентрація промислового виробництва. 

2. Дисбаланс між структурою робочої сили та робочих місць. Глобалізація 

та технологічна революція породжують механізми як створення так і ліквідації 

робочих місць. 

3. Зміна структури попиту на робочу силу: актуальнішою стає проблема 

скорочення попиту на некваліфіковану робочу силу. 

4. Перенесення виробництв до країн із дешевою робочою силою. 

5. Підвищення мобільності робочої сили.  

6. Відплив висококваліфікованої робочої сили з країн, що розвиваються та 

країн з перехідною економікою. 

Вплив економічної глобалізації на ринок праці проявляється через такі 

параметри як склад і структуру робочих місць, їх динаміку, якісні 

характеристики робочої сили та її мобільність. 
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Для формування та функціонування міжнародного ринку праці потрібні 

певні стартові умови, зокрема високий рівень міждержавних господарських 

взаємозв’язків, які зумовлені активізацією глобалізаційних процесів. 

Інформаційна складова процесу глобалізації дає можливість удосконалити 

організацію праці й домагатися необхідної гнучкості робочої сили. Усуваючи 

обмеження на переміщення праці та капіталу через кордони, глобалізація 

відкриває нові можливості для розвитку економіки, а відповідно і ринку праці. 

Щодо заходів на ринку праці, заслуговують на увагу пропозиції, вироблені 

фахівцями ООН: 

 збільшення числа робочих місць з упором на створення робочих місць, 

що вимагають високого та достатнього рівня освіченості робочої сили; 

 постійне підвищення кваліфікації працівників, особливо шляхом 

навчання некваліфікованих працівників, за допомогою професійної підготовки; 

 зберігання розумних норм виплати компенсацій, мінімальної заробітної 

плати, прийнятих стандартів і прав в сфері охорони праці. 

Отже, можна стверджувати, що економічна глобалізація має подвійний 

вплив на ринок праці України. До позитивних наслідків глобалізаційного 

впливу належать створення і підтримання нових робочих місць, внаслідок чого 

де підвищиться рівень зайнятості, і відповідно – знизиться безробіття. 

Негативним є зменшення чисельності потенційної робочої сили, що має 

згубний вплив на економіку. Втягнення України до глобалізаційного процесу – 

додатковий стимул прискорення системних реформ у країні, зокрема 

структурної перебудови економіки, що дасть змогу певною мірою протистояти 

негативним наслідкам глобалізації.  

Список використаних джерел 

1. Березюк Р. А, Шиманська О. А. Глобалізація і проблеми трудової міграції// 

Вісник ТАНГ. – 2009, № 8. – С. 234-243. 

2. Чувардинський О. Г. Проблеми співробітництва України з європейськими 

країнами у сфері міграції населення// Економіка та держава. – 2010, № 7. – 

С. 223-232. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 351 

УДК 005.96  

СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ 

 

Матузко А. А. 
Научный руководитель: к.э.н. Ксензова В. Э.  

Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

Наиболее ограниченным фактором производства в экономике является 

рабочая сила. В данном контексте рациональное использование трудовых 

ресурсов приобретает особую важность. К трудовым ресурсам относится та 

часть населения, которая обладает физическими данными, знаниями и 

навыками труда в соответствующей отрасли. 

Достаточная обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, их 

рациональное использование, высокий уровень производительности труда 

имеют большое значение для увеличения объемов производства продукции и 

повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности 

предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят 

объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность 

использования оборудования, машин, механизмов и, как результат – 

себестоимость продукции, прибыль и ряд других экономических показателей. 

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия измеряется 

таким показателем как производительность труда – способность производить 

определенное количество продукции работником за определенное время. 

Производительность труда определяется с помощью прямого или обратного 

показателя. Прямым показателем производительности труда является средняя 

выработка продукции на единицу затрат труда, которая рассчитывается как 

отношение объема произведенной продукции к затратам труда на выпуск 

продукции. Обратный показатель – трудоемкость, которая характеризует 

затраты труда на единицу продукции. 

Для предприятия повышение производительности труда за счет 

эффективного использования трудовых ресурсов означает следующее: 

- значительное уменьшение затрат на производство и сбыт продукции; 
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- увеличение объема производства продукции; 

- повышение конкурентоспособности предприятия; 

- создание финансовых условий для проведения технического 

перевооружения предприятия и др. 

Проблема повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

для белорусской экономики сегодня очень актуальна. За последние годы лишь в 

некоторых отраслях экономики был достигнут определенный рост 

производительности труда. Однако он достигнут не за счет увеличения 

выработки каждого рабочего, а в результате сокращения штата сотрудников, 

практически не занятых в процессе производства. 

Главной причиной неэффективного использования трудовых ресурсов, а, 

следовательно, и низкой производительности труда является высокая степень 

изношенности основных производственных фондов, использование устаревшей 

техники и технологий. Отсюда не только нерациональное использование труда, 

но также сырья, материалов и энергии. Таким образом, необходимо повышать 

эффективность производства путем повышения производительности труда 

работников за счет новой, более производительной техники, проводить 

стимулирование персонала (заработная плата, социальные выплаты, 

нематериальные льготы и привилегии персоналу, дивиденды по акциям 

предприятия и др.). 

Субъектам хозяйствования следует более тщательно анализировать 

эффективность использования трудовых ресурсов, выявляя основные факторы, 

оказывающие негативное влияние на результативность деятельности 

предприятия в целом, иначе меры поощрении не будут являться оправданными. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Поряд з глобалізацією в економічній сфері, 

глобальні процеси торкнулися і сфери використання трудового потенціалу в 

багатьох країнах світу, що набули широкого поширення останнім часом. 

Актуальність. Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції 

в Україні, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, 

демографії та інших сторін суспільного життя визначає необхідність 

дослідження основних наслідків міграційних процесів та визначення 

пріоритетних напрямків її регулювання. 

Мета. На основі аналізу міжнародних міграційних процесів, визначити 

місце в них України та розробити рекомендації щодо мінімізації їх негативних 

наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Зростання відкритості українського 

суспільства неминуче приводить до дедалі глибшої інтеграції країни в процеси 

міжнародної міграції, про що свідчить, наприклад, пришвидшення темпів 

еміграції: за січень-вересень 2007 р. приріст зовнішньої міграції з України – 

9,537 млн осіб, до 12,250 млн осіб у 2011 р. 

Основними причинами трудової міграції є низький рівень оплати праці в 

Україні та високий рівень безробіття.  

Так, близько 18% працюючих в Україні одержують заробітну плату нижчу 

за встановлений прожитковий мінімум, а на 10 робочих місць в Україні 

претендує 83 людини. 

Переважно міграція відбувається у такі країни як Російська Федерація, 

Німеччина, США, Ізраїль, Чехія, Угорщина, Польща, причиною чого є вищий 

рівень життя в цих країнах. Так, мінімальна заробітна плата в Україні на 

1.01.2012 р. складала 134 дол. США, в Російській Федерації – 387, Німеччині 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 354 

прожитковий мінімум складає 1302 дол. США, мінімальна заробітна плата в 

США складає 1203 дол. США, в Ізраїлю – 1096 дол. США, чим пояснюється 

західний міграційний вектор [2]. Також, українських емігрантів приваблює 

політика сприяння урядами країн ЄС легалізації трудових мігрантів [3, с.114]. 

Найвищий рівень міграційної активності в Україні зафіксований серед осіб 

віком 28-40 років (у 2010 році їх частка у загальній чисельності емігрантів 

дорівнювала 68,4%) [4]. Отже, вітчизняний ринок праці постійно втрачає 

найактивнішу й найконкурентоспроможнішу частину трудового потенціалу 

країни. 

За оцінками українських фахівців основні тенденції несприятливої 

демографічної ситуації зберігатимуться надалі і становитимуть загрозу 

подальшого формування трудового потенціалу України. 

Висновки. З огляду на переважання негативних наслідків міжнародної 

міграції української робочої сили потрібно вжити таких заходів щодо її 

регулювання: 

- збільшення зайнятості населення в Україні шляхом формування гнучкого 

ринку праці; 

- забезпечення правового захисту вітчизняних працівників за кордоном 

шляхом активізації роботи у цьому напрямі Міністерства закордонних 

справ; 

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили через реформування 

системи професійної освіти та підготовки кадрів; 

- завершення формування правової законодавчої бази регулювання 

міграційних процесів. 
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Научный руководитель: д.э.н. ГерасенкоВ. П. 

Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

Зарубежная практика показывает: руководители компаний всегда ищут 

организационные структуры, которые могут обеспечить решение двух задач. 

Первая – создать условия для производства и быстрой доставки 

высококачественной продукции и услуг при одновременном повышении уровня 

эффективности работы. Вторая – обеспечить разработку, освоение и поставку 

на новый рынок новых видов изделий. 

При создании таких структур руководители компаний должны преодолеть 

три препятствия: 

1. Функциональные барьеры, образующиеся вследствие традиционного 

распределения обязанностей. 

2. Неприемлемые масштабы. 

3. Чрезмерное количество работников функциональных служб и уровней 

управления [1, с.138-139]. 

Работы по совершенствованию организационных структур должны носить 

комплексный характер. В результате экспертного опроса руководителей 

предприятий было выявлено, что основными факторами, способствующими 

успешному проведению работ по развитию организационной структуры, 

явились нацеленность на реформы высшего руководства, творческий климат в 

коллективе, поддерживающий изменения, и нахождение предприятий в стадии 

эксперимента. 

Исследования, проведенные на предприятиях, позволили сделать вывод о 

том, что ответственность за комплексное решение задач совершенствования 

организационных структур обычно возлагается на функциональные 

подразделения, такие, как отделы труда и заработной платы, отделы 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 356 

автоматизированных систем управления. Однако на практике эти отделы часто 

ограничиваются решением внутренних вопросов организации аппарата 

управления с целью повышения его экономичности. При этом большей частью 

деятельность по развитию организационной структуры на предприятиях носит 

хаотичный характер и осуществляется на базе субъективного мнения высшего 

руководства. 

Такая практика не оправдала себя, так как члены функциональных 

подразделений недооценивали сущность и необходимость предложений по 

совершенствованию структур управления и прямо или косвенно оказывали 

сопротивление их практическому внедрению. 

Такое положение привело к тому, что в кризисные для предприятий 

периоды эти отделы подверглись сокращению в первую очередь, точно также 

как и лаборатории научной организации труда (НОТ), ликвидированные на 

большинстве белорусских предприятий. В то же время во многих крупных 

корпорациях и сейчас функционируют центральные штабные подразделения, 

которые занимаются вопросами перспективного планирования 

организационных структур, определением целесообразных пропорций в 

использовании принципов централизации и децентрализации в управлении, 

разработкой гибких организационных механизмов, способных быстро 

перестраиваться под влиянием технических, коммерческих и прочих 

изменений. 
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Європейський Союз (ЄС) є одним із найголовніших партнерів України в 

економічній сфері, торгівля з яким за результатами 2001-2011 років досягла 

31,7% від загального товарообігу України, і подальша співпраця з ЄС – це 

важливий пріоритет нашої зовнішньої політики. Досвід інших країн показує, 

що Україна може забезпечити значне економічне зростання та покращення 

добробуту своїх громадян за умови проведення заходів, спрямованих на 

максимальне використання переваг поглибленого співробітництва з ЄС. 

Метою цього дослідження є виявлення економічних ефектів від 

створення ЗВТ з ЄС, зокрема через її вплив на платіжний баланс України. 

ЄС є членом багатьох ЗВТ і проведені нами дослідження показали, що 

країни, які співпрацюють з ЄС в рамках ЗВТ, значно виграли завдяки такому 

співробітництву. Зокрема, в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС), що 

є ініціативою ЄС для регіонально близьких до нього країн, наразі вже 7 країн 

скористалися можливістю створення ЗВТ з ЄС, серед яких Алжир, Єгипет, 

Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко та Туніс. Палестина також підписала Угоду 

про Асоціацію з ЄС, яка передбачає створення ЗВТ. Створення ЗВТ стало 

дійсно важливим кроком уперед для економіки Алжиру, про що свідчить 

зростання загального товарообігу з ЄС на 9,3% впродовж 2003-2009 років. 

Протягом 1995-2008 років взаємний товарообіг між Марокко та ЄС зріс більше 

ніж на 80%, досягнувши 22,8 млрд євро. Здійснений нами аналіз дозволив 

з’ясувати, що інші країни продемонстрували схожі показники зростання після 

створення ЗВТ з ЄС. 

Серед країн Латинської Америки на разі Мексика, Чилі, Перу, Колумбія 

та країни Центральної Америки співпрацюють з ЄС у торгівельній сфері в 

рамках ЗВТ. З 2001 року торговельні потоки між Мексикою та ЄС постійно 
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зростали, досягнувши в 2009 році відмітки у 25,8 млрд євро. Завдяки створенню 

поглибленої ЗВТ торгівельні потоки між Чилі та ЄС нарощувались, сягнувши у 

2009 році відмітки у 11,9 млрд євро, причому імпорт ЄС порівняно з 2003 

роком зріс більш ніж у двічі, склавши 7,4 млрд євро. 

Створення ЗВТ – як один з основних елементів підписаних Угод про 

Асоціацією – також сприяло збільшенню взаємних торговельних потоків між 

ЄС та країнами Західних Балкан, і у 2010 році загальний об’єм товарообігу між 

ними склав 40,52 млрд євро. Крім того, проведені дослідження показують, що 

ефект розширення торгівлі значно перевищує ефект відхилення торгівлі у ЗВТ. 

Створення ЗВТ між ЄС та Україною вимагає посилення регулювання 

платіжного балансу внаслідок інтенсифікації торгових потоків між ними. У 

довготерміновому плані також можливе зростання показників руху капіталу, 

що здійснюватиме суттєвий вплив на динаміку платіжного балансу. 

Подальша економічна співпраця з ЄС – це одне з головних завдань 

зовнішньої політики України. Створення ЗВТ – як один із важливих кроків на 

шляху досягнення поглибленої інтеграції – сприятиме нарощенню експортно-

імпортних операцій та в довготерміновому періоді збільшить потоки капіталу, а 

за умови виваженої грошово-кредитної та фіскальної політики, це призведе до 

покращення макроекономічних показників, зокрема ВВП і платіжного балансу. 
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Актуальність. На сьогоднішній день українська банківська система, 

спрямовує недостатньо інвестиційних ресурсів для сфери реального 

виробництва. Незважаючи на підвищення ролі банківського кредиту в 

забезпеченні виробничого сектора необхідними коштами, участь фінансового 

сектора у кредитуванні економічного розвитку носить обмежений характер. 

Метою дослідження є виокремлення основних проблем, які утворюють 

перешкоди для кредитування інвестиційних проектів банками України та 

розробка пропозицій щодо усунення чи мінімізації. 

Постановка проблеми. Нинішня структура кредитного портфеля банків в 

Україні свідчить про значний розрив між інтересами банків та потребами 

реального сектора економіки, на посткризове відновлення якого необхідні 

інвестиційні кредити. 

Основними чинниками, які перешкоджають розвитку банківського 

інвестиційного кредитування в Україні є: зниження кредитоспроможного 

попиту потенційних позичальників [1]; високий ризик неповернення та 

зростання обсягів проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля банків 

(на початок 2011 року питома вага проблемних кредитів, наданих нефінансовим 

корпораціям збільшилася до 15,12% та становила 68,9 млрд грн. [2]); 

зменшення довгострокової ресурсної бази банків (за даними НБУ в цілому по 

системі протягом 2010 року відбулося зниження частки довгострокових вкладів 

із 65% до 64% [3], відбулося також суттєве погіршення доступу до 

міжнародних ринків капіталу в кризовий період). 

Також існують такі проблеми як: антикризова стратегія «виживання» 

банків (орієнтація на підтримання значної ліквідності, так за квітень-травень 

2010 року НБУ мобілізував надлишкової ліквідності банків на суму 
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99,03 млрд грн. [3]); незахищеність прав банків-кредиторів (на практиці за 

рахунок заставного забезпечення можна повернути не більше 50% від суми 

кредитної заборгованості) [1]. 

Необхідно зазначити, що ризики інвестиційного кредитування реального 

сектору економіки залишаються надто високими. Для їх зниження на 

початковому етапі розвитку інвестиційних кредитних відносин, як свідчить 

міжнародна практика, доцільно створити гарантійно-страхову структуру [2]. 

Банківське інвестиційне кредитування в змозі забезпечити сталий  

розвиток України, шляхом активізації банківських установ до фінансування 

економіки. Ключовим фактором в цьому напрямі має стати обґрунтована 

державна інвестиційна політика щодо податкової системи, тобто зниження 

ставки податку щодо інвестиційного кредиту, спрямованого на фінансування 

банком таких галузей, як машинобудування, сільського господарства та інших 

кредитомістких галузей.  

Запропонована державна інвестиційна політика, спрямована на 

перетворення вітчизняних банків в активних інвесторів української економіки, 

забезпечить мобілізацію достатніх обсягів інвестиційних ресурсів на 

пріоритетних напрямах розвитку економіки.  
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Актуальність. Україна в СОТ – це без сумніву велике досягнення для 

нашої країни. У зв’язку з цим, особливого значення набуває визначення місця 

України у світовій економіці та вплив світової організації торгівлі на певні 

сектори економіки. Розвиток економіки України є залежним від результатів 

діяльності аграрного сектору. Ця галузь має великий потенціал, який не 

використовується в повній мірі через низку перешкод зовнішнього та 

внутрішнього характеру. Вступивши в СОТ, Україна отримала певні обмеження 

і зобов’язання, однак членство в цій організації передбачає необхідність 

перегляду аграрної політики. 

Метою дослідження є аналіз позитивних та негативних наслідків вступу до 

СОТ на аграрний сектор України.  

Виклад основного матеріалу. Як показав досвід постсоціалістичних 

країн, членів СОТ, найменш конкурентоспроможними на внутрішньому ринку 

після приєднання до СОТ виявляються виробники молока, яєць, м’яса, овочів та 

фруктів. У зв’язку з цим, головне завдання полягає у максимальному 

використанні переваг, що надає членство в СОТ і мінімізації ризиків.  

Розподіл вигод і ризиків від лібералізації торгівельних режимів між 

учасниками агропродовольчого ринку є нерівномірним. Найбільш вразливим 

учасником, що отримає мінімум вигод і максимум ризиків, є виробник 

сільськогосподарської продукції. Переваги розподіляться на користь 

підприємств харчової промисловості, що є лідерами за обсягами іноземних 

інвестицій і багато з яких знаходяться у власності транснаціональних 

корпорацій і зернотрейдерів. Останні вже давно працюють на зовнішніх 

ринках, керуючись правилами СОТ. У найбільш невигідному становищі 

опиняться виробники молока, овочів і фруктів. Так, обсяг валової 
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сільськогосподарської продукції у 2010 році зменшився порівняно з 2009 на 

1556,4 млн грн. При цьому, відбулось зменшення виробництва продукції 

рослинництва (на 2867 млн грн). 

Ураховуючи, що переважна частина цієї продукції виробляється в 

особистих селянських господарствах, саме сільське населення, що становить 

третину населення України, може найбільше постраждати від лібералізації 

торгівельних режимів на внутрішньому ринку. Отже, найбільшу ефективність з 

точки зору пом’якшення негативних наслідків приєднання до СОТ матимуть 

заходи, спрямовані на підтримку особистих селянських господарств і розвиток 

сільської місцевості. У сільській місцевості потрібно підтримувати формування 

та розвиток ринкової та соціальної інфраструктури, обслуговуючих 

кооперативів, дорадчих служб. Ще одним важелем впливу можуть бути 

субсидії. Зокрема субсидії на експорт та зберігання продукції. 

Висновки. Приєднання України до СОТ означає завершення важливого 

етапу інтеграції країни в світову торгівельну систему. Фактично країна набула 

нового статусу в системі світогосподарських зв’язків. Україна повинна 

будувати свою торгову політику на основі міжнародно визначених норм та 

правил та водночас має користуватися можливостями, які надає членство  

Світовій організації торгівлі. В разі грамотного використання всіх переваг 

членства в цій організації економіка Україна зможе піднятися на якісно новий 

рівень розвитку. 

Список використаних джерел 

1. Клочко В. М. Значення вступу України до СОТ для АПК // В. М. Клочко, 

В. В. Мерчанський // Економічний простір. - 2009. - №22. – С. 13-21. 

2. Амбросов В. Я. Забезпечення державної підтримки  сільськогосподарського 

виробництва в умовах членства України у СОТ // Амбросов В. Я., 

Онегіна В.М. / Економіка АПК. – 2009. - №2. – С. 15-24. 

 

 

 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 363 

УДК 331.101.262 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Пащенко Є. Ф.  
Науковий керівник: к.е.н. Пасенко В. М. 

Черкаський державний технологічний університет 
 

Своєчасне й якісне виконання сільськогосподарських робіт і отримання 

стабільних обсягів виробництва рослинницької та тваринницької продукції 

значною мірою залежать від наявності кваліфікованих трудових ресурсів у всіх 

галузях підприємства. Трудові ресурси сільського господарства – це наявність 

ресурсів живої праці, на які може розраховувати галузь, це люди з відповідною 

професійно-кваліфікаційною підготовкою і досвідом в трудовій діяльності. 

Проблема ефективного використання трудових pecypciв аграрного 

сектору економіки постійно перебуває в центрі уваги вчених-економістів, а 

саме: Д. П. Богині, П. Т. Саблука, В. А. Бортника, В. К. Горькавого, 

О. Ю. Єрмакова, Л. І. Михайлової, О. А. Грішнової, Н. М. Суліми, 

О. В. Величка та інших.  

В умовах реформування відносин власності та господарювання аграрна 

праця має такі особливості: сезонність, неоднорідність, низьку мотивацію та 

престижність, розосередженість і віддаленість робочих місць, несприятливі 

виробничі умови, неповну зайнятість, приховане безробіття, високу мобільність 

кадрів. 

Вирішення проблеми формування й ефективного використання кадрового 

потенціалу можливе лише при розробці чіткої кадрової політики підприємства 

та держави. Вона має відповідати концепції розвитку підприємства та 

реалізовуватися за допомогою кадрової стратегії та тактики. Поліпшення 

кадрового потенціалу в сучасних умовах функціонування 

сільськогосподарських підприємств можливе лише при поетапному переході 

від пасивної до активної кадрової політики, зорієнтованої на раціональне 

використання кадрового потенціалу, зміну її змісту та структури, перетворення 

з реагуючої на цілеспрямовану, наступальну. Це задовольнить потребу в 
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працівниках відповідної кваліфікації, спроможних продуктивно й якісно 

виконувати заплановані обсяги робіт, приймати ефективні управлінські 

рішення в умовах невизначеності, реалізувати завдання щодо досягнення цілей 

організації. 

Теорією та практикою доведено, що мотивація праці є основою 

підвищення її продуктивності, ефективного використання трудових ресурсів і 

забезпечення конкурентоспроможності функціонування підприємства. 

Головним чинником активізації діяльності працівників та ефективного 

використання трудових ресурсів у сучасних умовах господарювання є заробітна 

плата. Рівень продуктивності праці, стан виробництва, зацікавленість 

робітників у високих кінцевих результатах праці й реалізації головних цілей та 

місій підприємства є відображенням реакції працівників на рівень реальної 

заробітної плати за кінцеві результати своєї праці. 

Вирішення проблеми сезонності потрібно шукати в відновленні 

порушеної структури виробництва, чи в шляхах поєднання 

сільськогосподарського виробництва з несільськогосподарськими, розвиваючи 

переробні та підсобні галузі на селі. Така можливість оперативного 

маневрування трудовими ресурсами в цілях їх раціонального використання має 

місце в тих випадках, коли найбільш напружений час у сільськогосподарському 

та промисловому виробництві не співпадає, і найкращий варіант вирішення 

даного питання – це поєднання максимуму зайнятості в одному виробництві 

(наприклад, промисловому) з мінімумом в іншому (сільськогосподарському).  

Список використаних джерел 
 

1. Бортник В. А. Підвищення кваліфікації кадрів – складова формування 
кадрової політики / В. А. Бортник : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих 
учених. – Умань :  Вид-во УДАУ, 2007. – С. 212-214.  

2. Величко А. Є. Кризові явища в соціально-трудових відносинах сільського 
господарства України // Економіка АПК –2008.-№4. – С.141-145. 

3. Грішнова О. А. Економка пpaцi та соціально-трудові відносини: 
Підручник. - 3-те вид., випр. i доп. / Грішнова О. А. - К. : Т-во «Знания», 
КОО, 2007. – 559 с. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 365 

УДК 336.132.2:339.727.2 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД GLOBAL (НОРВЕГІЯ): ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ 
Першин О. О. 

Науковий керівник: д.е.н. Лапко О. О. 
Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ 

 
 У сучасному світі ефективне розміщення коштів є запорукою 

економічного розвитку, при цьому інвестор стикається з проблемою 

оптимального співвідношення ризику та прибутковості. Одним з найкращих 

прикладів вирішення цієї проблеми є норвезький пенсійний фонд Global, тому 

актуально розглянути принципи його функціонування та забезпечення 

фінансової стабільності, що і є метою дослідження. 

 Фонд Global був заснований в 1990 як інструмент бюджетної політики, 

щоб забезпечувати стале управління норвезьким нафтовим доходом. NBIM 

(Norges Bank Investment Management) управляє фондом від імені міністерства 

фінансів. Міністерство визначає інвестиційну стратегію фонду. 

Доходи від нафти регулярно надходять на рахунки фонду в 

автоматичному режимі. Кошти інвестуються за кордоном для недопущення 

«перегрівання» норвезької економіки і захисту її від коливань світових цін на 

нафту. 

Фонд інвестує в міжнародні фондові, ринки фіксованого прибутку і 

нерухоме майно. Мета – мати диверсифіковані інвестиційні проекти, що дасть 

змогу отримати максимальний дохід в рамках діючих обмежень встановлених 

міністерством.  

Не дивлячись на назву, фонд немає фіксованих зобов’язань щодо виплати 

пенсій, а має покривати нестачу бюджетних коштів у випадку перевищення сум 

спрямованих на соціальні програми над можливостями бюджету країни. Фонд 

функціонує як інтегрована частина річного бюджету уряду.  

За інвестиційною стратегією фонд 60% вкладає в фондовий ринок,         

35-40% в цінні папери з фіксованим прибутком і до 5% у нерухомість.  

Управління фондом здійснюється за такими принципами:  
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- інвестування нового капіталу з максимально низькими втратами; 

- підтримка ринкового портфелю у співвідношенні ризик-дохід; 

- збільшення доходів фонду через активне управління; 

- використання свого права голосу, для збереження активів фонду через 

просування якісного корпоративного управління, високих соціальних і 

екологічних стандартів в компаніях, в які інвестує; 

- допомога міністерству в розробці інвестиційної стратегії фонду [1]. 

NBIM використовує зовнішніх менеджерів, щоб керувати частинами 

інвестицій фонду. Зовнішні менеджери, які проявили себе на специфічних 

ринках (у 2011 це Греція, Іспанія, Італія, Португалія та у сфері екологічного 

інвестування) отримують бонуси з урахуванням активності, отриманого доходу, 

відповідності принципам фонду. 

 Фонд володіє не більше ніж 1% акцій більш ніж у 8000 компаній по 

всьому світі, які працюють за принципами сталого розвитку. 

 У 2011 році фонд Global заробив 6,4 млрд євро, з середньою 

прибутковістю 2,5%. Результати не виправдали очікувань через тенденції 

світового фондового ринку. При цьому дохідність акцій склала 8,8%, а цінних 

паперів з фіксованим прибутком – 7%. Ринкова вартість фонду на початок 2012 

року перевищує 245 млрд євро. В 2011 р. фонд повернувся на ринок 

нерухомості, придбавши 114 будинків у Парижі та Лондоні, проте це складає 

лише 0,1% у загальних інвестиціях фонду [2]. 

 Отже, фонд Global є одним з найбільших інвесторів в світі, фінансуючи 

лише проекти, які відповідають принципам сталого розвитку. Використовуючи 

власні принципи, він поширює їх серед інших фондів суверенного добробуту. 

Україна може мати значні перспективи співпраці з цим фондом. 
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Стан внутрішнього ринку кожної країни є головним індикатором 

«здоров’я» її економіки, він обслуговує потреби тільки тих суб’єктів 

господарювання, які знаходяться на його економічні території. Разом з 

експортними й імпортними потоками внутрішній ринок утворює відкриту 

систему національного ринку, який функціонує у світовому ринковому 

середовищі та є його підсистемою. 

Метою статті є визначення ролі внутрішнього ринку в соціально-

економічний розвиток України. 

У ході економічного реформування розвитку внутрішнього ринку в 

Україні не приділялося належної уваги. Це можна пояснити очевидністю і 

швидкістю глобалізації, а також об’єктивною необхідністю для незалежної 

України знайти своє місце у світовій економіці. Наслідком такої політики, стала 

надзвичайна залежність економічних процесів в Україні від зовнішньої торгівлі.  

У 2001 році Урядом України було прийнято «Комплексну програму 

розвитку внутрішнього ринку» [1], яка в подальшому була реорганізована в 

«Державну цільову економічну програму розвитку внутрішнього ринку» [2], де 

йдеться про реалізацію комбінованої моделі соціально-економічного зростання 

економіки України та спрямовані на розвиток внутрішнього ринку. Так за 

обсягом внутрішнього ринку Україна не поступається більшості країн. За 

даними Звіту про конкурентоспроможність України в 2010 році, у світовому 

рейтингу по розміру внутрішнього ринку, вона посіла 30-те місце серед 

133 країн і лише 109 за ефективністю його використання [3]. Тому важливим 

завданням у розвитку соціально-економічного стану України є відродження 

внутрішнього ринку як головно екзогенного чинника економічного зростання. 
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Розмір внутрішнього ринку впливає на продуктивність, оскільки великі 

ринки дозволяють використовувати переваги ефекту масштабу виробництва. 

Розширення внутрішнього ринку сприяє зміцненню правових і демократичних 

основ суспільства, досягненню національних і корпоративних інтересів, що, у 

свою чергу, є джерелом дезінтеграції економіки.  

Соціально-економічний розвиток України так як і будь якої іншої країни 

залежить від ефективного розвитку внутрішнього ринку в якому виробляють 

необхідний асортимент товарів і послуг з урахуванням умов попиту-пропозиції. 

Крім того, такий ринок гарантує, що товари продаватимуться та 

купуватимуться найефективнішим чином. Здорова ринкова конкуренція на 

внутрішньому ринку важлива для підвищення ринкової ефективності та, 

відповідно, продуктивності соціально-економічного розвитку. Ефективність 

ринку враховує умови попиту, який змушує товаровиробників впроваджувати 

інноваційні рішення та орієнтуватися на потреби клієнта, таким чином, 

стимулюючи здорову конкуренцію. 

Зосередившись на розбудові внутрішнього ринку України, головною 

позитивною характеристикою такого соціально-економічного розвитку повинен 

стати процес формування збалансованого ринку, що надасть національній 

економіці системності та соціально орієнтованого характеру, водночас 

визначить перспективи підвищення власної конкурентоспроможності та 

можливості ефективної інтеграції у світовий економічний простір. 
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Протягом останніх років імпорт почав дедалі більше перевищувати 

експорт українських товарів і послуг, і це є проблемою, що набуває значної 

актуальності. Адже така нерівномірність спричиняє занепад вітчизняного 

виробництва, значний темп інфляції та зменшення як номінальних, так і 

реальних доходів населення. Саме тому сьогодні важливо визначити шляхи 

усунення цього дисбалансу, що сьогодні застосовуються владою, та 

запропонувати власні. 

Проаналізувавши зміну обсягів експорту та імпорту протягом трьох 

останніх років, стає помітною чітка тенденція до зростання загального 

зовнішньоторгівельного обороту після спаду під час кризового періоду. Проте 

обсяг експорту стає дедалі меншим за величину імпорту, про що свідчить 

аналіз зміни зовнішньоторгівельного сальдо [1]. 

Сьогодні використовуються лише два засоби для вирішення проблеми 

нерівності грошових потоків експорту та імпорту: кредитна емісія грошей і 

зовнішні запозичення у вигляді прямих позик в іноземних фінансових 

установах і розміщення на світовому фінансовому ринку державних цінних 

паперів. Обидва шляхи мають значні недоліки: вони короткотермінові та 

малоефективні, оскільки потребують додаткових коштів на обслуговування 

міжнародних кредитів та призводять до значної інфляції (за емісії). 

Альтернативним засобом вирішення аналізованої проблеми є 

стимулювання росту експорту, який можна досягти кількома способами: 

а) девальвування гривні; 

б) надання податкових чи кредитних пільг експортоорієнтованим 

підприємствам; 
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в) розроблення державної програми посилення контролю якості 

українських та іноземних економічних благ. 

Важливим у врівноваженні грошових потоків експорту та імпорту в 

Україні є також девальвування гривні до її реального обмінного курсу. Завдяки 

ефекту гістерезису (продовження зміни стану об’єкту після припинення впливу 

чинника на нього) навіть після зворотного процесу підвищення вартості гривні 

обсяг експорту української продукції буде значним [2, с.179-181]. 

Таким чином, проблема нерівності грошових потоків експорту й імпорту 

останнім часом дедалі поглиблюється. Держава, намагаючись вирішити її, 

використовує неефективні та короткострокові економічні засоби. 

На нашу думку, найбільш правильним шляхом  вирішення цієї проблеми є 

збільшення експорту вітчизняних (завдяки розвитку сільського господарства, 

металургії та транспортних послуг) і скорочення імпорту іноземних 

економічних благ (за рахунок активного видобування власних енергоносіїв з 

одночасним зниженням енергетичних затрат вітчизняного виробництва).  

Узагальнивши найоптимальніші засоби вирішення аналізованої проблеми, 

можна сформувати таку схему усунення нерівності експорту й імпорту: 

девальвування гривні → ревальвування гривні → податкові та кредитні пільги 

→ контроль за якістю продукції, осучасненням виробництва → збільшення 

експортного потенціалу → зовнішньоторгівельна рівновага. 
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Неефективне виконання грошовою одиницею країни функцій грошей 

призводить до паралельного обігу іноземної валюти та виникнення явища 

доларизації. Окремі аспекти доларизації розглянуті у працях Т. Ковальчука, 

С. Семенова, О. Береславської, С. Мойсєєва, Є. Берга та інших. У полі зору 

названих авторів різні аспекти цієї складної проблеми. Метою даної роботи є 

дослідження доларизації як явища та аналіз рівня доларизації в Україні. 

Доларизація – економічне явище, суть якого полягає у витісненні 

національної грошової одиниці стабільнішою іноземною валютою. В 

економічній теорії виділяють три види доларизації: офіційна (повна) 

доларизація, напівофіційна доларизація та неофіційна доларизація.  

Розглянемо існуючі методики оцінки рівня доларизації економіки: 

1. Методика, запропонована МВФ, відображає найбільш загальний рівень 

доларизації та обчислюється як відношення обсягу депозитів в іноземній 

валюти до грошової маси (М3). Граничне значення 30%; 

2. Методика, запропонована Александровим В. і Задорожним Г., згідно 

якої рівень доларизації розраховується як відношення обсягу депозитів в 

іноземній валюті до грошової маси М2 [1]. Граничне значення 10%; 

3. Рівень депозитної доларизації, який розраховується як відношення 

обсягу депозитів у іноземній валюті до загальної суми депозитів [1]. 

Розрахунки, проведені за даними НБУ [2] за період 2007-2011 рр., 

засвідчили, що рівень доларизації за методиками 1, 2 є майже однаковим і 

станом на кінець 2011 р. складає 30,35% і 30,51% відповідно (рис. 1).  

Рівень доларизації, розрахований за методикою МВФ, у деяких роках 

перевищує значення в 30%, тому Україну можна віднести до країн з високим 

ступенем доларизації економіки. 
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За методикою Александрова В. і Задорожного Г. рівень доларизації 

української економіки більший в 3 рази за нормативне значення. Найбільшим є 

рівень депозитної доларизації – 42,53%. 

 
Рис. 1 Динаміка рівня доларизації економіки України протягом 2007-2011 рр., % 
 
Крім того, Україна належить до тих країн, де неофіційна доларизація 

набула значного поширення. Українська гривня частково витісняється з 

внутрішнього ринку, а у виконанні функцій грошей, поряд із нею бере участь 

іноземна валюта – долар США та рідше, проте з тенденцією до зростання – 

євро. За оцінками економістів рівень неофіційної доларизації більший в 1,5 рази 

за показник офіційної доларизації. 

Проведене дослідження свідчить, що доларизація підвищується у періоди 

нестабільності та прояву кризових явищ, що викликає недовіру населення до 

національної грошової одиниці. 
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МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ 
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 Постановка проблеми. Глобалізація є основною ознакою сучасного 

розвитку світової економіки. Даний процес супроводжується зростанням 

міжнародного транзиту вантажів. З огляду на вигідне географічне положення та 

наявні транспортні потужності, Україна володіє унікальними можливостями 

участі в міжнародному транзиті. За оцінками експертів, за коефіцієнтом 

транзитності території (тобто розвиненістю всіх транспортних зв’язків і 

відповідної їм інфраструктури) Україна посідає перше місце в Європі. 

 Мета. У контексті поставленої проблеми особливого значення набуває 

аналіз зарубіжного досвіду розвитку транзитного потенціалу з можливістю його 

використання в Україні. 

 Основний матеріал. Цілий ряд європейських країн, держави Прибалтики 

давно перетворили транзит у суттєві джерела надходжень до своїх бюджетів. 

Зокрема, частка прибутків від транзиту в загальному обсязі експорту послуг 

Нідерландів становить більше 40% [2]. 

 Для того, щоб підвищити ефективність транспортних систем, а таким 

чином і конкурентоспроможність європейського транспорту, зокрема і у 

наданні транзитних послуг, ЄС відкрив свої національні ринки для конкуренції. 

Щодо залізничного транспорту, то перший пакет лібералізації в даній сфері в 

2003 році надав близько 70-80% залізничних вантажних перевезень на великі 

відстані конкурентам [2]. Лібералізація у сфері повітряного транспорту 

призвела до збільшення конкуренції, зниження цін і зміцнення зв’язків між 

країнами-членами ЄС. Трансатлантичні перевезення також стали вільніші: 

угода про «відкрите небо», яка була укладена Європейським Союзом із США, 

дозволяє будь-якій авіакомпанії ЄС літати з будь-якого аеропорту ЄС в будь-

яке місто США. Також для збільшення конкурентоспроможності свого 
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транспорту ЄС планує зробити його екологічно чистим та приділяє велику 

увагу транспортній безпеці (в ЄС заборонені небезпечні європейські 

авіакомпанії, встановлені стандарти охорони та безпеки, іноземні туристи 

захищені спеціальними правами пасажира, тощо). 

 Транспортна логістика значно впливає на транзитний потенціал країн. 

Україна за індексом ефективності логістики (який ґрунтується на митному 

управлінні, інфраструктурі, міжнародних перевезеннях, компетенції логістики, 

відстеженні і простежуванні, своєчасності) займає 102 місце серед 155 країн 

світу. Поряд з Україною на 101 місці знаходиться Республіка Ємен, на 103 – 

Іран, а 1 місце займає Німеччина, 2 – Сінгапур, 3 – Швеція, останнє – Сомалі 

[3]. Загалом у країнах Центральної та Східної Європи діяльність транзитних 

логістичних центрів приносить близько 30% доходу транспортного комплексу 

[1, c.219]. Німецька модель будівництва логістичних центрів характеризується 

сильною державною підтримкою на всіх рівнях; федеральний бюджет бере 

участь у фінансуванні інвестицій через Deutsche Bahn AG (Німецькі залізниці); 

логістичні центри управляються через спеціально створені наглядові органи. 

 Висновки. Отже, Україні для ефективнішого використання свого 

транзитного потенціалу потрібно за допомогою державної підтримки 

покращувати якість транспортної системи та створювати конкурентоспроможні 

транспортні логістичні центри. 
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ОСНОВНІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Постановка проблеми. Природна монополія – це стан ринку, який 

ефективно функціонує за умов відсутності конкуренції внаслідок технологічних 

осбливостей виробництва. Беззаперечним є факт негативного впливу 

природних монополій на функціонування економічних суб’єктів та держави у 

цілому. З метою забезпечення обґрунтованого рівня конкуренції на ринку 

владні інституції мають контролювати галузі, де виявляється негативний вплив 

ефекту маштабу, наприклад, передача та розподіл електричної енергії, 

централізоване водопостачання та водовідведення тощо. 

Актуальність. Ефективний розвиток економіки вимагає відповідного 

державного реагування на монопольні тенденції з метою запобігання ринкового 

дизбалансу і створення необхідних умов для оптимальної діяльності всіх 

суб’єктів господарювання. 

Мета. На основі аналізу визначити основні важелі впливу на вітчизняні 

природні монополії у таких напрямках:  

- встановлення відповідних правил поведінки щодо природних 

монопольних структур; 

- визначення відповідних заходів державного впливу з огляду на 

монопольні тенденції, зокрема – зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем суб’єктами господарювання. 

Викладення основного матеріалу. Застосування державного регулювання 

монополій є необхідним як стабілізуючий і відбудовний механізм, спрямований 

на усунення виникаючих диспропорцій на ринку, забезпечення конкурентних 

відносин і упорядкування діяльності природних монополій. Заходи 

антимонопольного регулювання мають адресний напрям у рамках чинного 
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законодавства відповідно до Закону України «Про природні монополії» від 

20.04.2001 р. [1]. 

З огляду на вищезазначене, державне регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій здійснюється за такими, найбільш значущими 

напрямами, а саме: ціни на товари, що реалізуються суб’єктами природних 

монополій; доступ споживачів до товарів (послуг), що виробляються 

(реалізовуються) суб’єктами природних монополій, а також інші умови 

здійснення підприємницької діяльності, наприклад, дотримання показників 

безпеки та якості товару, у випадках, передбачених законодавством [2]. 

Для регулювання цін на товари, що виробляються, та реалізуються 

суб’єктами природних монополій держава застосовує так звану цінову 

політику, а саме: регулювання цін на продукцію монопольних утворень 

здійснюється шляхом встановлення фіксованих цін, граничних рівнів цін, 

граничних рівнів торговельних надбавок і націнок, граничних нормативів 

рентабельності або шляхом запровадження обов’язкового декларування зміни 

цін. Також передбачений громадський контроль за діяльністю суб’єктів 

природних монополій та діяльність відповідних національних комісій. 

Висновок. Для удосконалення ефективності державного регулювання 

природних монополій необхідно визнати, що вони функціонують на соціально 

значущих ринках. Звідси державне регулювання має разом з економічною й 

політичну значущість. Тому суб’єкти природних монополій підлягають 

регулюванню з огляду на виконання ними певнних обов’язків у сфері 

ціноутворення та інших умов здійснення підприємницької діяльності, одним із 

шляхів вирішення цієї проблеми є корпоративна участь держави у 

функціонуванні природних монополій. 

Список використаних джерел 

1. «Про природні монополії» із змінами і доповненнями, внесеними Законами 

України [Текст]: Закон України від 20.04.2001р. № 1682-III. 

2. Державне регулювання природних монополій в Україні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-works.com.ua. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 377 

УДК 336 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Романчук З. З. 
Науковий керівник: проф. Крупка М. І. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Постановка проблеми. Стратегічне управління інвестуванням на 

підприємстві в умовах ринкових реформ в Україні потребує удосконалення. 

Значна ризиковість інвестиційної діяльності в умовах мінливого 

макроекономічного середовища, підвищений рівень конкуренції, висока 

витратність виробництва, недостатня його рентабельність – створюють 

негативні умови інвестиційної діяльності на вітчизняних підприємствах. 

Проблеми, пов’язані з інвестиціями та інвестиційною діяльністю, 

знаходять своє відображення у працях представників усіх економічних течій: 

Є. Бем-Баверка, П. Буагільбера, О. Домара, Дж.М. Кейнса, Ф. Кене, 

Ж. Кольбера, Д. Коммонса, Р. Коуза, Т. Мальтуса, К. Маркса  та інші. 

Мета. Розглянути аспекти удосконалення практики стратегічного 

управління інвестиціями на підприємствах, шляхом пропозицій щодо такого 

удосконалення для держави, що формує інвестиційне середовище, так і для 

самих підприємств в умовах глобалізації та інтеграційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Для удосконалення інвестиційного 

планування насамперед органам влади різних рівнів необхідно створити умови 

активізації інвестування шляхом покращення податкової політики у країні, 

зокрема: розширення бази оподаткування на основі скасування пільг, які 

безпосередньо не пов’язані з інноваційною й інвестиційною діяльністю; 

запровадження механізму декларування податкових пільг суб’єктами – 

платниками податків; запровадження оподаткування нерухомості; підвищення 

рівня сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) [1, c.264]. 

Перспективними напрямами мотиваційних механізмів інвестиційної 

діяльності на державному рівні мають стати, зокрема: 
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 ефективна та структурна перебудова промисловості на основі 

новітніх технологій та інтенсифікації виробництва; 

 розвиток ресурсозберігаючих, енергозберігаючих технологій, 

використання альтернативних джерел енергії у виробництві; 

 мотивація до підвищення рівня експортного потенціалу продукції 

вітчизняних виробництв. 

Утім, можна запропонувати розширений порівняно з існуючим перелік 

можливих цілей інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств. Напрямами, 

за якими встановлюються інвестиційні цілі промислового підприємства, 

можуть виступати такі: прибутковість, ліквідність, ризиковість, зростання 

капіталу, положення на ринку, продуктивність, продукція, фінансові ресурси, 

виробничі потужності, інновації, організаційні зміни, людські ресурси, 

соціальний ефект. Водночас, концепція стратегічного управління передбачає, 

що розроблена інвестиційна стратегія промислового підприємства отримує 

свою подальшу конкретизацію у процесі тактичного планування розвитку 

вітчизняної економіки. 

Висновки. Отже, державі необхідно створити передумови для розвитку 

інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних виробництв з метою 

інтенсифікації їх діяльності, а підприємствам доцільно дотримуватись усіх 

елементів оцінки ризиків інвестування з метою уникнення негативних наслідків 

їх діяльності в сучасних умовах господарювання. 
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Постановка проблеми. Основною умовою розвитку будь якої фінансової 

установи є ефективність вкладення капіталу в той чи інший інвестиційний 

проект. Тому відбір альтернативних проектів є вирішальним фактором. 

Мета. Охарактеризувати та узагальнити підходи щодо оцінки 

ефективності інвестиційних проектів, обґрунтувати критеріїв відбору 

найпривабливіших інвестиційних вкладень. 

Виклад основного матеріалу. Переважна більшість науковців увесь 

комплекс методичних підходів до оцінки інвестиційних проектів за можливістю 

кількісної оцінки поділяють на три групи: фактори, вплив яких вимірюється 

кількісно, – кількісні критерії; фактори, вплив яких вимірюється кількісно лише 

частково; якісні фактори, вплив яких зовсім не можна вимірити кількісно.  

Кількісні фактори оцінки ефективності інвестиційних проектів сьогодні 

набули найбільшого поширення і використовуються для кількісної оцінки 

фінансово-економічного ефекту інвестиційних проектів. У свою чергу кількісні 

можуть бути розбиті на такі, що враховують (динамічні) і не враховують 

(статичні) процес дисконтування. Більшість науковців вважають за доцільне 

використання таких динамічних показників, як чистий дисконтований дохід, 

внутрішня норма доходності, індекс доходності та період окупності інвестицій. 

А також статистичні показники, до яких відносять термін окупності та 

дохідність інвестицій [1, с.28].  

Павлова С. І. подає підходи до поділу методів та прийомів оцінки 

ефективності інвестиційних проектів залежно від використання математичного 

апарату на дві групи – формальні та неформальні. Формальні методи 

передбачають використання математичного апарату для розрахунку показників 

ефективності, а неформальні – евристичних підходів [2, с.195].  
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На практиці окрім формальних критеріїв оцінки ефективності у процесі 

прийняття рішення про фінансування інвестиційного проекту можуть 

враховуватися також різні обмеження і неформальні критерії. Як обмеження 

можуть використовуватись: граничний термін окупності інвестицій, вимоги до 

охорони безпеки персоналу. До неформальних критеріїв можна віднести: 

проникнення на ринок збуту аналогічної продукції, політичні мотиви. 

Лещук Г. В. пропонує проводити оцінку економічної ефективності 

проектів залежно від масштабу проекту та розділити показники для малих, 

середніх і великих проектів. Додатково автор виокремлює формальні (кількісні) 

та неформальні (якісні) показники для різних за масштабом проектів [1, с.29]. 

Виходячи із критерію ефективності виділяється ефективність проекту, 

реалізованого «єдиним учасником за рахунок власних коштів та ефективність 

участі в проекті та зацікавленості в ньому всіх його учасників [2, с.197].  

Висновки. На вибір показників як критеріїв оцінки ефективності 

інвестиційних проектів можуть впливати наступні фактори: позиція, з якої 

проводиться оцінка інвестиційного проекту; масштаби діяльності власника 

інвестиційного проекту; існування обмежень на ресурси для фінансування 

проекту; приналежність інвестиційного проекту до певної категорії, якій 

відповідає встановлена система методів оцінки, визначена політикою, 

правилами інституції, яка є власником, кредитором або оцінювачем 

інвестиційного проекту. Запропоновані підходи надають можливість швидко 

отримати первинну оцінку ефективності інвестицій у проекти, що приведе до 

підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства.  
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Постановка проблеми. Доходи населення є економічною основою 

відтворення та розвитку людського потенціал. Однак, не зважаючи на це 

однією з найбільш складних проблем сьогодення і надалі залишається низький 

їх рівень, що відповідно впливає і на зниження рівня та якості життя населення.  

Метою статті є аналіз доходів населення України.  

Виклад основного матеріалу. За період 2002-2010 років доходи 

населення України зростають, за винятком 2006 та 2009 років, у 8,6 рази, а саме 

з 128736 млн грн. до 1101015 млн грн., а порівняно з 2009 роком на 23,1%. У 

свою чергу наявні доходи зростають у 8,7 рази, а порівняно з 2009 роком на 

27,1% [1, с.189]. Однак, незважаючи на збільшення доходів населення, не 

можна говорити про реальне їх збільшення та підвищення грошових 

можливостей населення, оскільки їх потрібно співвідносити з інфляцією.  

Частка населення з середніми доходами нижче прожиткового мінімуму в 

2010 році у порівнянні з попереднім роком збільшилась на 0,6% і складає 22%. 

Слід відзначити той факт, що 40% українців, чиї доходи менші за прожитковий 

мінімум є працевлаштовані [2, с. 269]. 

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати, зростання величини 

пенсій та державної соціальної допомоги відповідно вплинули на збільшення 

середньомісячних загальних доходів населення, та зумовили скороченню 

диференціації населення за рівнем добробуту, хоча і надалі вона існує і є  

високою. Так, у 2010 році порівняно з 2000 роком диференціація у заробітний 

платі між регіонами України зменшується з 3 до 2,1 рази.  

Значні диспропорції у розмірах заробітної плати є основним чинником 

надмірної поляризації доходів населення. Свідченням того є те, що 7,2% 

працюючих отримують заробітну плату нижче прожиткового мінімуму, або 

713 тис працюючих громадян, які своєю працею не можуть забезпечити 
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нормального рівня життя. Найнижче оплаченою є праця у сільському 

господарства, де кожен п’ятий працюючий отримує заробітну плату нижче 

прожиткового мінімуму, тоді як у фінансовій діяльності – 3,9% [3, с.211].  

У регіональному розрізі значною є частка працюючого населення яке 

отримує доходи нижче прожиткового мінімуму, що проживає у Волинській  

(12,6% загальної кількості працюючих), Чернігівській (11,5%), Вінницькій 

(10,7%) та Тернопільській (10%) областях, а найнижчою – у м. Києві (3,8%). 

Слід відзначити, що Львівська область за цим показником займає 17 місце 

(7,5% від загальної кількості працюючих) [3, с.214]. 

Структура грошових доходів населення України, для більшості 

населення, як і раніше, формується за рахунок надходжень від заробітної плати, 

частка якої у загальній його структурі у 2010 р. становила 41,7%. Слід 

відзначити, що у порівнянні з економічно розвинутими країнами, частка 

заробітної плати у доходах українців є досить невисокою, оскільки в них 

надходжень від оплати праці становлять майже 80%. Надалі високою 

залишається  частка соціальних допомоги та інших державних поточних 

трансфертів – 38,5% усіх доходів. Прибуток та змішаний доход становить 

14,6% в загальній структурі доходів, доходи від власності (отримані) – 5,6% 

усіх доходів [2, c.194]. 

Висновок. У цілому слід зазначити, що заробітна плата залишається 

основним джерелом формування доходів більшості населення, а її розмір 

впливає на процес соціального розшарування. Тому одним із найбільш 

важливих завдань сьогодення в Україні є забезпечення неухильного та 

динамічного зростання реальних доходів усіх верств населення. 
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На сегодняшний день состояние экономики Украины можно оценить как 

кризисное. Причиной такого состояния является совокупность нерешенных 

проблем, которые со временем приобретают крайне негативное влияние, как на 

отдельные секторы экономики, так и на общую ситуацию в нашей стране. К 

наиболее глобальным проблемам можно отнести следующие: чрезвычайная 

нагрузка на экономику страны социальными выплатами, преобладание 

отечественного сырья в экспорте и готовой продукции в импорте, 

инфляционные процессы, увеличение теневого сектора, высокий уровень 

коррупции, низкий уровень инвестиций. Кризисные явления наблюдаются не 

только в экономике нашей страны, но и во многих других сферах нашей жизни, 

среди которых одной из наиболее важных является социальная сфера. 

Вопросами социально-экономического развития  Украины занимается 

множество отечественных научных деятелей, таких как Запатрина И. В., 

Иванова В. В., Копыч Р. И., Куликов Г. Т. и многие другие. Однако они не 

могут прийти к единому мнению относительно перспектив решения данного 

вопроса. 

Целью доклада является выявление реально существующих основных 

проблем в социально-экономическом развитии нашей страны и поиск их 

оптимального решения в ближайшем будущем. 

Первоочередной задачей любого государства является создание 

оптимальных условий для жизни и деятельности его граждан. Для этого 

правительству необходимо выбрать такую совокупность мероприятий, которая 

могла бы обеспечить баланс доходов и расходов, социальных выплат и 

налоговых платежей и т.д., которые в свою очередь могли бы обеспечить 

хорошую  и достойную основу жизни и деятельности населения. В Украине 
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существует дисбаланс экономики, что спровоцировало чрезвычайную нагрузку 

на экономику страны социальными выплатами. 

Безосновательный рост цен на все продукты производства (в большей 

степени для населения), а также чрезвычайно высокие темпы увеличения 

оплаты труда (как компенсация увеличения потребительских цен) – основные 

факторы инфляции. Повышение уровня оплаты труда обусловлено 

значительным отставанием нашего государства по этому показателю от 

стандартов развитых стран и большинства стран с рынками, которые только 

формируются.  

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо на первом этапе 

создать стратегию социально-экономического развития государства: как на 

долгосрочную перспективу, так и на короткие промежутки времени, которая 

должна основываться на реальных планах. Необходима корректировка 

законодательной основы таким образом, чтобы одни законодательные акты не 

противоречили другим; создание таких условий для деятельности субъектов 

хозяйствования, которые позволили бы сократить теневой сектор экономики; 

создание привлекательного инвестиционного климата государства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Украине необходимо 

провести целый ряд реформ, но они должны быть не отдельными планами, а 

взаимодействовать между собой и иметь единую цель – создание оптимальных 

условий для жизни и деятельности граждан Украины. 
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На сучасному етапі розвитку вирішення проблем розроблення і реалізації 

регіональної політики в Україні, яка б забезпечувала зростання рівня соціально-

економічного розвитку регіонів, підвищення рівня життя населення є 

неможливим без активізації інвестиційної діяльності. Саме для ефективного 

управління інвестиційними процесами в регіоні вкрай необхідною є своєчасна 

та ґрунтовна оцінка його інвестиційної діяльності без якої неможливо здійснити 

прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення її 

реального сектора, підвищити конкурентоспроможність та забезпечити 

соціально-економічний розвиток як регіонів, так і держави загалом. 

Львівська область є однією із найбільш привабливих для інвесторів 

областей країни завдяки своєму вигідному географічному розташуванню, 

перебуваючи на перетині важливих транспортних шляхів із заходу на схід і 

зв’язків країн Балтійського регіону з державами південно-західної Європи, а 

також через наявність розвинутого промислового та агропромислового 

потенціалів. Так протягом 2006-2010 рр. Львівська область впевнено займає 

першу позицію серед областей Західного регіону України за величиною 

питомої ваги у загальному обсязі капітальних вкладень [2, с.201].  

У цілому за аналізований період у Львівську область надійшло 

39730,5 млн грн інвестицій в основний капітал з максимальним значенням 

показника у 2008 році, що становить 27,2% від усієї суми освоєних інвестицій в 

основний капітал в області за аналізований період. Позитивним в інвестиційній 

діяльності області є зростання обсягів інвестицій у розрахунку на одного 

жителя з 2300,1 грн. у 2006 році до 3187,6 у 2010 році, хоча порівняно з 2008 

роком відбувся спад показника на 1067,5 грн. [1, с.127]. Значно зросли 

інвестиції у житлове будівництво, так індекс інвестицій до попереднього року 

тут становить 174,4% [1, с.134]. 
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Щодо галузевої структури інвестицій в основний капітал, то лідерами є 

діяльність транспорту та зв’язку (26,1% від загального обсягу вкладень в 

область) та промисловість (23% від загального обсягу вкладень). Так, за 

аналізований період у промисловість Львівської області було вкладено 

інвестицій в основний капітал на суму 10602,8 млн грн., з них у підприємства 

переробної промисловості спрямовано 63,4% від загального обсягу 

інвестиційних вкладень у промисловість області за 2006-2010 рр. [1, с.128-130] 

Отже, проаналізувавши стан інвестування у Львівську область варто 

відзначити, що область є вкрай інвестиційно привабливою чому сприяє: вигідне 

географічне розташування, область перебуває на перетині важливих 

транспортних шляхів із заходу на схід і зв’язків країн Балтійського регіону з 

державами південно-західної Європи; наявність розвинутого промислового і 

агропромислового потенціалів та ефективна інвестиційна програма області, 

обґрунтувавши яку, інвестор може отримати відповіді на головні для нього 

питання про віддачу вкладених коштів і гарантій.  

Завдяки цьому в області почав інтенсивніше відбуватись процес 

вкладення інвестиційних коштів у галузі соціальної сфери, котрі є менш 

прибутковими, проте вкрай важливими для зростання рівня життя населення, а 

відтак економіки області. Також варто відзначити, що завдяки зростанню 

залучення іноземних інвестицій в області вдалося зупинити спад виробництва, 

розпочати його реконструкцію і переоснащення, скоротити безробіття. 
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Переважна більшість зайнятого працездатного населення є найманими 

працівниками, основним джерелом доходів для яких є заробітна плата, яка 

являє собою економічну категорію, що відображає стосунки між власником 

підприємства і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної 

вартості. Актуальним є і залишаються питання розміру та державного 

регулювання заробітної плати.  

Метою даного наукового дослідження є розгляд основних методів 

державного регулювання заробітної плати та аналіз досвіду зарубіжних країн 

щодо регулювання заробітної плати. 

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає у 

подальшій її диференціації на основі повного врахування як індивідуальних 

результатів праці, так і особистих ділових якостей.  Ринкове регулювання 

заробітної плати має вирівнюватися державним втручанням у соціальні 

процеси. Проте, як свідчить досвід зарубіжних держав, це втручання повинно 

мати непрямий, соціально-орієнтований характер.  

Нині можливості безпосереднього державного регулювання заробітної 

плати обмежені,  основним механізмом її регулювання у сьогоднішніх умовах 

має стати соціальне партнерство. Жодна країна не може обійтися без нього,  

хоча функції держави у цьому процесі дуже різні. Державні органи беруть 

участь у регулюванні оплати праці за такими основними напрямками: 

встановлення гарантованого мінімуму заробітної плати (США, Франція, 

Іспанія); податкова політика (щодо доходів і заробітної плати); індексація 

доходів чи компенсація їхнього падіння при зростанні цін; пряме регулювання 

заробітної плати у державному секторі економіки. Держава також має 

забезпечувати науково-методичне обґрунтування зарплати, тарифних умов, 
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розроблення нормативів трудових затрат на масові технологічні процеси, 

дослідження та вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду з проблеми 

організації заробітної плати. Одним із основних елементів державного 

регулювання заробітної плати є визначення та гарантування мінімального її 

рівня. 

Якщо розглянути досвід розвинутих країн, то можна помітити позитивні 

напрями щодо регулювання заробітної плати. Впровадження економічних 

реформ у країнах Східної Європи супроводжувалось, як правило, здійсненням 

численних і різнобічних заходів щодо державного регулювання реального рівня 

життя населення, забезпечення відповідних соціальних пропорцій. У Польщі на 

основі прогнозу зростання цін на наступний місяць, який складається 

Міністерством фінансів, розраховується норматив, що визначає припустиму 

межу приросту зарплати на державних підприємствах. Аналогічні нормативи 

застосовуються у Болгарії та Румунії. Мінімальна заробітна плата визначається 

у Польщі щоквартально після консультацій з профспілками, виходячи з 

результатів обстеження сімейних бюджетів.  

Таким чином, держава має достатньо сильні позиції у визначенні 

політики заробітної плати, а важливим завданням держави і надалі має бути 

сприяння проведенню переговорів між основними соціальними силами 

суспільства з метою врегулювання соціально-трудових відносин і запобігання 

масовим трудовим конфліктам.  
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Постановка проблеми. Сьогоднішня екологічна ситуація у світі та в 

Україні, як його частини є далекою від ідеальної. Мешканці більшості країн 

потерпають від викидів забруднюючих речовин, загазованості повітря та 

наслідків екологічних катастроф на підприємствах. Ураховуючи дану ситуацію, 

яка загрожує нормальній життєдіяльності і розвитку людини, в передових 

країнах світу екологічний фактор розвитку економіки вийшов на перший план. 

Метою статті є дослідження досягнень України в екологізації економіки 

в порівняні з результатами інших європейських країн. 

Виклад основного матеріалу. Екологічні перетворення в економіці 

досягаються завдяки податковій політиці, яка дозволяє без прямого втручання 

держави забезпечити необхідний напрям розвитку економіки та водночас 

зменшити оподаткування громадян. Податкові реформи такого типу вже 

проведені в провідних країнах Єврозони. Результати від них різняться залежно 

від сукупності проведених змін. Показовими в даному випадку є приклади 

Італії та Данії. Остання перерозподілила на екологічні податки відразу 6% від 

загального обсягу податків, Італія лише 0,1%. 

Данія спромоглася через введення нових екологічних податків не лише 

покрити витрати від зменшення ставки оподаткування громадян на 10%, а і 

додатково щороку отримувати 6 мільярдів датських крон. 

Великобританія першою ввела податок на захоронення та складування 

відходів, а надходження від нього дозволили знизити ставку відрахувань до 

фондів обов’язкового соціального страхування [1].  

Щодо України то її податкова система спирається на застарілі ідеї, більше 

80% доходів зведеного бюджету складають – податок на прибуток, податок на 

доходи фізичних осіб, податок на додану вартість та акцизний податок. Три 
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найголовніші з них оподатковують працю та капітал. Поряд з цим, частка 

екологічних податків у структурі податкових надходжень зведеного бюджету 

лише 3-4%, з них 90% плата за користування надрами. Надходження від плати 

за забруднення, включаючи штрафи, плата за спеціальне використання 

природних ресурсів не перевищує 0,5% від доходів зведеного бюджету. 

У структурі економіки України близько 45% займають шкідливі та 

ресурсоємні галузі – чорна металургія, паливне виробництво, 

електроенергетика. Внаслідок цього середня енергоємність нашого ВВП більше 

середнє світового показника на 0,51 кг палива на 1 долар ВВП. Як результат – 

низька ефективність економіки і погіршення екологічної ситуації [2]. 

Висновки. Для захисту наших громадян від забруднюючих впливів 

економіки та для підвищення її ефективності необхідна цілеспрямована 

екологізація виробництва шляхом впровадження нових екологічних податків та 

спрямування частини їх надходжень у вигляді грандів на впровадження енерго- 

та ресурсозберігаючих технологій. 

На сьогодні в Україні намітилися певні позитивні зрушення в даному 

питані: передбачено поетапне зниження деяких видів податків для підприємств 

та зростання ставок екологічного податку і зборів за використання природними 

ресурсами, що перерозподілить податковий тягар з прибуткових на екологічні 

податки. Звичайно цього не достатньо для проведення екологізації економіки, 

але принаймні дозволить закласти фундамент для подальшого реформування. 
 

Список використаних джерел 
 

1. Костерін В. О. Екоподаткова трудова реформа – основа зеленої економіки. 

[Електронний ресурс] / B. О. Костерін. – Режим доступу: 

http://www.green.ua/news/news_23495.html 

2. Державний комітет статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

 

 

 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 391 

УДК  336.77 

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Стирська О. І. 
аспірант Університету банківської справи НБУ 

 
Особливе місце в політиці уряду посідає державний інвестиційний 

кредит, який опосередковує зв’язки між державою та всіма суб’єктами 

економіки. В зв’язку з цим, зростає роль державного інвестиційного 

кредитування у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку економіки 

України.  

Економічна енциклопедія з приводу сутності державного інвестиційного 

кредиту дає таке визначення: у політекономічному аспекті кредит державний – 

сукупність кредитних відносин (передусім відносин економічної власності) між 

фізичними та юридичними особами та державою щодо надання їй позики та 

плати за неї з метою акумуляції коштів для фінансування державних видатків. 

Виник з появою держави [1, с.96]. 

Призначення державного кредиту – вирішувати загальнодержавні 

проблеми (покриття дефіциту державного бюджету, надання кредитної 

допомоги окремим суб’єктам господарювання чи категоріям населення) 

[2, с.231-232]. 

Державне кредитування здійснюється для фінансування через банківські 

установи пускових об’єктів, раніше розпочатих новобудов виробничого 

призначення, а також технічного переозброєння та реконструкції діючих 

підприємств незалежно від форм власності [3]. 

Таким чином, під державним інвестиційним кредитом розуміємо 

сукупність кредитних відносин, в яких кредитором виступає держава, а 

позичальником – підприємства, найчастіше ті, які належать до державної 

форми власності. Він надається на капітальні вкладення виробничого 

призначення через бюджетні позики безпосередньо міністерствам і відомствам, 

а також іншим державним органам виконавчої влади для фінансування 

підприємств (організацій і об’єднань) через банківські установи.  
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Головною особливістю державного інвестиційного кредитування є те, що 

воно має прямий та цільовий характер, такі кредити є строковими, 

поворотними, отож обов’язково повинні забезпечуватися заставою або 

гарантією [4, с.160]. 

Державне інвестиційне кредитування на сучасному етапі розвитку є 

важливим для української економіки, оскільки пріоритетними напрямками 

цього виду кредиту є розширення виробничих потужностей у пріоритетних для 

інвестування у відповідних галузях економіки, регіонах, науково-технічне 

оновлення виробництва з підвищенням його техніко-економічних показників і 

забезпеченням конкурентоспроможності на світовому ринку, яке безперечно 

може стати поштовхом у розвитку національного виробництва. 
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Тибінка І. Я. 
здобувач Інституту регіональних досліджень НАН України 

 
В основі внутрішньорегіональної диференціації лежать структурні 

диспропорції, що спостерігаються сьогодні в Україні за показниками 

економічного і соціального розвитку різних адміністративно-територіальних 

утворень внутрішньорегіонального рівня. Безумовно, що вони знижують 

економічний потенціал регіонів, зменшують можливості підвищення рівня 

життя населення.  

Традиційною проблемою для України є проблема взаємозв’язку місця та 

умов проживання і можливостей самореалізації населення. Якщо досвід 

економічно розвинених країн засвідчує незначний рівень поселенської 

диференціації за рівнем життя населення та забезпечення його усіма видами 

послуг, то сучасні українські реалії свідчать про її суттєве загострення. Тому 

вивчення причин структурно-територіальних диспропорцій, визначення 

найбільш впливових чинників порушення пропорційності та розробка 

пропозицій з їх мінімізації залишається вкрай актуальним завданням для 

вітчизняної науки та практики.  

Метою цієї публікації є обґрунтування взаємозалежності процесів 

структурно-територіальної диспропорційності та внутрішньорегіональної 

диференціації, а також визначення методологічних підходів до аналізу цих 

явищ.  

Доволі часто міжпоселенську диференціацію розглядають як чинник 

соціальної нерівності та пов’язують її з майновим розшаруванням населення, 

тобто з суттєвими відмінностями середньодушових доходів та неоднорідністю 

умов проживання населення великих і малих міст, міст і сіл країни внаслідок 

широкого діапазону розбіжностей у рівні забезпеченості соціальними 
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послугами. В основі соціальної поселенської диференціації може розглядатись 

також рівень задоволеності життям і соціальне самопочуття населення.  

Внутрішньорегіональна диференціація в економічному контексті 

проявляється не тільки через наявність відмінностей у рівні економічного 

розвитку сіл і міст регіонів, а й через різні конкурентні позиції цих територій. 

Якщо раніше структурну пропорційність економіки характеризувала орієнтація 

на зростання виробництва засобів виробництва, то вимогами сьогоднішнього 

дня є зростання споживчого попиту. За цих обставин важливою складовою 

аналізу структурних диспропорцій стане вивчення проблем функціонування 

локальних ринків. 

Аналіз рівня структурно-територіальної диспропорційності економіки 

регіону передбачає також визначення галузевих, інституціональних, 

технологічних, відтворювальних, ресурсних, фінансово-економічних та інших 

пропорцій. Такий різноаспектний аналіз структурних пропорцій відображає 

адекватність економіки реальним потребам суспільства та вказує на 

взаємозалежність економічних і соціальних процесів.  

При оцінці внутрішньорегіональних диспропорцій доцільно 

проаналізувати співвідношення витрат та отриманих результатів. Йдеться, про 

розвиток соціальних послуг і результуючі індикатори діяльності в цих сферах. 

Наприклад, співвідношення між витратами на розвиток медицини та рівнем 

захворюваності населення та ін.  

Підсумовуючи слід відзначити, що дослідження явища структурно-

територіальної диспропорційності в економічний та соціальній сферах 

діяльності дозволять розширити методичний інструментарій регіональної 

економіки, виявити закономірності, що відображатимуть результативність 

управлінського впливу на розвиток окремих територій і удосконалити напрями 

державної регіональної політики, спрямовані на підтримку розвитку окремих 

територій. 
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Праця – це складне та багатоаспектне явище, яке відіграє в житті 

суспільства та кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в 

широкому розумінні є невід’ємним від людського життя. 

А. Сміт ще в 1776 р. у своїй праці «Дослідження про природу і причини 

багатства народів» писав, що добробут нації в більшому ступені залежить від її 

спроможності організувати свої продуктивні сили, ніж від кількості природних 

ресурсів. Таким чином, багатство країни ґрунтується на трудовому внеску 

людей, що безпосередньо виконують роботу, тобто праця – головне джерело 

багатства. 

Праця є основна та неодмінна умова життєдіяльності людей. Впливаючи 

на навколишнє природне середовище, змінюючи та пристосовуючи його до 

своїх потреб, люди не тільки забезпечують своє існування, але і створюють 

умови для розвитку і прогресу суспільства. 

Аналізуючи процес матеріального виробництва, К. Маркс писав, що 

«праця є насамперед процес, що відбувається між людиною і природою, 

процес, у якому людина своєю власною діяльністю опосередковує, регулює і 

контролює обмін речовин між собою і природою». 

До простих моментів процесу праці прийнято відносити: доцільну 

діяльність чи саму працю людини, предмет і засоби праці, а також технологію 

виробництва. 

У результаті завершення процесу праці створюються продукти праці – 

речовини природи, предмети та інші об’єкти, які мають необхідні властивості 

та пристосовані до людських потреб. 

У процесі праці людина за допомогою засобів праці викликає заздалегідь 

намічені зміни в предметі праці. Тобто жива праця, упредметнюючись в 
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матеріалі, тим самим змінює цей матеріал. Усі три моменти процесу 

виробництва: матеріал, знаряддя праці і праця зливаються в нейтральному 

результаті – продукті праці. 

Розглянута в такому загальному вигляді праця є не чим іншим, як вічною, 

природною умовою людського життя. Вона не залежить від будь-якої її 

конкретної організації. 

В умовах цивілізованого суспільства діяльність людини спрямована на 

створення машин, механізмів, матеріалів з заздалегідь заданими властивостями, 

відсутніми безпосередньо в природі, добутків літератури та мистецтва, 

здійснення наукових відкриттів. Так в міру розвитку продуктивних сил 

змінюється і саме людське суспільство, спосіб життя людей. Саме в цьому 

варто бачити ключ до наукового розуміння історії суспільства. 

Праця, по суті, виступає в двох нерозривно зв’язаних іпостасях: як процес 

перетворення предметів праці та створення продукту визначеного виду, з 

одного боку, і як суспільні відносини – з іншого. 

Таким чином, роль праці в розвитку людини та суспільства проявляється 

в тому, що в процесі праці створюються як матеріальні так і духовні цінності і 

розвиваються самі робітники, вони отримують нові знання, навички, 

розкривають свої здібності. 
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Актуальність теми зумовлена тим, що зростання масштабів, 

переорієнтація векторів міжнародної міграції вимагає від урядів країн-

реципієнтів, донорів та країн транзиту робочої сили більш глибокого розуміння 

соціально-економічних ефектів, перегляду основних засад і практики 

управління цим явищем.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти 

міграційної політики знайшли відображення у працях зарубіжних учених 

Т. Хаттона (економічний напрям досліджень); Г. Куртена, Ж. Моней 

(культурологічні підходи); Д. Пападеметріу, Н. Сорокіної, І. Цапенко, А. Мокія, 

А. Поручника. 

Мета дослідження. На основі аналізу змісту сучасних міграційних 

процесів визначити основні напрямки міграційних потоків, наслідки 

міжнародної міграції та шляхи оптимізації міграційної політики. 

Виклад основного матеріалу. У сучасної міграційної політики, 

визначальною є її імміграційна складова. Саме країни з яскраво вираженою 

імміграцією визначають сучасну міграційну ситуацію у світі. Це, перш за все 

ОАЕ, Канада, Австралія, країни Західної і Північної Європи, аравійські 

монархії на Близькому Сході, США, Венесуела, Аргентина, в Південній 

Америці. Це пов’язано з стрімким розвитком економіки цих країн, високим 

рівнем життя та соціальною захищеністю населення [1]. 

 Міжнародна міграція має як позитивні так і негативні соціально-

економічні наслідки. Наприклад, країна-експортер виграє від трудової міграції, 

оскільки міграція приносить дохід у вигляді грошових переказів. Деякі країни 

від експорту удових ресурсів отримують майже такі ж за величиною доходи, як 

і доходи від інших  видів експорту, а іноді і більші (рис. 1). До таких країн 
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належать: Пакистан, Єгипет, Португалія, Туреччина. Діаспора може бути 

важливим джерелом торгівлі, капіталу, технологій та знань для країн. [2] 

 
Рис. 1 Сума грошових переказів у світі (млрд дол.) [3] 

 
Висновки та пропозиції. Ефективна міграційна політика повинна 

забезпечити вирішення таких проблем: 

- скорочення еміграції за рахунок забезпечення громадянам достойного 

рівня життя та умов праці; 

- захист прав та інтересів мігрантів за кордоном, розвиток тісних зв’язків із 

ними, використання потенціалу діаспор в інтересах розвитку країни; 

- повернення працівників-мігрантів за рахунок створення привабливого 

інвестиційного клімату в країні, сприяння розвитку малого та середнього 

бізнесу; 

- інтеграцію мігрантів в суспільство, запобігання расизму та ксенофобії. 
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Актуальність. Сільськогосподарське виробництво в Україні традиційно 

вважається однією з найбільш кредитомістких галузей. Як свідчить досвід її 

нормальне функціонування в сучасних умовах без кредитних ресурсів 

неможливе. Найбільшою проблемою для України залишається недостатня 

участь у кредитуванні аграрних товаровиробників банківських установ.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню банківського 

кредитування сільськогосподарського виробництва присвячені роботи таких 

відомих науковців як: П. Юхименко, О. Загурського, Т. Смовженко, та інших. 

Разом з тим, проблема розробки дієвих механізмів стимулювання банків до 

кредитування сільського господарства залишається ще не достатньо 

дослідженою у вітчизняній  економічній науці. 

Мета дослідження. На основі аналізу стану банківського кредитування 

сільськогосподарського виробництва в Україні на сучасному етапі розробка  

практичних рекомендацій щодо його стимулювання.  

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що з переходом від 

планової до ринкової економіки України кредитна забезпеченість аграрних 

підприємств знижувалась. У 1991 р. питома вага кредитів у джерелах 

формування обігових засобів аграріїв становила 11,8%, у 1993 р. – 6,7% і у 1997 

році становила лише 1,4%.  

У 2011 році банківське кредитування зросло в 1,5 рази до 12% від 

загального кредитного портфеля українських банків [2, с.61]. Це відбулося 

завдяки збільшенню обсягів інвестицій у агропромисловий комплекс України 

та збільшення надходжень з галузі до зведеного бюджету у 2011 році, що 

дозволили знизити  кредитні процентні ставки для агропідприємств на 6% [1].  
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Водночас частка кредитних ресурсів у загальному обсязі фінансового 

забезпечення аграрного сектору залишається досить низькою [3]. 

Для банків кредитування сільськогосподарських виробників є найменш 

привабливим через ряд специфічних ризиків: нестійкість фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств, невідповідність між довготерміновими 

запитами виробників, відсутність ринку земель сільськогосподарського 

призначення та можливо їх застави [4, с.234]. Високі відсоткові ставки роблять 

недоступними банківські кредити для багатьох господарств. 

Висновки та пропозиції. Стимулювання банківського кредитування 

сільського господарства з боку держави може полягати в створенні 

спеціалізованих сільськогосподарських банків з участю приватного капіталу та 

часткова компенсація їх витрат за рахунок коштів державного бюджету. В 

зв’язку з цим важливого значення набуває відміна мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення та перетворення їх на предмет застави. 
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Одним із заходів підвищення результативності діяльності працівників є 

підвищення рівня організації праці на дільницях, підрозділах, підприємствах в 

цілому. Як показує практика, недосконала організація праці неодмінно 

призводить до зниження кінцевих результатів діяльності підприємства. Відтак 

удосконалення організації праці на вітчизняних підприємствах є актуальною 

проблемою в сучасних умовах господарювання. 

Організація праці – це процес економічно й соціально обґрунтованого 

поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, знарядь і предметів праці, 

створення умов для їх ефективного використання та досягнення мети 

виробництва. 

Організація праці на рівні підприємства – це приведення трудової 

діяльності людей до системи, що забезпечує досягнення максимально 

можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов цієї діяльності та 

рівня відповідальності [1]. 

Питання, пов’язані з розвитком організації праці, знайшли відображення 

в роботах вітчизняних та зарубіжних учених: Д. П. Богині, В. Л. Іноземцева, 

І. М. Разумова, А. І. Рофе, С. М. Семенова, В. М. Данюка, О. А. Грішнової, 

А. М. Колота, Т. А. Костишина, М. Ю. Сандуленка, Т. В. Перепельчука, тощо. 

Організація праці на підприємствах здійснюється в конкретних формах, 

різноманітність яких залежить від таких основних чинників: науково-технічний 

прогрес, психофізіологічні фактори, система організації виробництва, умови 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Розвиток науково-технічного прогресу призводить до вдосконалення 

засобів виробництва і, відповідно, методів управління персоналом. Тому 
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організація праці повинна постійно вдосконалюватися, використовуючи 

набутий досвід і сучасні технології. 

Практичну організацію праці на підприємстві можна наблизити до рівня 

наукової, якщо створити в апараті управління спеціалізовану службу 

вдосконалення організації управління та праці з безпосереднім 

підпорядкуванням її вищому керівництву [3]. 

Одним з кардинальних напрямків в організації праці є її гуманізація на 

основі структурування. Шляхами реалізації цієї задачі є: об’єднання 

різноманітних у структурному відношенні конкретних завдань; збільшення 

свободи дій робітника; виконання робіт, пов’язаних з плануванням, 

контролем, технічним обслуговуванням, прийняттям рішень; розвиток 

здатності й готовності до колективної роботи, що розглядається як важлива 

характеристика кваліфікованого рівня сучасного робітника, оскільки 

формується пріоритет колективних зусиль над індивідуальними. 

Основні напрями покращення організації праці на рівні підприємства:  

вдосконалення розподілу та кооперації праці в колективі, вдосконалення 

організації й обслуговування робочих місць; вивчення та впровадження 

передових прийомів і методів праці; вдосконалення підбору, професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; удосконалення нормування та 

стимулювання праці; поліпшення умов праці та ділової робочої атмосфери в 

колективі; раціоналізація режиму праці та відпочинку. 
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Проблема дослідження. Економіка держави потребує значних 

капітальних інвестицій для модернізації техніки та технологій виробництва. В 

Україні попит на грошові кошти значно перевищує їх пропозицію. Одним із 

джерел фінансування виступають іноземні кредити та інвестиції. 

Мета дослідження. Визначення основних елементів, що створюють 

несприятливий інвестиційний клімат України та розроблення шляхів їх 

подолання. 

При оцінці інвестиційного потенціалу України необхідно зазначити, що 

існує ряд позитивних передумов для залучення інвестицій. Україна є одним з 

найбільших ринків у Європі, який характеризується високим потенціалом з 

точки зору природних і людських ресурсів. Наявність висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних працівників, інтерес інвесторів до гірничодобувної 

промисловості, сільського господарства, хімічної промисловості та металургії 

може бути використаний для залучення коштів у ці найперспективніші галузі, 

також забезпечується доступ до стратегічних ринків, зокрема ЄС – одного з 

найбільших світових ринків, Росії – найбільш динамічного світового ринку, 

сусідство з Середнім Сходом [2, с.14-15]. 

Утім, протягом 2010-2011 років відбувається уповільнення темпів 

іноземного інвестування [1]. 

Одним із вагомих негативних факторів є недосконала система 

оподаткування, що не сприяє залученню іноземних інвестицій. 

Найбільш привабливими країнами для інвестування вважаються Китай, 

Індія, США, Російська Федерація, Бразилія та інші. України в цьому рейтингу 

займає 18-те місце, тому необхідно орієнтуватися на зарубіжний досвід щодо 
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формування сприятливо інвестиційного клімату в країні. Також місце України у 

рейтингу країн за сприятливістю середовища для ведення бізнесу, а саме 

захисту інвесторів 106-те у 2010 році [3, с.77]. 

Пріоритетними напрямами для залучення й підтримки стратегічних 

інвесторів можуть бути ті, де Україна має традиційні виробництва, володіє 

необхідним ресурсним потенціалом і формує значну потребу ринку у 

відповідній продукції: авіа-, ракето- та машинобудування, 

нафтогазовидобування, виробництво палива, розвиток енергогенеруючих 

потужностей, запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.  

Висновки. Інвестиційні наміри власників іноземного капіталу обумовлені 

бажанням отримання прибутку. Органи законодавчої та виконавчої влади 

України повинні спрямувати даний ресурс на розвиток саме базових галузей 

економіки, які, в свою чергу, про стимулюють розвиток ресурсозберігаючих та 

обслуговуючих сфер, інфраструктури тощо. Така стратегія дасть змогу вийти на 

нові ринки, залучити додаткові інвестиції в економіку, збільшити експорт, а 

також послабити залежність держави від імпорту. 
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Незважаючи на те, що сьогодні вже досить чітко виявляється 

протилежність інтересів найманих працівників і роботодавців, вони часто 

мають схожі позиції щодо вимог до влади на різних рівнях. Посилаючись на 

скрутне матеріальне становище трудових колективів, роботодавці таким чином 

намагаються вирішувати питання компенсацій, додаткового фінансування для 

досягнення власних цілей тощо. Проте така ситуація гальмує впровадження 

інтересів власне робітників, стримує процес формування системи соціального 

партнерства [2]. 

Саме налагодження функціонування системи соціального партнерства в 

Україні є запорукою підтримки відповідного рівня конкурентоспроможності 

найманих працівників і налагодження соціального діалогу в суспільстві. Так, 

актуальним на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є вивчення 

особливостей становлення соціального партнерства в Україні, виявлення 

недоліків функціонування та розробка напрямів подальшого його 

вдосконалення. 

Питанням соціального партнерства багато уваги приділяється у наукових 

працях вітчизняних та іноземних учених, а саме: Баккаро Л., Борисов В., 

Лібнер С., Одонолл Р., Сімоні М., Фолкнер Г., Грішнова О., Колот А., 

Новіков В., Осовий Г. [1]. 

Наймогутнішим чинником розвитку соціального партнерства є створення 

сприятливого економічного клімату, зокрема шляхом послаблення податкового 

тиску та боротьби з корупцією, що приведе до оздоровлення національної 

економіки. 
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Підвищення доходів населення загалом, і передусім трудових доходів, 

подолання бідності, створення умов для розвитку середнього класу має стати 

пріоритетним завданням суспільства та держави. 

Окремим масштабним завданням слід вважати оздоровлення морального 

клімату в суспільстві, подолання корумпованості, забезпечення законності й 

правопорядку, відновлення довіри до державних інститутів та держслужбовців. 

Зокрема потрібно створити механізм, який би пов’язував можливості 

державних і муніципальних преференцій (бюджетних кредитів, податкових 

пільг, державних замовлень) з рівнем ефективності соціально-трудових 

відносин на конкретному підприємстві. 

Важливим завданням є також формування, виховання у громадян 

соціальної компетентності та нормативно-правової підготовленості у питаннях 

прав людини, побудови стосунків з роботодавцем, працевлаштування, 

соціального захисту, трудового права, діяльності профспілок, пенсійних, 

страхових та інших фондів тощо. Щодо молодого покоління це завдання 

потрібно вирішувати передусім через систему освіти, і це також має стати 

важливим внеском держави у формування відносин соціального партнерства 

[1]. 

Таким чином, у найближчій перспективі всім сторонам соціально-

трудових відносин в Україні належить зайняти свою нішу в справі регулювання 

національного ринку праці з метою його соціалізації: основним завданням 

профспілок має стати реальне покращання умов продажу трудових послуг 

найманими працівниками; держава повинна створити механізм заохочення 

сторін до вирішення соціально-трудових проблем методами соціального 

партнерства. 
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На сучасному етапі економічного розвитку найважливішим завданням для 

комерційних організацій є досягнення максимальної величини прибутку і 

відповідно мінімізація збитків. Систематизуючи отримані раніше знання  в цій 

галузі, ми маємо змогу вплинути на покращення економічних результатів в 

майбутньому шляхом розробки пропозицій та рекомендацій. Адже саме в 

цьому аспекті проявляється актуальність теми дослідження та можливість 

практичного використання його результатів. 

На основі вище сказаного можна визначити, що метою дослідження є 

оцінка резервів зростання фінансових результатів та виявлення шляхів 

впровадження їх у виробництво [1]. 

На сьогоднішній день рентабельність підприємств харчової промисловості 

України порівняно висока, але на неї суттєво впливають такі об’єктивні 

фактори, як зростання цін на сировину, зростання тарифів на енергоносії, 

необхідність технічної реконструкції виробництва та ін. 

Для проведення аналізу було використано дані фінансової звітності 

наступних підприємств даної галузі: ПАТ «Черкаський комбiнат 

хлібопродуктів», ПАТ «Львівський хлібокомбінат» та ПАТ «Донецький 

хлібзавод». 

Підсумовуючи результати дослідження можна сказати, що загалом на 

аналізованих підприємствах спостерігається зменшення показників 

рентабельності з таких причин: 

1. Зростання собівартості продукції. Для вирішення цієї проблеми слід: 

 виділити найбільш вагомі статті собівартості і дослідити можливість їх 

зниження; 
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 проаналізувати прибутковість окремих видів продукції, вивчити 

необхідність та можливість змінення номенклатури продукції, що випускається. 

2. Падіння обсягів продажу. В цьому випадку політика підприємства має 

спрямовуватись на: 

 випуск нових видів продукції; 

 додаткові маркетингові зусилля щодо збільшення виробництва і продажу 

існуючої продукції.  

Зважаючи на те, що причини зниження показників на аналізованих 

підприємствах приблизно однакові, узагальнимо раніше отримані результати. 

Окрім запропонованих вище шляхів зменшення показників рентабельності 

реалізованої продукції аналізованим підприємствам слід впроваджувати 

передові досягнення науки та техніки у виробництво, вдосконалювати 

організацію праці, прискорювати оновлення матеріально-технічної бази 

підприємства та використовувати ресурсозберігаючі та безвідходні технології 

[2]. 

На основі вищесказаного можна зробити висновок, що аналізованим 

підприємствам необхідно більшу увагу приділяти фінансовому плануванню і 

прогнозуванню, що допомогло б в майбутньому уникнути зайвих, 

неефективних витрат коштів, а також виявити приховані резерви виробничих 

потужностей. 
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Научный руководитель: Жук В. И. 

Полесский государственный университет, Республика Беларусь 
 

Резкие колебания курсовых соотношений в условиях плавающих валютных 
курсов осложняют деятельность валютных рынков. 

Валютные трудности, усугубляемые стихийной деятельностью валютных 
рынков, оказывают определенное влияние на экономическую политику стран и 
являются важной проблемой при согласовании их действий по регулированию 
экономики. 

Данная тема весьма актуальна, потому что в последнее время в Республике 
Беларусь наблюдаются значительные колебания валютных курсов, что 
оказывает непосредственное воздействие на международную торговлю и 
платежный баланс страны. 

Валютный рынок – это сфера экономических отношений, которые 
проявляются в осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты 
по рыночным ценам, зависящим от спроса и предложения [1]. 

Основное назначение валютного рынка заключается в обеспечении его 
участников иностранной валютой и регулирование валютного курса. 

Динамика валютного курса, степень и частота его колебаний являются 
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показателями экономической и политической стабильности общества. Приведем 
статистические данные по колебанию белорусского рубля за 2011 год.  

В целом официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США 
за 2011 г. снизился на 178,3%. Официальный валютный курс белорусского 
рубля к российскому за 2011г. снизился на 165,1% и составил на 1.01.2012 г. 
261 бел. руб. за российский рубль (за период с 21.10.2011 г. по 1.01.2012 г. курс 
укрепился на 5,8%).Установленный Национальным Банком Республики 
Беларусь курс обмена, у белорусского рубля к евро снизился за прошедший год 
на 170% и составил на 1.01.2012 г. 10800 бел. руб. за евро (с 21.10.2011 г. по 
1.01.2012 г. курс укрепился на 9,2%) [2]. 

Ситуация с покупкой-продажей валюты населением на внутреннем 
валютном рынке в течение 2011 г. существенно менялась. Наблюдался дефицит 
иностранной валюты. Это является одной из причин увеличения денежной 
массы белорусского рубля (девальвация), которая привела к снижению средней 
зарплаты населения в долларовом эквиваленте, к увеличению цен, к 
обесцениванию вкладов граждан Республики Беларусь в рублях, к забастовкам 
рабочих различных отраслей экономики, к разорению частных 
предпринимателей.  

На сегодняшний день по прогнозам Национального Банка Республики 
Беларусь предполагается, что резких колебаний курса национальной валюты не 
будет, а темпы роста инфляции снизятся путем повышения ставки 
рефинансирования. 

Основными приоритетами дальнейшего развития валютного рынка 
Республики Беларусь является увеличение эффективности внешней политики, 
стабилизация валютного курса, либерализация операций с капиталом, снижение 
доли расчетов на территории страны в иностранной валюте и другие 
мероприятия. 
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К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА УКРАИНЕ 
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Филиал МГУ им.М. В. Ломоносова в г. Севастополе 
 

Широко известно, что одной из наболевших проблем социально-

экономического развития нашей страны является безработица в связи с 

нехваткой рабочих мест. По данным Государственной службы статистики, 

уровень безработицы в Украине, определенный по методологии 

Международной организации труда, которая включает в себя общую 

численность безработных, находящихся в поисках работы, в том числе с 

помощью государственной службы занятости, снизился с 8,1% экономически 

активного населения в 2010 году до 7,9% экономически активного населения в 

2011 году [1]. И, если учитывать мировую статистику, то уровень безработицы 

в Украине не столь высок, но не смотря на всё это в каждом украинском городе 

сетуют на массовую ликвидацию рабочих мест и даже градообразующих 

предприятий. Так, только в г. Севастополе по состоянию на 01.01.2012 г. 

ликвидировано 7296 рабочих мест [2]. 

Многие люди, имеющие специальность, идеи и желание воплотить их в 

жизнь не могут этого сделать в силу отсутствия начального капитала, чтобы 

начать своё дело и самому создать новое рабочее место практически из ничего. 

Речь не идёт о масштабных и дорогостоящих проектах, а о 

предпринимательской деятельности в тех областях, нехватка которых 

ощущается в каждом конкретном городе. Например, портные, швеи, 

сапожники, сантехники и т.д. Официально безработным банки не выдают 

кредиты по вполне понятным причинам, ведь без справки о доходах они не 

могут быть уверены в неукоснительном возврате денег, а обеспеченные 

родственники, которые могли бы позаимствовать стартовый капитал, есть 

далеко не у каждого. Здесь на помощь государству приходят фонды, создание 

которых увеличивается в последнее время. 
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К примеру, в Севастополе успешно функционирует фонд социально-

экономического развития Павла Лебедева, который помимо программ 

стипендий, благотворительных проектов, программ помощи воспитанникам 

интернатов и детских домов проводит программу развития молодёжного и 

социального предпринимательства в команде с Ассоциацией аналитических 

общественных организаций «Социально-экономические стратегии и 

партнерства», действующей и в других областях Украины [3]. Молодым и 

перспективным начинающим предпринимателям, которые приходят с готовой 

идеей, выдают кредит под льготные проценты, чтобы начать своё дело, 

закрепляют за ним ментора (наставника, помощника), а также помогают 

составить бизнес-план и преодолеть высокие издержки выхода на рынок. 

Помимо этого авторы конкретных бизнес-предложений имеют возможность 

получить грант в качестве содействия. 

Такие программы имеют место быть и являются достаточно 

эффективными, ведь на протяжении 2011 года при содействии Севастопольской 

городской службы занятости трудоустроены 2502 человека [2], без учёта 

380 трудоустроенных [3] по программе молодёжного и социального 

предпринимательства. Одним словом, в условиях глобализации помощь в 

решении проблемы безработицы теперь приходит не только от государства, но 

и из других надёжных источников. 
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Сучасний стан економічного розвитку потребує проведення активної 

політики щодо залучення інвестицій. В Україні існує законодавча база в сфері 

регулювання інвестиційної діяльності, яка поступово удосконалюється з метою 

досягнення більшого притоку інвестицій та зростання ефективності їх 

використання. Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан 

виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств та інноваційної 

активності загалом.  

Слід відзначити, що кризові тенденції, зумовлені світовою фінансово-

економічної кризою досі мають місце. При цьому найбільш негативна динаміка 

інвестицій зафіксована в галузях із тривалим технологічним циклом.  

Метою статті є обґрунтування актуальності проблеми підвищення 

інвестиційної активності в Україні та окреслення напрямів її вирішення. 

Аналіз залучених прямих іноземних інвестицій в Україну свідчить про те, 

що найбільш активними на українському ринку виступають інвестори з США 

(6,7%); Кіпру (14,2%), Великої Британії (7,4%), Німеччини (26,5%), Нідерландів 

(7,0%) і Росії (4,6%). На них припадає майже 74% загального обсягу ПІІ. Частка 

України в світових потоках ПІІ залишається надзвичайно низькою: до країн 

Центральної та Східної Європи та СНД надійшло ПІІ з України близько         

5,6-4,3% загальносвітового рівня; з країн Центральної і Східної Європи та СНД 

– 5% [1]. 

Позитивним для України є факт зростання обсягів ПІІ. Так, на 

01.01.2012 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку України, за 

даними Держкомстату, склав 49362,3 млн дол., що на 4,654 млн дол. більше, 

ніж у попередньому році. Наслідками впливу фінансово-економічної кризи 

можна вважати скорочення надходження ПІІ у посередницькі види діяльності, 
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які традиційно вважалися найбільшими каналами надходження іноземного 

капіталу в економіку України. 

Одним з основних обмежуючих чинників інвестиційної активності в 

Україні в умовах звуження внутрішніх фінансових ресурсів стало стиснення 

джерел зовнішнього фінансування і його подорожчання внаслідок: набагато 

жорсткіших умов отримання зовнішніх запозичень внаслідок глобальної кризи 

ліквідності; значної девальвації національної валюти, що зумовила різке 

збільшення витрат на обслуговування боргових зобов’язань в іноземній валюті, 

тим самим «відтягування» на ці цілі фінансових ресурсів підприємств, що 

послаблювало стимули до довгострокових інвестиційних проектів. 

Наслідком кризових тенденцій стало різке погіршення фінансового стану 

підприємств, що не лише відбилося на їхній здатності виконувати власні 

зобов’язання, а й стало причиною згортання інвестиційної діяльності. 

Вищевказане дозволяє зробити висновок, що для поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні заходами короткострокового періоду можуть 

бути: розробка єдиної державної програми з забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату у межах проголошених пріоритетів соціально-

економічного розвитку та довгострокової програми державного та змішаного 

інвестування в розвиток телекомунікаційної, транспортної й енергетичної 

інфраструктури; формування регіональних планів підвищення інвестиційної 

привабливості областей; реалізація обласними державними адміністраціями 

навчальних програм серед бізнесменів з підготовки інвестиційних пропозицій, 

управління інвестиційними проектами; розширення спектру заходів щодо 

запобігання антиконкурентним діям національних та іноземних інвесторів на 

українському ринку; посилення відповідальності представників органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за вчинення корупційних 

та інших дискримінаційних дій щодо інвесторів; стимулювання іноземних 

інвестицій у наукову, наукову-технічну й інноваційну діяльність.  
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Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу України, від 

рівня ефективності діяльності його підприємств залежить стан її соціально-

економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу 

роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни, у 

забезпеченні інноваційної складової розвитку вітчизняної економіки. Але 

сьогодні підприємства вітчизняного машинобудування перебувають не у 

кращому стані, невисокою є і ефективність їх діяльності.  

Характеристиці сучасного стану машинобудування в Україні присвячено 

багато праць учених-економістів: Н. П. Карачина, P. M. Журила, 

О. О. Шапурова [3], М. К. Колісника, Б. Данилишина [1] та інших. У своїх 

роботах вони розглядали стан і тенденції розвитку вітчизняного 

машинобудування, а особливо проблеми та перспективи забезпечення 

конкурентоспроможності виробників продукції машинобудування. 

На сьогодні погіршення становища машинобудівних підприємств є 

наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність; наявності дебіторської та 

кредиторської заборгованостей; відсутності технічного переоснащення; 

невідповідності продукції стандартам якості; наявності значної кількості 

ресурсів, які не використовуються. Це зумовлює необхідність пошуку способів 

і засобів, які можуть сприяти переходу вітчизняних машинобудівних 

підприємств у кращий стан [2]. 

Машинобудівні підприємства мають низький рівень рентабельності, а 

отже, і недостатність власних коштів на фінансування розвитку власної 

діяльності. Це призводить до погіршення матеріально-технічної забезпеченості 

та підвищення зношуваності основних засобів. Для виходу із цієї ситуації 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 416 

необхідно застосовувати ефективні механізми господарювання, що вимагає 

підвищення якості управління підприємствами галузі. 

У перспективі машинобудування повинно зайняти більш вагоме місце як 

у структурі промисловості, так і у формуванні експорту України. Необхідно 

вдосконалити галузеву структуру машинобудування, розширити асортимент 

його продукції за рахунок підвищення питомої ваги галузей, що виробляють 

товари народного споживання.  

Крім вище зазначеного, необхідні заходи щодо налагодження 

виробництва високоефективних машин та їх систем для всіх галузей і сфер 

народного господарства, приладів і апаратів, швидкісної електронно-

обчислювальної техніки нових поколінь, виробництва систем зв’язку, засобів 

управління, автоматизації тощо. Спеціалізацію і кооперування виробництва в 

машинобудуванні необхідно орієнтувати на вітчизняні підприємства, 

створювати замкнуті цикли виробництв у середині країни. 

Таким чином, перераховані вище заходи допоможуть не тільки 

стабілізувати й надалі розвивати машинобудівний комплекс всередині країни, 

але й за її межами, що є однією з найважливіших умов виходу держави на 

світовий ринок. 
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Перехід до ринкової системи господарювання, інтеграція України у 

світовий економічний простір, зумовили необхідність членства нашої країни у 

міжнародних фінансових організаціях. Державні запозичення в міжнародних 

фінансових організаціях за умов їх ефективного використання є важливим 

джерелом ресурсного забезпечення для подолання фінансових диспропорцій. 

Проблемні питання співпраці України з міжнародними фінансовими 

організаціями знайшли своє відображення в працях таких учених, як 

Л. Бережної, Т. Вахненко, М. Вязміної, В. Новицького, С. Тріфонова, водночас 

вони є актуальними нині та потребують вирішення. 

Для фінансування дефіциту платіжного балансу та для поповнення 

валютних резервів Національного банку Україна співпрацює з Міжнародним 

валютним фондом. У рамках цього співробітництва (протягом 2008-2011 рр.) 

Україна отримала 9250 млн СПЗ (еквівалент 14 430 млн. дол. США) [3]. 

Україна також співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку. 

Станом на 01.05.2011 р. портфель ЄБРР в Україні нараховував біля 

280 проектів із загальним обсягом фінансування 6,2 млрд євро [3]. 

Позитивними наслідками міжнародного кредитування України є: 

досягнення поточних цілей, які обумовили нагальну потребу в кредиті, 

створення достатніх валютних резервів для повернення кредитів із відсотками, 

збільшення ресурсів економічного розвитку країни, підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки, ліквідація чи послаблення 

ознак дуалістичності її розвитку.  

Серед негативних наслідків отримання міжнародного кредиту є:  

 формування «споживацького» стереотипу поведінки; 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

 418 

 зростання державного боргу та перетворення проблеми його 

обслуговування на перманентну проблему запозичення; 

 формування «примусової» спеціалізації експорту на сировинних 

товарах, що погіршує ситуацію економічної незалежності щодо виробництва 

експортної продукції; 

 неспроможність сформувати засади довгострокової (стратегічної) 

конкурентоспроможності національної економіки [4, с.47.] 

Для вирішення цих проблем на державному рівні необхідно: провести 

заходи щодо зменшення інфляції та запобігання її росту [2], активізувати 

внутрішні важелі формування ліквідності, серед яких вагоме місце посідає 

рефінансування центральним банком довгострокових кредитів, варто уникати 

заходів внутрішньої економічної політики, які заохочують надмірні 

запозичення за кордоном [1, с.142].  

Також, на нашу думку, необхідним є подальше вдосконалення організації 

залучення, використання й погашення позик, обмеження й поступова відмова 

від іноземних кредитів на покриття дефіциту бюджету; поставити умову взяття 

кредитів для підприємств, щоб позики стимулювали національне виробництво, 

а не використовувалися для імпорту товарів тощо. 

У подальшому необхідно розвивати взаємодію з іншими організаціями 

групи Світового банку (Міжнародною фінансовою корпорацією, Міжнародною 

асоціацією розвитку, Багатостороннім агентством гарантування інвестицій). 

Водночас, не можна зловживати надмірним кредитуванням та необхідно 

зважати на зростання зовнішнього боргу, та необхідністю його погашення.  
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Валютный рынок – это сфера экономических отношений, проявляющихся 

при осуществлении операции по купле-продаже иностранной валюты и ценных 
бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного 
капитала. [1, с.79] 

На валютном рынке покупают и продают валюту, как  для осуществления 
платежей, так и для других целей: для спекулятивных операций, операций 
хеджирования валютных рисков и т.п. 

2011 год оказался тяжёлым бременем для белорусской экономики. 
Отрицательное сальдо торгового баланса на сегодняшний день является одной 
из главных  проблем белорусской экономики. В 2009 и 2011 годах 
девальвировала национальная валюта – белорусский рубль.  

Проанализировав курс Доллара США на 1 января 2007-2011 года, можно 
сделать вывод, что цена доллара в белорусских рублях увеличивается с каждым 
годом. Средний абсолютный прирост (базисный) за эти годы составил 
412,25 бел. руб., а темп роста (базисный) 119,3%. 

Беларусь заняла седьмое место среди стран бывшего СССР по темпам 
роста официального курса доллара США к национальной валюте в 2010 году. 
Согласно анализу курсов на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2010 года, 
который был проведен БелаПАН, в первую пятерку вошли Латвия, где за год 
официальный курс доллара вырос на 9,41%, Литва – на 8,511, Узбекистан – на 
8,509%, Эстония – на 7,78% и Кыргызстан – на 6,82%. 

В 2009 году в связи с январской девальвацией Беларусь заняла первое 
место среди стран СНГ и Балтии по темпам роста официального курса доллара 
к национальной валюте (на 30,14%), в 2008 году – девятое (на 2,33%). [2] 

Далее следует рассмотреть курса доллара за 2011 год. Так в этом периоде 
к белорусскому рублю он вырос практически в 3 раза, и темп роста на конец 
года составил 278,3%. 
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В Беларуси с весны 2011 года наступили очередная волна финансового 
кризиса. 13 октября на дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой 
биржи доллар подорожал и достиг нового рекорда – 9010 рублей. Увеличилась 
ставка рефинансирования до 35% годовых для уменьшения давления на 
обменный курс белорусского рубля, а к концу года достигла 50%. В годовом 
исчисление инфляция в сентябре 2011 года составила 79,6%(по данным 
Национального статистического комитета Белоруссии).  

Экс-председатель Нацбанка Станислав Богданкевич дал экспертную 
оценку причин очередного этапа «Валютной лихорадки». По его мнению, это 
рост рублёвой денежной массы и непрофессионализм власти. [3] 

Из-за отсутствия валюты в обменных пунктах сформировался чёрный 
рынок, где курс доллара достиг 8000-9000 рублей. Цены на продукты питания 
(в том числе, контролируемые государством) за этот же период выросли в 
среднем на 55,3%, на непродовольственные товары – на 68,6%, на услуги – на 
27,4%, на пассажирские перевозки – на 51,1%. При этом зарплата в эквиваленте 
упала с 500 до 170-220 долларов, то есть ниже уровня Кыргызстана, Молдовы, 
Армении, Украины и Азербайджана.  

Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность 
международных экономических, в том числе валютно-кредитных и 
финансовых, отношений, вызывают негативные социально-экономические 
последствия, потери одних и выигрыши других стран. 

Изменения курса валют влияют на перераспределение между странами 
части валового внутреннего продукта, которая реализуется на внешних рынках. 

Для совершенствования валютных операций необходимо создать 
определенные предпосылки. Развитие экономики, улучшение законодательной 
базы, рост доверия к банковской системе должны повлиять на дальнейшее 
развитие и укрепление пошатнувшегося валютного рынка  
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Вступ. У сучасних умовах господарювання в Україні важливого значення 
набуває необхідність вирішення проблеми вдосконалення контролю якості 
аудиторських послуг. Аудиторські фірми (аудитори) зобов’язані дотримуватися 
політики і процедур контролю якості аудиторських послуг, які гарантують, що 
всі аудиторські перевірки проводяться у відповідності з міжнародними 
стандартами аудиту (далі – МСА) та Законом України «Про аудиторську 
діяльність». Зазначене і обумовлює вчасність та актуальність теми наукового 
дослідження.  

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування 
та розробка напрямів вдосконалення контролю якості аудиторських послуг в 
Україні.  

Результати дослідження. Аналіз літературних джерел дозволив зробити 
такий висновок, що на сьогодні проблемами контролю якості аудиторських 
послуг займається низка вчених, таких як: Редько О., Петрик О., Макєєва Є., 
Мутанівська Т., Закалінська Е. Проаналізувавши праці означених вчених, 
можна зробити висновок, що не існує єдиного підходу до визначення поняття 
контролю якості аудиторських послуг. А відтак, доцільним є визначення такого 
поняття з погляду його складових. Так, під якістю аудиторських послуг 
розуміють системне дотримання реальної професійної незалежності, вимог 
чинного законодавства та стандартів аудиту, дотримання Кодексу професійної 
етики та професійну діяльність у сфері аудиту [3, с.48]. Система контролю 
якості роботи аудитора (аудиторської фірми) – це система заходів, яка має 
охоплювати політику та процедури контролю, спрямовані на забезпечення 
виконання всіх аудиторських перевірок і надання супутніх аудиту послуг 
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відповідно до міжнародних стандартів аудиту (МСА) та чинного законодавства, 
яке регулює аудиторську діяльність в Україні [2, с.42]. На думку автора, 
контроль якості аудиторських послуг – це система перевірки надання якісних 
аудиторських послуг, яка контролює дотримання реальної професійної 
незалежності аудиторами, надання своїх послуг відповідно до вимог чинного 
законодавства та МСА. До найвагоміших проблем контролю якості 
аудиторських послуг в Україні можна віднести наступні: низький рівень 
зовнішнього контролю за аудиторською діяльністю; масовий характер 
недотримання етичних вимог з боку аудиторів. З метою вирішення цих проблем 
необхідно здійснити комплекс заходів по удосконаленню системи контролю 
аудиторських послуг. До таких заходів автор пропонує віднести: реформування 
діючої системи аудитроської діяльності в Україні в частині контролю якості 
(чітке розмежування функцій між регулюючими органами – Аудиторською 
палатою та Спілкою аудиторів України); нормативно-правове врегулювання 
контролю якості аудиторських послуг (гармонізація національних нормативних 
актів та МСА). 

Висновки. Таким чином, автором розглянуто дискусійні питання 
контролю якості аудиторських послуг. У ході чого надано власне уточнене 
визначення поняття контролю якості аудиторських послуг, а також узагальнено 
проблеми здійснення контролю аудиторських послуг АПУ, та запропоновано 
шляхи їх вирішення. Практична цінність одержаних результатів полягає в 
можливості їх застосування в діяльності аудиторів та аудиторських фірм, а 
також органів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні. 
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Науковий керівник: к.е.н. Гончаренко О. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

В умовах глобалізаційних процесів, за наявності конкуренції на ринках 

збуту, підприємства продають товари, продукцію, виконують роботи та 

надають послуги з наступною їх оплатою, використовуючи при цьому різні 

механізми збільшення номенклатури, обсягів виробництва, розширення 

клієнтської бази, що у свою чергу, призводить до зростання розміру безнадійної 

дебіторської заборгованості.  

Окремі питання щодо теоретичних і практичних аспектів ведення обліку 

дебіторської заборгованості присвячені наукові праці вчених Нашкерської Г., 

Бутинця Ф., Сопка В. та ін. 

Метою роботи є дослідження проблем та надання пропозицій щодо 

удосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості. 

Безнадійна дебіторська заборгованість (згідно із Податковим Кодексом 

п. 14.1.11) – заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної 

давності; прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності 

майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове 

стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості; 

заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у 

встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з 

їх ліквідацією. 

Однією з проблем обліку дебіторської заборгованості є певна 

некоректність методів визначення резерву сумнівних боргів, економічний зміст 

якого полягає в уточненні оцінки дебіторської заборгованості, що призводить 

до недостовірності даних при відображенні резерву сумнівних боргів в балансі. 

На нашу думку, сума резерву має визначатись множенням коефіцієнта 

сумнівності на залишок дебіторської заборгованості на початок періоду. Проте 

якщо коефіцієнт обчислюється шляхом визначення питомої ваги безнадійних 
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боргів у чистому доході, то множення такого коефіцієнта на суму боргу, а не на 

суму чистого доходу призводитиме до неспівставності баз обрахунку. Списана 

безнадійна заборгованість повинна відображатися на позабалансовому рахунку 

071 не менше трьох років з дати списання з метою контролю за можливістю 

стягнення у випадку зміни майнового стану боржника.  

Для того, щоб списати безнадійну заборгованість, необхідно правильно 

документально оформити операцію. Дебіторська заборгованість, по якій 

закінчився строк позовної давності, списується за рішенням керівника 

підприємства. Сьогодні законодавством не передбачена конкретна форма 

такого рішення. При використанні довільної форми пропонуємо такі 

обов’язкові реквізити: повна назва підприємства-дебітора із зазначенням його 

ідентифікаційного та індивідуального податкового коду, дати і причини 

виникнення заборгованості; повний перелік первинних документів, що 

підтверджують даний факт; дата прийняття рішення з обов’язковим 

зазначенням того, що ця заборгованість повинна обліковуватись не менше 

трьох років поза балансом (а можна і більше); підпис керівника і головного 

бухгалтера; печатка підприємства, установи. 

Отже, безнадійна дебіторська заборгованість, яка виникає між 

підприємствами, негативно впливає на розвиток як підприємства. Тому 

створення ефективної моделі обліку безнадійної дебіторської заборгованості 

дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників 

ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та своєчасної інформації для 

прийняття управлінських рішень. 

Список використаних джерел 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська 
заборгованість» [Електронний ресурс] : затверджене наказом Міністерством 
фінансів України №237 від 08.11.99 р. – Режим доступу : // www.rada.gov.ua. 

2. Бабіч В., Поддєрьогін А. Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та 
сумнівної дебіторської заборгованості / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. - №11. – С. 15-17. 

 



Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-кредитної системи 

 425 

УДК 657 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІКОВУ 
ПОЛІТИКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Бондарчук І. О. 
Науковий керівник: к.е.н. Саюн. А. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

 Бухгалтерський облік у страхових компаніях має будуватися на загальних 

засадах згідно чинного законодавства України. Проте, страхова компанія 

відрізняється від комерційних, промислових та інших фінансових установ та 

підприємств тим, що вона є специфічною фінансовою установою, яка 

сконцентровує в собі інтереси багатьох своїх клієнтів-страхувальників 

(фізичних і юридичних осіб). Окремого стандарту бухгалтерського обліку, який 

би відбивав специфіку обліку витрат та діяльності страхової компанії загалом, 

законодавство не має. 

 Розглядаючи особливості обліку витрат страхової компанії, слід пам’ятати, 

що згідно з визначенням Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. 

№ 85/96-ВР страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) і доходів від розміщення коштів цих фондів [1]. 

 Витрати страхової компанії виокремлюють на витрати для проведення 

страхових операцій (саме вони формують собівартість страхової послуги) і 

витрати на проведення інших операцій (витрати, що супроводжують одержання 

доходів від інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів страховика та 

інших його доходів) [2]. 

 Понад 90% загальної суми витрат страхової компанії припадає, безперечно, 

на «страхові» витрати. Ці витрати дуже неоднорідні. Всю їх сукупність можна за 

економічним змістом поділити на три великі групи: виплати страхових сум і 

страхових відшкодувань за договорами страхування й перестрахування; витрати 
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на обслуговування процесу страхування та перестрахування; витрати на 

утримання страхової компанії. Дві останні групи витрат можна об’єднати 

поняттям «витрати на ведення діяльності» [3]. 

Організація бухгалтерського обліку та звітності в страхових компаніях 

України базується на вимогах, загальних для всіх суб’єктів підприємницької 

діяльності. Ці вимоги викладені в Законі України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність на Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV, а також у наказі 

Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків 

бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 30.11.99 

№ 291. 

Таким чином, при раціональній організації обліку витрат і формуванні 

облікової політики в страхових компаніях необхідно враховувати те, що 

страхова діяльність відрізняється від всіх інших видів діяльності; страхові 

компанії окрім основної (страхової) діяльності займаються фінансовою, 

інвестиційною і господарською діяльністю; страховики утворюють спілки, 

асоціації та інші об’єднання. Всі ці особливості мають впливати на ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності страховиків, на формування 

облікової політики страхових установ.  

Отже, необхідно узаконити особливості ведення бухгалтерського обліку та 

їх вплив на облікову політику в страхових компаніях. Також потрібно 

удосконалити первинну бухгалтерську документацію страхових компаній, 

загалом систему бухгалтерського обліку та інструктивні документи з організації 

та ведення обліку витрат в страхових компаніях. 
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Напрям розвитку економічних відносин, що обраний нашою країною 

вимагає трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку згідно з 

вимогами міжнародних бухгалтерських та аудиторських стандартів. 

Незважаючи на індустріальний характер вітчизняної економіки, все більший 

вплив на діяльність підприємств справляють пострадянські методи 

виробництва, і хоча облік запасів не є новим об’єктом обліку, в сучасних 

умовах господарювання даний об’єкт повністю видозмінюється, що викликає 

необхідність модифікації підходів до його бухгалтерського обліку і контролю. 

Така ситуація зумовлює невідповідність організації та методології 

бухгалтерського обліку сучасним реаліям ринку. Приведення вітчизняного 

законодавства сфери бухгалтерського обліку у відповідність вимогам ринку з 

перспективою побудови розвиненої ринкової економіки дозволить вирішити 

поставлені проблемні питання. І ось лише в 2011 році задекларована ціль 

втілилася у «головному бухгалтерському Законі». 

Cьогодні стоїть нове завдання: адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу відповідно до Закону України «Про 

загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [1]. Виконання цієї вимоги прискорить інтеграцію 

економіки України в світову спільноту, буде сприяти формуванню 

сприятливого інвестиційного клімату, підвищить рівень професійного 

співтовариства бухгалтерів.  

Ще в Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із 

застосуванням міжнародних стандартів одним із завдань реформи ставилася 

активна робота в міжнародних професійних організаціях [2]. На сьогоднішній 

день три українські професійні організації бухгалтерів і аудиторів є членами 
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міжнародних бухгалтерських організацій. Однак, аналізуючи нинішній стан, 

можна констатувати, що завдання, яке ставилося Програмою виконане лише на 

половину.  

Проте шлях до впровадження міжнародних стандартів фінансової 

звітності непростий. В даний момент ми бачимо такі проблеми і труднощі. По-

перше, це проблеми правового характеру. Проблема полягає у визначенні 

шляху включення міжнародних стандартів в правове поле України. По-друге, 

труднощі впровадження МСФЗ пов’язані з необхідністю мати стійкі джерела 

інформації про всі зміни, які вносяться в діючі міжнародні стандарти, і про нові 

стандарти що приймаються. Не менш серйозними є проблеми професійного 

навчання молоді та підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів.  

Дуже гостро в плані запровадження МСФЗ також стоїть проблема 

контролюючих інститутів. На сьогодні ще чітко не визначено, який орган 

відповідатиме за контроль щодо дотриманням МСФЗ. Якщо відповідальність за 

методологію несе Міністерство фінансів, то який же орган відповідатиме за 

контроль за дотриманням даної методології. Це питання на сьогодні вікрите [1]. 

Отже, на даному етапі розвитку Україна ще знаходиться на далекому 

шляху до впровадження МСФЗ. Існує дуже багато проблемних питань 

методичного характеру, які потребують подальшого доопрацювання як на 

мікро- (рівні підприємства), так і макро- (рівні держави) рівнях.  
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Страхові компанії потребують своєчасної та достовірної інформації про 

фінансові результати діяльності для ухвалення обґрунтованих управлінських 

рішень. У цьому контексті зростає роль безпосереднього джерела такої 

інформації – фінансової звітності.  

Визначена національними стандартами структура балансу не враховує 

специфіку діяльності страхових компаній, у результаті чого більшість статтей 

зазначеного звіту не несуть жодного інформативного навантаження. Було б 

доцільним дещо розширити перелік статей балансу, включивши до статті 

«Поточні фінансові інвестиції» та «Довгострокові фінансові інвестиції» перелік 

напрямків розміщення коштів страхових резервів встановлений ст.31 ЗУ «Про 

страхування» [1]. Це дозволить більш прозоро відображати інформацію щодо 

напрямків розміщення коштів технічних резервів та контролювати дотримання 

нормативів розміщення таких коштів.  

Звіт про фінансові результати та звіт про доходи і витрати страховика 

досить схожі між собою. Більш того, вони мають одну і ту ж мету формування 

та розкривають однакову інформацію, але звіт про фінансові результати не 

адаптований до потреб страхової діяльності, тому не є достатньо 

інформативним. 

Необхідним буде об’єднати зазначені звіти зі збереженням структури 

звіту про фінансові результати, але включаючи до нього статті звіту про доходи 

і витрати страховика, що враховують специфіку страхової діяльності. 

Запровадження нової форми звіту про фінансовий результат страховика 

дозволить більш детально та достовірно відображати інформацію щодо доходів 

і витрат отриманих і понесених у результаті страхової діяльності.  
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У примітках до річної фінансової звітності та пункті три шостого розділу 

«Розшифровка окремих статей балансу» пояснювальної записки до звітних 

даних страховика спостерігається значне дублювання інформації. Так, в обох 

звітах представлена інформація щодо основних засобів, грошових коштів та їх 

еквівалентів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій та забезпечень 

[2]. 

При цьому в розділі «Фінансові інвестиції» приміток до річної фінансової 

звітності не передбачено граф, де можна було б навести детальну інформацію 

щодо інвестицій, якими для страховика є розміщення коштів страхових резервів 

у напрямах, передбачених законодавством. У п’ятому розділі приміток «Доходи 

і витрати» відсутні графи, де б зазначалися доходи та витрати, притаманні 

страховій діяльності. У сьомому розділі приміток «Забезпечення і резерви» 

було б доцільно наводити інформацію за кожним окремим видом страхових 

резервів, а не однією сумою у графі «Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань» [3]. 

Усі запропоновані вдосконалення дозволять значно підвищити 

інформативність фінансових звітів страховика, уникнути дублювання 

інформації у звітах. Упровадження запропонованих удосконалень фінансових 

звітів страховика призведе до значного зниження обсягів облікових робіт 

працівників бухгалтерії по складанню пакету фінансової звітності, що 

подається страховими компаніями. До того ж оновлені фінансові звіти 

страховиків мають стати більш наочними та зрозумілими користувачам.  
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За умов трансформації та глобалізації сучасної економіки, дедалі більше 

уваги приділяється фінансовим послугам, які задовольняють потреби суб’єктів 

ринку. Одними з найбільш популярних фінансових установ, серед споживачів 

фінансових послуг, є кредитні спілки. 

На сьогодні, кожна з країн-учасниць колишнього СРСР має свій 

законодавчий акт, яким регулюються відносини з приводу кредитного 

кооперування. Проте в кожній із країн інститути кредитного кооперування 

називаються по-різному (спілка, союз, кооператив), що залежить в першу чергу 

від національних особливостей розвитку економіки. 

Не зважаючи на особливості діяльності кредитних кооперативів, 

беззаперечною є вимога щодо ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, яка також має національні особливості. Головною 

проблемою фінансової звітності пострадянських країн є невідповідність 

національного нормативно-правового забезпечення вимогам міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Яскравим прикладом цього є суперечливі 

принципи й якісні вимоги до фінансових звітів. Що ж до України, то 

національні П(С)БО майже повністю відповідають міжнародним стандартам 

фінансової звітності, що є позитивним фактором для подальшого 

вдосконалення системи бухгалтерського обліку та звітності. 

Звітність кредитних спілок включає в себе фінансові звіти, що передбачені 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

а також звітні дані, передбачені Розпорядження Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Порядку 

складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними 

кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
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послуг України». Форми фінансової звітності є стандартизованими та 

загальноприйнятими для всіх суб’єктів господарювання, зважаючи на це, вони 

не в повній мірі розкривають специфічні особливості діяльності кредитних 

спілок. 

Звітні дані кредитної спілки розкривають специфіку діяльності, але форма 

їх подання та методологічні засади, що використовуються при формуванні, 

суперечать вимогам МСФЗ. Головними невідповідностями є дублювання 

інформації Звітними даними про склад активів та пасивів кредитної спілки 

Ф№1 «Баланс», а також Звітними даними про доходи та витрати кредитної 

спілки Ф№2 «Звіт про фінансові результати». 

Недотримання таких принципів бухгалтерського обліку як превалювання 

сутності над формою та нарахування і відповідності доходів і витрат наявне 

при складанні Звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки. 

Наведені й інші проблемні питання щодо звітності кредитних спілок 

обумовлюють необхідність трансформації форм спеціальної звітності та 

приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів. Альтернативним 

шляхом є розкриття деталізованої інформації про особливості діяльності 

кредитних спілок у пояснювальних записках до фінансової звітності, а Звітні 

дані про склад активів та пасивів, а також Звітні дані про доходи та витрати 

кредитної спілки виключити зі складу звітних даних. Це дозволить зменшити 

обсяг звітності, для кредитних спілок. 

Таким чином, приведення звітності кредитних спілок у відповідність до 

міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, модифікація та 

вдосконалення сучасних форм звітності є важливою проблемою, вирішення 

якої забезпечить достовірність, порівнянність, та головне якісність звітності. 
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В Україні ринкові перетворення призвели до розвитку такого виду 

підприємницької діяльності як страхування на комерційній основі. Рівень 

розвитку страхування в країні характеризується співвідношенням між обсягом 

страхових премій та валовим внутрішнім продуктом. Страхування є однією з 

небагатьох галузей економіки України, де в останні роки спостерігається 

постійне зростання обсягів наданих послуг. 

Неналежний рівень нормативно-правового забезпечення страхової 

діяльності стримує розвиток страхового ринку в Україні. 

З переходом страхування на комерційні засади бухгалтери страхових 

компаній, за відсутності законодавчого забезпечення бухгалтерського обліку 

страхових операцій, здійснювали облік за методикою колишнього Держстраху  

або виходячи з власного практичного досвіду.  

У такому ж напрямку органом державного нагляду за страховою 

діяльністю періодично розроблялись рекомендації та інструкції з 

бухгалтерського обліку операцій страхування. Це в певній мірі сприяло 

врегулюванню порядку ведення бухгалтерського обліку в страховій діяльності. 

Однак єдина методологія обліку страхових операцій була відсутня. Не 

враховувалися особливості страхової діяльності, пов’язані з операціями з 

перестрахування, формуванням технічних резервів [1] . 

На сьогодні не розроблена єдина система обліку господарської діяльності 

страхових компаній. Існуючі нормативно-інструктивні документи з обліку не 

враховують всіх аспектів страхової діяльності. В сучасних умовах одні й ті самі 

господарські операції в страхуванні відображаються страховиками України за 

різними методиками. Таким чином, невпорядкованість бухгалтерського обліку 

в страхуванні призводить до неможливості зваженої оцінки діяльності 
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страхових компаній, знижує ефективність контролю за дотриманням ними 

вимог страхового законодавства [2]. 

Звертаючи увагу на один із основних принципів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (нарахування та відповідність доходів і витрат), який 

передбачає відображення доходів та витрат у момент їх виникнення незалежно 

від дати надходження або сплати грошових коштів, облік страхових платежів 

слід відображати з використанням рахунків класів 3 «Кошти, розрахунки та 

інші активи» і 6 «Поточні зобов’язання» [3]. 

Контроль держави за страховою діяльністю забезпечується, зокрема, 

шляхом перевірки фінансової звітності страхової компанії на предмет 

відповідності діяльності вимогам страхового законодавства, забезпечення її 

платоспроможності відповідно до взятих страхових зобов’язань та виконання 

умов розміщення коштів страхових резервів.  

Таким чином, існуюча система звітності в страхуванні не відповідає 

сучасним вимогам, обумовленим переходом бухгалтерського обліку на 

міжнародні стандарти та інтеграцією національного страхового ринку в 

світовий. Необхідність переходу до нової системи звітності страховика 

обумовлена тим, що діюча в країні система не враховує особливостей страхової 

діяльності й інтересів окремих користувачів такої інформації, не в повній мірі 

забезпечує державний контроль за суб’єктами страхового ринку. 
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Кожна шоста кредитна спілка (КС) в Україні на даний момент має суттєві 

проблеми з дотриманням основних фінансових нормативів, а фінансовий стан 

більш ніж 50 кредитних спілок оцінюється як загрозливий.  

За результатами ІІІ квартал 2011 року загальна сума доходів, отримана 

КС становила – 71,9 млн грн., загальна сума витрат – 64,6 млн грн. Фінансовий 

результат становив 7,3 млр грн. [5] 

Інформацію про доходи та витрати КС узагальнюють у Звітних даних про 

доходи та витрати, які складаються відповідно до вимог «Порядку складання та 

подання звітності КС та об’єднаними КС до ДКРРФПУ». [7] 
Таблиця 1. 

Дотримання основних критеріїв та фінансових нормативів діяльності кредитних 
спілок при використанні різних методів визнання доходів та витрат 

 

Касовий метод Метод 
нарахування Показник Метод розрахунку 

Норма-
тивне 

значення ФР Показ-
ник ФР Показ-

ник 

Період 

Капітал ВК до зобов’язань ≥ 10% 18193,32 10% 31758,48 14,8% На початок 
дня 

Сума залучених на 
договірних умовах 
кредитів банків, ОКС 
/ до капіталу КС 

≤ 50% 18193,32 34,7% 31758,48 23,32 На момент Ризико-
вість 
операцій 

Сума внесків в 
капітал ОКС, банків / 
до капіталу КС 

≤ 60% 18193,32 43,7% 31758,48 29,38% На момент 

Прибут-
ковість 

НП попереднього 
періоду та доходів 
отриманих КС в з.п. 
до витрат понесених 
у з.п. 

≥ 100% 18193,32 117% 31758,48 136,2% На кінець 
періоду 

[Складено автором] 

Отже, методи визнання доходів і витрат у звітності Держфінпослуг у 

принципових підходах не відповідають вимогам МСФЗ: у звітних даних дохід 

відображується за касовим методом, а згідно МСФЗ повинен застосовуватися 

метод нарахувань, який базується на відповідності доходів і витрат. 
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Використовуючи касовий метод визнання доходів: по перше – 

відбувається викривлення фінансового результату; по друге – оскільки однією 

із головних умов діяльності КС є дотримання критеріїв та фінансових 

нормативів діяльності кредитних спілок, то використання методу нарахування 

при визнанні доходів допоможе КС відповідати даним нормативам. 

Удосконалення системи звітності КС повинно бути спрямованим на 

перегляд підходів до формування та змісту їх спеціальної звітності з метою 

адаптації її до МСФЗ. Це в свою чергу сприятиме гармонізації звітності 

небанківських фінансових установ із звітністю таких же суб’єктів інших країн, 

які застосовують міжнародні стандарти, а також забезпечить прозорість, 

відкритість, достовірність та зіставність звітності.  
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Формування ринкової економіки України, супроводжується стрімким 

розвитком страхового ринку. Рівень розвитку страхування в країні 

характеризується співвідношенням між обсягом страхових премій та валовим 

внутрішнім продуктом. Страхування є однією з небагатьох галузей економіки 

України, де в останні роки спостерігається постійне зростання обсягів наданих 

послуг.  

Проблемам бухгалтерського обліку в операціях страхування присвячено 

праці багатьох економістів та науковців, зокрема: В. Д. Базилевича, 

К. С. Базилевича, Ф. Ф. Бутинця, О. О. Гончаренко, А. М. Лютової, 

О. В. Лишиленка, Н. М. Ткаченка та інших. 

Метою дослідження є узагальнення особливостей обліку в операціях 

страхування в умовах переходу бухгалтерського обліку на міжнародні 

стандарти та інтеграції національного страхового ринку в світовий. 

Рівень теоретичної розробки переходу страхування на міжнародні 

стандарти сьогодні не в повній мірі відповідає вимогам практики проведення 

страхових операцій. Таким чином, невпорядкованість бухгалтерського обліку в 

страхуванні призводить до неможливості зваженої оцінки діяльності страхових 

компаній, знижує ефективність контролю за дотриманням ними вимог 

страхового законодавства. 

Діючий порядок обліку виплат страхових сум та страхових відшкодувань 

передбачає їх відображення на основі тільки фактичного руху грошових 

коштів, що пов’язано з процедурою формування резервів збитків. Але 

організація обліку розрахунків за страховими виплатами, що випливає із 

введення методу нарахування, для страховика є важливим доповненням 

методики обліку технічних резервів та обумовлена необхідністю застосування 
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єдиної методології обліку страхових операцій відповідно до положень 

бухгалтерського обліку [2].  

Беручи до уваги один із основних принципів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, який передбачає відображення доходів та витрат у момент 

їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, 

облік страхових платежів слід відображати з використанням рахунків класів 

3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і 6 «Поточні зобов’язання»[1]. 

Діяльність страховика має специфічний характер – залучення коштів 

шляхом страхування фізичних та юридичних осіб. Однак, існуюча система 

звітності в страхуванні не відповідає сучасним вимогам, а тому вимагає 

державного нагляду. Для удосконалення державного нагляду Україна в 

перспективі має запровадити використання міжнародних норм, в тому числі 

таких, що стосуються складання фінансової звітності страхових компаній. 

Отже, складання страховиками фінансової звітності відповідно до МСФЗ, 

необхідність удосконалення бухгалтерського обліку основного джерела доходів 

– страхових платежів, потребує детальних уточнень та подальших всебічних 

досліджень окреслених питань. 
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Головним завданням аналізу діяльності страховиків є виявлення джерел та 

методів підвищення прибутку від здійснення основної діяльності. Аналіз, що 

заснований на даних аналітичного та управлінського обліку компанії є 

основною підставою прийняття управлінських рішень. Аналіз ефективності 

діяльності та фінансово-майнового стану страхових компаній здійснюється 

учасниками страхових відносин з найрізноманітнішими цілями: оцінка 

конкурентного середовища, виявлення найприбутковіших видів страхування, 

вибір надійного контрагента тощо. Основним джерелом інформації для такого 

аналізу є дані публічної фінансової звітності та рейтингових оцінок. Страхові 

компанії України за підсумками 2011 року зобов’язані подати фінансову 

звітність складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – 

МСФЗ). Така звітність, у порівнянні зі звітністю складеною за національними 

стандартами, спрямована на розкриття суттєвої, з точки зору економічної 

сутності та прав споживача страхових послуг, інформації. Відповідно, спектр 

показників зовнішньої оцінки фінансово-майнового стану страховика може 

видозмінюватись: формуються специфічні, притаманні лише страхуванню 

риси, виникають нові характеристики та трактування уже відомих показників 

тощо. Тож вивчення трансформації механізму зовнішнього економічного 

аналізу фінансової звітності страхових організацій складеної за МСФЗ набуває 

особливої актуальності. Метою такого дослідження є виявлення напрямків 

вдосконалення системи зовнішнього економічного аналізу фінансової звітності 

страхових організацій у контексті застосування МСФЗ.  

На підставі даних фінансової та спеціальної звітності страховика 

розраховують ключові індикатори (коефіцієнти) діяльності, що не залежать від 
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його розміру. а тому можуть порівнюватись із даними інших страховиків та між 

собою за рівні періоди часу. Найважливішими коефіцієнтами, які 

характеризують здатність страховика генерувати власний капітал для 

забезпечення зростання та подолання економічних труднощів, є відношення 

прибутку до активів та власного капіталу. Саме розкриття цих показників у 

фінансовій звітності набуває найбільших змін. Згідно з вимогами МСФЗ 4 

«Страхові контракти» зобов’язаннями страховика визнаються не лише суми 

нараховані страхових відшкодувань та виплат за фінансовими інструментами, а 

і значна частка потенційно можливих затрат. Таким чином, при розрахунках 

обсягів реальних зобов’язань страховика може виникати фінансова колізія. 

Враховуючи, що сукупний об’єм зобов’язань покладено в основу розрахунку 

багатьох показників фінансово-майнового стану, постає необхідність їх 

перегляду із врахуванням міжнародної методики оцінки страхових компаній. 

Отже, імплементація вимог МСФЗ до страхових компаній України 

автоматично викликає перегляд механізму зовнішнього економічного аналізу 

фінансово-майнового стану на підставі даних фінансової звітності. Через 

можливе збільшення обсягів формально-визнаних страховиками зобов’язань 

слід очікувати необґрунтованого зниження оцінок більшості страховиків 

національними суб’єктами, що здійснювали її за вітчизняними стандартами. 

Для уникнення таких викривлень інформації необхідно провести перегляд 

механізмів аналізу шляхом його адаптації до сучасної системи публічної 

звітності. 

Список використаних джерел 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Загальна недовіра щодо витрат державних грошей, корупція і 

непослідовне трактування податкового законодавства призводять до того, 

близько 50% з того, що виробляє країна, залишається в тіні. Як можна говорити 

про довіру до нинішнього законодавства, якщо воно є не тільки незрозумілим 

але ще й нестабільним. Як приклад, можна взяти нещодавно прийнятий 

Податковий кодекс. Зміни та доповнення до якого вносяться мало не щомісяця. 

За чотирнадцять повних місяців в Податковий кодекс внесено зміни 

сімнадцятьма Законами. Податковий кодекс змінили, навіть, в день набрання 

ним чинності. Це порушує принцип стабільності і нагадує постійні зміни до 

Закону про ПДВ, який є рекордсменом серед українських законів за кількістю 

змін (понад 110 офіційних змін) та доводить неякісну підготовку Кодексу. 

Треба згадати і про якість правок до Кодексу, і про затрати на утримання всього 

апарату для виконання цих правок. Люди і так не вірять, що їхні сплачені 

податки будуть мудро використані. А тим більше, якщо їх використовувати в 

таких цілях. 

Експерти говорять, що новий Податковий кодекс є кроком у правильному 

напрямку. Проте Податковий кодекс не управляється і не трактується достатньо 

владою, спонукаючи підприємства залишатися в підпіллі. Підприємства 

ухиляються від сплати податків тому, що вони можуть це робити. Їм зручніше 

заплатити посадовій особі, аніж сплачувати податки.  

Один зі способів стимулювати компанії платити податки – зробити 

ухиляння від сплати надто ризикованим. Якщо компанія знатиме, що вона не 

зможе викрутитись за хабарі й на неї будуть накладатися штрафи виправдано, 

можливо, що всі почнуть думати двічі, перш ніж не платити податки [1]. 
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Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2011 рік, порівняно із 

показниками 2010 року, збільшуються на 39,9 млрд грн. або на 12,5%. Із огляду 

на тенденцію зменшення питомої ваги доходів зведеного бюджету за 2006-2011 

роки можна трактувати як зменшення податкового тиску з боку держави на 

платників податків. Також слід відзначити, що запланований показник питомої 

ваги доходів бюджету у ВВП за 2011 рік є найнижчим серед аналізованих [2]. 

Але яка частина прогнозованих доходів зведеного бюджету насправді 

буде отримана державою, а яка так і залишиться в тіні? Це питання залишається 

відкритим. Остаточні висновки, щодо результатів нововведень можна буде 

зробити лише після звітування державою про виконання ЗУ «Про Державний 

бюджет України на 2011 рік» [3]. Так би мовити, прирівняти очікування до 

фактичних показників. А очікувати нам цих показників не пізніше 1 травня 

2012 року – року, наступного за звітним – це строки подання річного звіту про 

виконання закону. От тоді і можна буде зробити відповідні висновки та дати 

відповідь на запитання: чи є Податковий кодекс шляхом до світлого 

майбутнього, чи він дійсно заганяє нашу економіку в тінь?». 
 

Список використаних джерел 
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адміністрації України. - Київ : [б. и.], 2011, №1, 2. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Найсуттєвіший вплив на діяльність підприємств здійснюють ризики зміни 

ціни на сировину та матеріали, що закуповуються, та на товари, що 

продаються, далі йдуть ризики ліквідності, валютний та відсотковий ризики 

відповідно. 

Класичним способом мінімізації валютних ризиків для підприємств у 

всьому світі вважається хеджування. Хеджуванням називають застосування 

одного чи декількох інструментів хеджування з метою повної чи часткової 

компенсації змін справедливої вартості об’єкта хеджування або пов’язаного з 

ним грошового потоку [1]. Побудова бухгалтерського обліку хеджування у 

системі управління підприємством передбачає наявність відповідного рівня 

його організаційної та методологічної складових. В той же час недосконалість  

нормативно-правової бази зумовлює певні незручності при організації 

бухгалтерського обліку операцій хеджування, що підтверджує актуальність 

обраної тематики дослідження і подальшого вдосконалення і дослідження. 

Складність і відносна новизна даних об’єктів пояснюють той факт, що на 

сьогодні в українській практиці обліку інструментів хеджування залишаються 

не вирішеними наступні питання: 

1. Для операції хеджування потрібна висока вірогідність її здійснення і 

висока її ефективність, що, у свою чергу і складає проблемну ситуацію. 

2. Недостатня урегульованість цього питання відносно нормативної бази, а 

саме стандартів обліку. В зв’язку з цим доводиться керуватися принципами, а 

вони не завжди припускають однозначну відповідь. 

3. Документальне оформлення не дає можливість ідентифікувати різні 

об’єкти обліку (об’єкти, пов’язані з хеджуванням і зі спекуляцією), тому в 

деяких ситуаціях проблематично визначити мету операції [3]. 
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Для обліку похідних фінансових інструментів передбачений рахунок 03 

«Контрактні зобов’язання». З метою хеджування або отримання додаткового 

прибутку, тобто спекуляція, – рекомендуємо відкривати наступні субрахунки 

до рахунку 03 «Контрактні зобов’язання»: 031 «Контрактні зобов’язання з 

метою хеджування» та 032 «Контрактні зобов’язання з метою спекуляції». У 

плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій не передбаченого окремого 

рахунку для обліку фінансових інструментів, в тому числі і похідних. На думку 

науковців доречним є додавання до Плану рахунків субрахунку 

144 «Довгострокові похідні фінансові інструменти» до синтетичного рахунку 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції», та субрахунку 353 «Короткострокові 

похідні фінансові інструменти» до синтетичного рахунку 35 «Поточні 

фінансові інвестиції». 

Доречно зазначати у назві порядковий номер і вид відносин хеджування, 

наприклад «Обґрунтування відносин хеджування справедливої вартості №1», 

це полегшить ідентифікацію документу [2].  

Отже, ефективна розробка та реалізація стратегії хеджування забезпечує 

ефективніший фінансовий менеджмент. У результаті покращується управління 

підприємством і забезпечується оптимальне функціонування такого обліку та 

подальший його розвиток . Добре побудована програма хеджування зменшує як 

ризик, так і витрати. 

Список використаних джерел 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ 
СТІЙКОСТІ БАНКУ 

Рябіченко Д. О. 
Науковий керівник: к.е.н. Криклій О. А. 

ДВНЗ«Українська академія банківської справи НБУ» 
 
Ефективна організація аналізу фінансової стійкості банку дозволяє 

координувати діяльність суб’єктів і є передумовою гнучкого руху 

інформаційних потоків, необхідних для прийняття управлінських рішень. 

Метою роботи є систематизація джерел інформаційного забезпечення 

аналізу фінансової стійкості банку та їх групування за окремими підсистемами 

(рис. 1). 

Стратегічне управління фінансовою стійкістю, переважно, засноване на 

використанні зовнішніх інформаційних потоків, що характеризують: стан 

світової та національної економік; стан країни в цілому; регуляторні дії НБУ; 

стан фінансових ринків; діяльність та стан основних конкурентів. 

Внутрішню інформаційну підсистему можна розділити на такі категорії: 

– підсистема планових даних, яка включає плани попередніх періодів, 

бюджети, платіжні календарі, норми, ліміти, нормативи, планові звітні форми, 

що визначають загальний характер аналізу та слугують базою для виконання 

аналітичної функції контролю; 

– підсистема фактичних облікових даних, головними складовими якої є 

управлінська та статистична звітність внаслідок високого рівня деталізації; 

–  підсистема контролю, до якої відносять аудиторські звіти, акти ревізій, 

перевірок тощо, аналіз результатів яких є підґрунтям для проведення гнучкого 

аналізу, що буде спрямовано на дослідження виявлених у минулому недоліків; 

–  підсистема нормативного забезпечення: зовнішнє (нормативно-правові 

акти НБУ, рекомендації Базельського Комітету) та внутрішнє (розробляється 

менеджментом з метою створення підґрунтя для управлінської діяльності). 
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Рис. 1 Система інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості банку 
 
Аналіз фінансової стійкості банку є складним та багатогранним, а його 

ефективність залежить від якості інформаційно-аналітичного поля банку, 

вибору аналітичних прийомів і методів, кваліфікації фахівців. Сформована з 

урахуванням означених вимог підсистема аналізу сприяє формуванню та 

реалізації конкурентоспроможної стратегії управління банком. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ГАРАНТІЙНЕ 
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аспірант Житомирського державного технологічного університету 

 
Постановка проблеми. Гарантійні зобов’язання передбачають 

гарантійне обслуговування, ремонт або заміну товару протягом гарантійного 

терміну без додаткової оплати з боку покупця. В умовах асиметричної 

інформації важко визначити хто повинен виконувати гарантійні зобов’язання 

перед покупцем: виробник чи продавець. За даними Єдиного державного 

реєстру судових рішень України розглянуто 2541 справу1, що стосується 

виявлення та визнання браку товарів з подальшим відшкодуванням витрат 

вартості товару чи його ремонту. Для цілей бухгалтерського обліку наведена 

проблема потребує розмежування витрат, що виникли у зв’язку з виконанням 

гарантійних зобов’язань: витрати від виправлення браку (у виробника), витрати 

на збут (у продавця), витрати від надання послуг сервісного центру, що діє за 

дорученням виробника або продавця.  

Мета. Систематизація нормативного регулювання витрат, пов’язаних з 

виконанням гарантійних обов’язків для достовірного їх відображення в системі 

рахунків бухгалтерського обліку та попереджень порушень чинного 

законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Нормативне регулювання передбачає 

покладення на продавця гарантійних зобов’язань щодо відповідності якості 

товару вказаній в технічній документації до нього, а також нормальну роботу 

(застосування, використання) такого товару, в тому числі комплектуючих 

виробів, протягом гарантійного терміну.  

Гарантійні зобов’язання (обсяги, строки) зазначаються виробником 

(продавцем) у гарантійному талоні [1, с.10], продавець зобов’язаний здійснити 

перевірку споживчих властивостей товару в присутності покупця, 

поінформувати споживача про правила користування товаром, заповнити 
                                                
1 за даними сайту Єдиного державного реєстру судових рішень України http://reyestr.court.gov.ua/Search 
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відповідні документи видати розрахунковий документ [1, с.13-15]. Проте 

покупець має право вимагати виконання гарантійних зобов’язань у виробника 

або продавця [1, с.16] та узгоджує додаткові умови з виконавцем [1, с.23]. 

Взаємовідносини виробника, продавця, виконавця визначаються відповідними 

договорами [2, с.1]. За цих умов між виробником та продавцем повинен бути 

укладений договір в якому передбачено порядок відшкодування витрат 

пов’язаних виконанням гарантійних зобов’язань. Такий договір виступатиме 

обґрунтуванням включення таких витрат до складу витрат на збут, здійснення 

коригуючих записів у продавця (якщо такі витрати компенсовано виробником). 

Місце сервісних центрів у порядку виконання гарантійного ремонту 

визначається договорами між виробником або продавцем, та передбачає 

створення обмінного фонду товарів, відшкодування витрат на проведення 

ремонту тощо. 

Висновки. Незважаючи на численні нормативні акти, що регулюють 

загальні правила щодо виникнення та виконання договірних зобов’язань, 

невизначеними залишаються питання розподілу відповідальності та понесення 

витрат на їх виконання між виробником, продавцем та сервісним центром, а 

отже достовірного відображення витрат в системі рахунків бухгалтерського 

обліку. За цих умов необхідним виступає розробка гарантійної політики у 

виробника, укладання договорів між виробником та продавцем, виробником та 

сервісним центром або продавцем та сервісним центром. Це дозволить 

розмежувати відповідальність покупця між виробником та сервісним центром 

за порушення прав споживачів, а також передбачити порядок компенсації 

витрат на виконання гарантійних зобов’язань виробником. 
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Проблема запровадження другої державної мови в Україні є досить 

давньою. Вона періодично дискутується політиками, аналізується науковцями, 

обговорюється громадянами практично з часу проголошення державного 

суверенітету. 

Останнім часом, у зв’язку з пожвавленням дискусії у суспільстві щодо 

прийняття закону про запровадження другої державної мови в Україні, 

проблема двомовності знову набула актуальності. Суспільство здебільшого 

протестує проти того, щоб зробити російську мову другою державною в 

Україні. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2009 року, в Україні 

проживало близько 8,7 мільйонів росіян – це 17,9% від загального складу 

населення країни, з них лише  від 80 до 85% одномовних, тобто таких, що 

користуються тільки російською мовою. Щоправда на сьогодні ще існує 

проблема старших поколінь українських громадян, етнічних українців, які 

будучи вихованими на радянських традиціях, вважають рідною російську мову. 

Проте це, на нашу думку, не є вагомим аргументом для запровадження в 

Україні російської мови як другої державної. Показовим тут є приклад Ірландії, 

де практично не збереглося ірландської мови. З чотирьох мільйонів ірландців, 

за офіційними даними, ірландською мовою розмовляє лише 330 тисяч. За 

неофіційними – лише 65 тисяч. Майже все населення острівної держави 

говорить державною англійською мовою, не втративши при цьому власної 

етнічної ідентичності й патріотизму. 
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За двадцять років незалежності в нашій країні вже виросло покоління, яке 

не знає іншої батьківщини, крім України, і для яких українська мова є рідною, 

чи, принаймні, якою вони вільно володіють. Ще з десяток років – і цей процес 

стане незворотним. Час працює на утвердження в Україні української мови. 

Єдине, що поки не дає можливості цілком вирішити проблему російського 

мовного впливу – це сфера шоу-бізнесу та надмірна політизація й ідеологізація 

мовної проблеми. 

Політики протилежних напрямів, які мають нав’язливу ідею або 

стурбовані мобілізацією електорату, формують і підтримують протистояння по 

осі «свій-чужий», при якому ставлення до російської мови набуває ролі 

маркера, зокрема, в плані регіонального розмежування. Подібна політизація 

заважає пошукам цивілізованого та прийнятного для всіх компромісного 

розв’язання мовної проблеми в Україні. 

Замість того, аби витрачати зусилля на спроби «українізувати» чи 

«русифікувати» когось, розумно прийняти реальність: в Україні існують різні 

мовні спільноти, і не лише українська чи російська, а й, наприклад, 

кримськотатарська тощо. Тож справа політиків – створити всім їм рівні умови 

для реалізації своїх мовних, етнічних прав. 

Від того, наскільки успішно й задовільно будуть вирішуватись мовні 

проблеми в Україні, залежить самовідчуття людей, котрі асоціюють себе з 

ними: почуватимуться вони рівноправними громадянами своєї країни чи ні, а 

також загальний духовний і політичний клімат у країні. Проте для цього не 

обов’язково всі мови, що є рідними для поліетнічного населення України 

робити державними.  
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Постановка проблеми. Міжнародна трудова міграція населення відіграє 

одну з ключових ролей у соціально-економічному розвитку як окремих країн, 

так і світу загалом. Світовий досвід свідчить, що трудова міграція забезпечує 

безперечні переваги як країнам, що приймають робочу силу, так і країнам, які її 

постачають. Разом з тим, міжнародна міграція робочої сили породжує й гострі 

соціально-економічні проблеми. 

Мета. В контексті поставленої проблеми виникає необхідність 

відображення позитивних та негативних чинників міграції в країнах світу,а 

також роль міграції для різних регіонів світу. 

Основний матеріал. Особливості еволюції смертності і народжуваності, 

зростаючий розрив у демографічному потенціалі розвинених і країн, що 

розвиваються, а також процес глобалізації світової економіки призвели до того, 

що роль міжнародної міграції населення в демографічному розвитку світу 

значно збільшилася.  

Економіка цілого ряду промислово розвинених держав була створена за 

рахунок масового залучення робочої сили ззовні. Практично стовідсотковий 

внесок у створення та розвиток економіки таких країн, як Канада, Австралія, 

Нова Зеландія, Ізраїль, зробили іммігранти. Ними зроблено значний внесок і в 

розвиток економіки США, ПАР, Аргентини й інших країн [1]. 

На сьогодні близько 77% загального приросту чисельності населення 

розвинених країнах зумовлено міграційним приростом  проти 36% у 1960-і 

роки та 48% у 1970-і роки. В багатьох країнах Європи, де природний приріст є 

негативним, зростання населення здійснюється виключно за рахунок 

позитивного сальдо міграції. В США частка міграційного приросту в 
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загальному прирості населення складає близько 43% (1,3 млн осіб щорічно), в 

Австралії – 51% (119 тис осіб щорічно) [2]. 

Також залучення іноземної робочої сили призводить до зростання 

конкуренції на внутрішньому ринку праці до певної міри стимулює зростання 

продуктивності праці та ефективності виробництва в країні. 

Необхідно також зазначити, що імпорт робочої сили має і «зворотний 

бік». Так додаткова конкуренція на ринку праці призводить до зростання 

безробіття. Крім того, масову імміграцію завжди супроводжують зростання 

соціальної напруженості в суспільстві, конфлікти на расовому, національному 

та регіональному ґрунті, зростання злочинності та інших негативних явищ [3]. 

Також великого поширення набуває нелегальна міграція. Щоб уникнути цих та 

інших проблем потрібно проводити активну державну політику з регулювання 

міграції, особливо в центрах тяжіння міжнародної міграції. 

Висновки. Міграційні процеси навіть у теперішньому 

високорозвиненому суспільстві є з’ясованими не до кінця. Завершуючи розгляд 

ролі та значення міжнародної міграції населення в демографічному розвитку 

сучасного світу, зауважимо, що вона може зрости для більшості країн як за 

умови збільшення обсягів імміграції чи еміграції, так і масштабів тимчасової 

трудової міграції, а також вимушеної міграції. 
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У наш час, коли відбувається бурхливий розвиток промисловості, бізнесу, 
важливим є питання про їхню взаємодію з людиною як духовною істотою, 
чуттєвою особистістю, наділену моральними якостями, світоглядом. Діяльність 
в сфері бізнесу вимагає від особи певних моделей поведінки, рис характеру. 
Існують певні «закони бізнесу», недотримання яких призводить до 
матеріальних втрат, краху бізнесу, банкрутства. Але чи враховують ці 
«закони», «норми поведінки» духовну природу людини? Чи не суперечать вони 
їй? Чи не перетворюється людина на просту ляльку-маріонетку, якою керує нею 
ж створений бізнес. І, нарешті, що про це думає Церква, як одвічна духовна 
святиня людства? Ці питання в усі часи, й особливо нині, турбують 
прогресивне людство. Дослідження ставлення релігії до підприємницької 
діяльності, до збагачення і дій людини, щодо отримання винагороди – 
прибутку, дослідження витоків соціальної відповідальності бізнесу та її прояв у 
сучасному суспільстві є метою даної роботи. 

Актуальність роботи визначається загальною спрямованістю 
досліджень на вивчення сучасного стану релігійності у сфері бізнесу, а також 
вплив релігійних приписів на поведінку підприємців. Для будь-якого 
економіста, бізнесмена, банкіра важливо визначитися яким чином будувати 
свою діяльність – на засадах чесності, справедливості, законності чи шляхом 
обману і злодіяння. У будь-якої людини є певна межа, через яку вона не може 
переступити, не порушивши власних моральних і релігійних принципів. Але чи 
діє така межа у сучасних умовах, коли метою життя для людей є збагачення і 
отримання прибутків. Кожен день чуємо по радіо, телебаченню про жахливі 
злочини, махінації, вчинені заради грошей. Виходить сучасний підприємець 
може знехтувати простими людськими цінностями, нормами, навіть завдати 
шкоди іншим заради задоволення власних бажань. Чи вірить він в Бога? 
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Визнавати в людині лише економічного діяча – виробника, власника і 
споживача матеріальних благ – є хибною і аморальною точкою зору. Згадані 
функції самі по собі не мають значення для людини і жодним чином не 
виражають її сутності й гідності. Продуктивна праця, володіння та 
користування її результатами представляють одну зі сторін у житті людини чи 
одну із сфер її діяльності, але правдиво людське зацікавлення тут викликає 
лише те, як і для чого людина діє в цій сфері. 

Економічні відносини, змальовані в Біблії, зафіксували тип 
господарювання, побудований на соціальній солідарності, яка ґрунтувалася на 
належності до «обраного народу Божого». Економічна мета вбачається у 
зміцненні спільноти через підтримку всіх її членів, чого не можна сказати про 
сучасних підприємців, адже у гонитві за прибутком дуже часто нехтуються 
людські потреби. 

При достатній силі моральних спонукань у даної особи – приватної і, тим 
більше, урядової – ніяка гадана економічна необхідність не завадить їй 
підпорядкувати матеріальні міркування моральним в тій чи іншій справі.  
Ніяких самостійних економічних законів, ніякої економічної необхідності 
немає і не може бути, тому що явища господарського порядку мислимі лише як 
діяльність людини – моральної істоти, здатної підпорядковувати всі свої дії 
мотивам чистого добра. 

Отже, у Священних Писаннях християнства ми знаходимо правила 
чесного, справедливого ведення бізнесу на користь всього суспільства і кожної 
людини зокрема. Праця у них розглядається як необхідна умова 
життєдіяльності людства. Тому повністю відкинути підприємництво як таке 
неможливо. Але перед нами стоїть завдання будувати свою діяльність на 
релігійно-моральних законах, щоб по-перше, не нашкодити іншим, а по-друге, 
забезпечити суспільний ріст і розвиток. 
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Постановка проблеми. Банківська система Черкаської області попри  

географічне розташування області в центрі України, значний ресурсний та 

інтелектуальний потенціал, за показником залучення (вилучення) через 

банківську систему фінансових ресурсів, є регіоном-донором, з якого через 

банки-отримувачі вилучаються фінансові ресурси [1]. 

Мета. Проаналізувати процес становлення та функціонування 

комерційних банків на Черкащині, зробити аналіз стану банківської системи.  

Виклад основного матеріалу. Виникнення у нашому краї мережі 

фінансово-кредитних установ, як свідчать архівні матеріали, належить до 

початку ХІХ століття. З розвитком промислового виробництва почалася 

перебудова банківської системи. Масово створювалися приватні банки, заклади 

комерційного кредиту, ощадні каси. Першим у Черкасах було відкрито міський 

Громадський банк (1864 р.), засновниками якого стали місцеві купці та 

підприємці [2]. У середині XIX ст. в Черкаській області відомими були купці та 

підприємці: Д. Березанський, М. Гаркавенко, X. Гінзбург, І. Грінблат, 

В. Чорнобильський, Г. Цимерман, А. Цибульський та ін. Згодом почали діяти 

відділення Орловського та Мінського комерційних банків, Петербурзького 

обліково-позикового, Російського торгово-промислового, Київського 

земельного, Дворянського, приватних – Київського і Полтавського. На даний 

момент Черкаська область нараховує значну кількість комерційних банків, 

таких як: Альфа-банк, Брокбізнесбанк, ВіЕйБі Банк, ВТБ Банк, Експрес-банк, 

Ерсте Банк, Правекс-банк, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль та ін. 

Аналіз і оцінка сучасного стану банківської системи Черкаської області 

свідчить про значну диференціацію кредитних можливостей регіональних 

банків. Рівень капіталізації регіональних банків залишається досить низьким, 
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що стримує можливість видавати великі кредити та високими потенційними 

можливостями для створення в регіоні сприятливого інвестиційного клімату. В 

регіоні зберігається тенденція до зростання зобов’язань установ банків за 

довгостроковими депозитами. Вже за станом на 01.10.2011 банківська система 

області налічувала 22 філії та 710 відділень, які представляють 64 банки –

юридичну особу .Упродовж січня-травня 2011 року на території Черкаської 

області зареєстровано 10 і закрито 13 відділень. Це говорить про те, що 

кількість банківських установ в нашій області поступово зменшується [3].  

Ресурси банківських установ на території області станом на 1 січня 2011 

року становили 5,9 млрд грн. Черкаська область за об’ємом ресурсів, які 

зосереджені в банківській системі України, посідає 12 місце [4]. 

Висновки. Аналіз даних представлених у роботі 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. Cтворення регіональних банків позитивно 

вплине на центральний  регіон в цілому, оскільки регіональні банки зацікавлені 

в розвитку економіки регіону, на території якого вони здійснюють свою 

діяльність. 
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Розвиток страхування є тернистим шляхом злетів і падінь, гіркого досвіду 

та надзвичайних успіхів у виконанні своєї соціальної місії. «Батьківщиною» 

страхування є Західна Європа, де страхова галузь є найбільш розвиненою у наш 

час. Рівень її інтегрованості в економічне життя суспільства є настільки 

високим, що динаміка розвитку цієї сфери діяльності може слугувати 

відмінним індикатором ділової активності в економіці [1]. 

Проведені дослідження свідчать про те, що у 2011 році відбулися 

позитивні зрушення розвитку страхової галузі Європи у порівнянні з 2010 

роком. Проте, нестабільність світових фондових бірж (особливо цін на 

енергоносії) та політичної ситуації в світі, зростаюча імовірність дефолту 

крупних фінансових інститутів та членів єврозони, загроза військових 

конфліктів на Близькому Сході зумовили значні труднощі у розвитку страхової 

(операційної) та інвестиційної діяльності страхових компаній [2].  

Для пристосування до умов середовища страховим компаніям необхідно 

зосередити зусилля на ефективності використання ресурсів та формуванні 

відмінних компетенцій. Нами пропонуються заходи підвищення ефективності 

управління страховими компаніями, представлені у таблиці 1. 

Підсумовуючи вище сказане, варто відзначити значну залежність ринку 

страхування від низки макроекономічних, соціальних і політичних тенденцій та 

подій. Разом з тим, в умовах нестабільності доцільно приймати рішення, 

результати яких дадуть змогу або пристосуватися до цих факторів, або 

використати наявні сильні сторони для зниження негативного впливу загроз. На 

нашу думку, запропоновані рішення потенційно зможуть підвищити не тільки 

ефективність управління страховими компаніями Європи, але і продуктивно 

працювати в умовах вітчизняного страхового ринку. 
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Таблиця 1 

Напрямки концентрації зусиль страховиків в управлінні страховими компаніями 
Сфери управління Заходи та напрями зосередження зусиль 

Управління ризиками і 
капіталом  

- розширення фінансових та інвестиційних операцій на ринках, що 
розвиваються для зменшення негативного впливу низьких відсоткових 
ставок в Європі на прибутковість інвестиційних портфелів; 

- застосування механізму операцій цесії із пов’язаними 
перестраховиками, які знаходяться за межами юрисдикції директиви 
Solvency II для виконання її вимог із мінімальними втратами доходів від 
страхової діяльності; 

- адаптація моделі антисипативного планування. 
Управління ризиками і 
капіталом  

- розширення фінансових та інвестиційних операцій на ринках, що 
розвиваються для зменшення негативного впливу низьких відсоткових 
ставок в Європі на прибутковість інвестиційних портфелів; 

- управління, зорієнтоване на підвищення збалансованості 
фінансових показників з метою підвищення інвестиційної 
привабливості; 

- застосування механізму операцій цесії із пов’язаними 
перестраховиками, які знаходяться за межами юрисдикції директиви 
Solvency II для виконання її вимог із мінімальними втратами доходів від 
страхової діяльності; 

- адаптація моделі антисипативного планування. 

Управління дистрибуцією Використання інструментів мережі інтернет і розширення продажу 
страхових продуктів через банківські установи, орієнтація на прямі 
продажі. 

Управління збутом в 
географічному аспекті 

Перспективними ринками для страховиків є  ринки Індії, Китаю, 
Бразилії,  країн Південно-Східної Азії і Латинської Америки. 

Управління продуктовим 
портфелем з метою 
пристосування до потреб 
цільового ринку 

- пропозиція продуктів, які є найбільш затребуваними та водночас 
доступними; 

- впровадження гнучких систем знижок і заохочень для лояльних 
клієнтів; 

- оптимізація ціноутворення з метою пристосування цін до 
платоспроможності масового споживача. 

Оптимізація 
корпоративної стратегії та 
зосередження на контролі 
витрат 

- формування функціональної стратегії, зорієнтоване на  
першочергове підвищення ефективності використання наявних ресурсів 
та пошук резервів економії коштів; 

- зміна бізнес-моделі з урахуванням загроз та можливостей 
зовнішнього середовища із їх узгодженням до сильних сторін компанії; 

- реструктуризація організаційної структури управління відповідно 
до нової бізнес-моделі (з врахуванням принципу децентралізації та з 
орієнтацією на мінімізацію бюрократичних витрат); 

- зосередження на контролі витрат ризикових видів страхування 
(зокрема, контроль шахрайства та застосування системи страхових 
претензій). 

 
Список використаних джерел 

1. CEA Statistics №44. European insurance in Figures [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.insuranceeurope.eu/uploads/Modules/Publications/european-insurance-in-figures-
2011.pdf 

2. Europe insurance outlook. Global insurance center 2012 outlook [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/European_insurance_outlook_for_ 
2012/$FILE/European%20Insurance%20Outlook%202012.pdf. 



Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

 459 

УДК: 1.21. 17 

ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНЕ ТРАКТУВАННЯ 
ПОНЯТТЯ ЛЮБОВІ 

 

Калашник В. М. 
Науковий керівник: к.філол.н. Майстренко С. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Любов – це почуття й усвідомлення людиною предмета чи явища як 

невід’ємної умови свого існування. Тема любові дуже актуальна в сучасному 

житті як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. В наш час людина 

формує поверхневе ставлення до любові, народжуючи опосередкований, 

поверхневий тип людини, орієнтованої на тимчасові потреби, не здатної до 

напруженої душевної роботи, яка не прагне до справжньої краси. Тема любові 

невичерпна, можливою й необхідною є її філософська інтерпритація та 

кваліфікація цього феномену. 

Історично-філософський аналіз розуміння поняття любові у світобаченні 

буття людиною, місце та роль любові у системі моральних цінностей та 

повсякденному житті особи є метою дослідження. 

У стародавньому суспільстві, коли подання про особистість (її цінності, 

самостійність, незалежність) перебували в зародковому стані й індивід був 

розчинений у колективі як у єдиному цілому, де його дії й спонукання були 

підпорядковані інтересам колективу, розумілася любов як фізіологічний 

процес. 

У період античності виділяються деякі аспекти любові, які згодом будуть 

перейняті філософами інших епох: це уявлення про любов як про прагнення до 

втраченої цілісності людської істоти, досить чітке розмежування між духовною 

любов’ю й половим інстинктом. Уперше до цієї проблеми звернувся Платон, 

що трактував любов як божественну силу, що допомагає людині перебороти 

свою недосконалість, як помічницю на шляху до моральності та вічної краси.  

В епоху середньовіччя в суспільстві відбувається докорінна зміна поглядів 
на основні життєві поняття, цінності, що пов’язана із широким поширенням 
християнства як світової релігії. Любов між двома людьми сприймається як 
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якийсь егоїстичний і гріховний прояв. Августин виділяв два види любові: одна 
земна, нечиста, плотська, захоплива до всього перехідного; інша любов – свята, 
котра піднімає нас до висот, до небес. Паралельно з осудом плотської любові у 
філософії пізнього середньовіччя все частіше й частіше піднімається питання 
про високу любов між чоловіком і жінкою, що розглядається як даний Богом 
приклад безкорисливої любові. Візантійська культура, продовжуючи й 
розвиваючи багато античних традицій розуміння любові, зробила значний крок 
у вивченні цього складного феномену людського буття. В епоху Відродження 
тема любові розцвіла за обставин загального гострого інтересу до всього 
земного й людського, що звільнилось з-під контролю церкви. Поняття «любов» 
повернуло собі статус життєвої філософської категорії. 

У центрі уваги філософії Нового часу стає людина з її природними 
прагненнями до добра, щастя, гармонії, тобто повністю заперечується ідея про 
споконвічну гріховність людей. Філософії Нового часу властивий гуманізм і 
антропоцентризм. 

Ісус вимагає від людини любов як непохитну і непереможну 
доброзичливість. Тому, що така любов уподібнює людину Богові. Все учення 
Біблії зводиться до того, що ми стаємо дійсно людьми тоді, коли ми стаємо 
подібними до Бога. Лише одне робить нас подібними до Бога – любов до людей 
і безперестанна турбота про них, безвідносно до того, як вони поводяться з 
цією любов’ю. Ми знаходимо християнську досконалість, коли навчимося 
прощати так, як прощає Бог, і любити так, як любить Бог. 

Розуміння любові за ісламом зводиться до того, що обожнювання кого-
небудь, окрім Бога, у тому числі кого б то не було з Його творінь, – причина, 
що призводить до ідолопоклоніння. Віруючі обожнюють лише Бога, вони 
люблять лише в ім’я аллаха Всевишнього. Любов віруючого чиста як світло, 
вона народжує світло в серці, оскільки дійсним об’єктом любові є Бог. 

Любов протягом історичних епох трактувалась по-різному. Про природу 
любові не одне століття сперечаються мислителі та митці. В одному вони 
дійшли згоди: здатність любити – виняткова властивість людини, завдяки якій 
ми цінуємо життя.  
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Банківська система відіграє провідну роль у забезпеченні фінансової 

стабільності держави та підвищенні рівня розвитку економіки. Однак, сьогодні 

в Україні спостерігається суттєве зростання участі іноземних інвесторів у 

роботі банківської системи, що може призвести до негативних наслідків. 

Особливої уваги потребують проблеми доступу іноземного капіталу і його 

впливу на діяльність вітчизняних банків та економічну безпеку держави в 

цілому, що зумовлює необхідність перегляду державної політики України 

відносно ролі іноземних банків у національній економіці.  

Допуск іноземного капіталу в банківський сектор можливий лише до того 

рівня, за якого зберігається національний контроль за банківською системою. 

Характерно, що подібні обмеження здійснюють більшість розвинених країн 

світу. Ці заходи вживаються як такі, «які диктуються міркуваннями 

обачливості» або які необхідні «для забезпечення цілісності і стабільності 

фінансової системи» і це не вважається ігноруванням ринкових засад 

міжнародного співробітництва в економічній сфері чи порушенням вимог 

Світової організації торгівлі 

За даними НБУ кількість банків з іноземним капіталом в Україні зросла з 

35 банків у 2006 до 53 – у 2012 році (в тому числі зі 100% іноземним капіталом 

з 13 до 22). Частка іноземного капіталу у банківській системі України зросла за 

цей період з 27,6 до 41,6%. Отож, швидкі темпи приросту іноземних інвестицій 

попри вигоду, яку вони приносять вітчизняній банківській системі, наражають 

її на ряд ризиків. Навряд чи, такі блага, як підвищення рівня іноземного 

інвестування реального сектора вітчизняної економіки, поява нових технологій, 

зниження рівня процентних ставок на кредити та підвищення якості 

банківського обслуговування можуть перекрити ризики фактичної втрати 
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економічного суверенітету, зниження рівня економічної безпеки та виникнення 

залежності від світових фінансово-економічних криз. 

Ці явища мають місце в разі надмірної концентрації частки іноземного 

капіталу в банківській системі одним інвестором. Сьогодні іноземний капітал в 

Україні представлений 23-ма країнами. Таку диверсифікацію власників можна 

вважати позитивною рисою української банківської системи. Однак, 

спостерігається значне збільшення капіталу російських інвесторів, особливо за 

останні декілька років. Так, частка російського банківського капіталу у 

загальній кількості інвестицій на початок 2012 року становила 21%, та 

представлений 10 банками, що контролюють більше 11% активів банківської 

системи. 

Варто відзначити, що коли в США у 2000 році іноземні банки заволоділи 

лише 12 відсотками банківських активів, в керівних колах цієї країни виникли 

серйозні побоювання щодо встановлення іноземного контролю над 

банківською системою США.  

Поява російських комерційних і державних банків несе низку ризиків, 

оскільки володіючи доступом до значних валютних ресурсів, російські банки 

мають можливість ринковими методами впливати на монетарну політику в 

Україні.  

Зростання зарубіжних (російських) інвестицій в українську економіку має 

позитивний характер у короткостроковій перспективі, проте в більш тривалій 

перспективі можливими є проблеми, пов’язані із політизацією прийняття 

бізнес-рішень, зокрема при розширенні впливу російських державних банків. 

Отож, на нашу думку, доцільно вжити заходів щодо створення 

відповідного правового поля, яке б регламентувало діяльність банків з 

іноземним капіталом, а також прийняття на законодавчому рівні рішень, вимог 

щодо обмеження частки іноземного капіталу одного інвестора в банківській 

системі України.  
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Мікроклімат – умови внутрішнього середовища виробничих приміщень, 

що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. Дана тема є дуже 

актуальною в сучасному житті. Життєдіяльність людини завжди протікає в 

певних метеорологічних умовах, які визначаються комбінацією температури 

повітря, швидкості його руху й відносної вологості, барометричним тиском і 

інтенсивністю теплового випромінювання. Ці показники в сукупності (за 

винятком барометричного тиску) характеризують метеорологічних умови 

середовища (мікроклімат) виробничого приміщення. 

Дослідження нормативних значень показників мікроклімату під час 

робочого часу, їхній вплив на організм людини, її працездатність є метою 

дослідження. 

До показників, які визначають сприятливість мікроклімату відносять: 

температуру; відносну вологість і швидкість руху повітря; температура 

поверхонь, що оточують людину та інтенсивність теплового опромінення. 

Нормальні метеорологічні умови в робочій зоні виробничих приміщень 

визначаються нормами метеорологічних умов. При нормуванні умов для різних 

галузей промисловості виходять із загальних міжгалузевих норм («Загальні 

санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони» ГОСТ12.1.005-88). 

Нормуються оптимальні та припустимі температури повітря, відносна вологість 

і швидкість руху повітря для робочої зони виробничих приміщень із обліком 

постійних і непостійних робочих місць. 

Незважаючи на те, що параметри мікроклімату виробничих приміщень 

можуть змінюватись, іноді навіть значно, температура тіла людини залишається 

постійною (36,6°С). Властивість організму людини підтримувати тепловий 

баланс із навколишнім середовищем називаються терморегуляцією. Нормальне 
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протікання фізіологічних процесів, а отже і хороше самопочуття можливе лише 

тоді, коли тепло, що виділяється організмом людини, постійно відводиться в 

навколишнє середовище. Мікрокліматичні умови, за яких це має місце 

вважаються найкращими. 

Численними дослідженнями встановлений негативний однозначний вплив 

несприятливих метеорологічних умов (дискомфортний мікроклімат) на безпеку 

життєдіяльності людину в процесі праці. У самому загальному виді дія 

метеорологічних умов на організм людини можна охарактеризувати в такий 

спосіб: температура повітря впливає на самопочуття людини й продуктивність 

праці; висока температура повітря (30-350С) у виробничих приміщеннях при 

збереженні інших параметрів викликає швидку стомлюваність працюючого, 

перегрівши організму й велике потовиділення. Найбільш сильно несприятливі 

умови мікроклімату позначаються на людях старше 45 років, тобто на 

робітників, що мають високу кваліфікацію, що й приносять виробництву 

більшу користь.  

У даний час, коли багато підприємств працюють зі шкідливими 

речовинами, в час науково-технічного процесу, коли з фізичної роботи люди 

перейшли на розумову, підприємці мають звертати особливу увагу на 

мікроклімат виробничого середовища. Адже забезпечення нормальних умов 

забезпечує високу продуктивність праці, в свою чергу – отримання високих 

прибутків, зменшення витрат на оплату лікувально-профілактичних заходів 

персоналу. 
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Постановка проблеми. В Україні в ХІХ ст. – поч. ХХ ст. функціонувала 

розгалужена система кредитних установ: Державний банк, державні 

Дворянський і Селянський земельні банки, акціонерні земельні банки. 

Здійснено спробу простежити еволюцію кредитних установ – селянських та 

державних банків, вплив іноземних інвестицій на банківську систему.  

Мета. Проаналізувати історичний досвід формування банківської справи, 

умови розвитку, організації діяльності фінансово-кредитних установ та 

особливості їх функціонування  в Україні в період ХІХ – на поч. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. На поч. ХІХ ст. банківська справа в Україні 

набула нового рівня. Банківські кредити прискорили розвиток виробництва, 

сприяли формуванню фінансового капіталу. Почали діяти акціонерні банки 

комерційного та іпотечного кредиту. Імпульсом до розвитку стало заснування у 

1817 р. російського Державного комерційного банку. Вже у 1819 р. починає 

функціонувати філія цього банку в Одесі [4]. 

Після скасування кріпосного права у 1861 р. сільське господарство України 

потребувало фінансової підтримки, насамперед короткострокового 

кредитування. Рушійними в цій справі стали селянські банки. Одним із 

найперших найвідоміших і найефективніших українських банків став 

Селянський банк графині О. Браницької, заснований у 1875 р. [2]. 

До початку ХХ ст. в Україні працювали 3 контори Державного банку Росії 

(Київська, Харківська, Одеська) та 19 його філій, зокрема у Феодосії та 

Кам’янець – Подільському; відділення Державного дворянського земельного 

банку та Селянського поземельного банку (в Одесі); відділення 

7 Петербурзьких комерційних банків (зокрема в Черкасах), а також єдине в 

Україні агентство іноземного банку – Креді Ліоне (в Одесі) [1]. 
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Кредитна система того часу розвивалася за рахунок іноземних 

підприємців. У 1914 р. вугільна (на 70%) та металургійна (на 90%) 

промисловість України переважно фінансувалася з іноземних капіталовкладень 

– франко-бельгійських, британських, німецьких, що суттєво впливало на 

кредитну діяльність банків в Україні. Кредит відігравав значну роль у зростанні 

темпів виробництва та нагромадженні фінансового капіталу. Так, підприємець 

цукрової промисловості К. Й. Ярошинський в 1916 р. придбав майже весь пакет 

акцій Київського приватного банку – одного з головних центрів фінансування 

цукрової промисловості в Росії, а в 1917 р. став господарем значної частини 

акцій Російського банку для зовнішньої торгівлі [3]. 

Висновок. Отже, можна стверджувати, що банківська справа в Україні 

отримала розвиток в ХІХ ст. внаслідок діяльності російських банків. Банківські 

кредити прискорили розвиток виробництва, сприяли формуванню фінансового 

капіталу, комерційному та іпотечному кредитуванню. 
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Постановка проблеми. Ринкові трансформації суспільства підвищили 
вимоги щодо рівня фахової підготовки персоналу, його корпоративної 
культури, формування на цій основі професійно значущих якостей сучасного 
фахівця, що тісно пов’язане з впровадженням відомчих стандартів культури, 
новими вимогами щодо культури професійного спілкування, зовнішнього 
вигляду, якості виконання професійних завдань. 

Мета. Вивчення особливостей розуміння феномену корпоративної 
культури і систематизація понять, пов’язаних з корпоративною культурою. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток ринкового середовища диктує 
свої правила для суб’єктів господарювання, в результаті чого формується 
уявлення про те, що не тільки матеріальний капітал є основою стабільної 
діяльності та конкурентоспроможності, а й інтелектуальний, моральний та 
культурний потенціал стає запорукою ефективності та стабільності. Створення 
єдиної системи цінностей, норм і правил, тобто корпоративної культури 
організації, сприяє поєднанню працівників, служб і підприємства в цілому, 
зосередження зусиль на досягненні стратегічних цілей. 

Соціальна відповідальність не може виникнути без відповідного ґрунту. 
Передумовою для її формування є розвиток корпоративної культури 
організації. 

Під корпоративною культурою розуміють систему цінностей, переконань, 
вірувань, уявлень, очікувань, символів, а також ділових принципів, норм 
поведінки, традицій, ритуалів, які склались в організації або її підрозділах за 
час діяльності та які приймаються більшістю співробітників [1]. 

Появу терміна «корпоративна культура» та його детальне вивчення 
можна датувати 70-ми рр. ХХ ст. Феномену корпоративної культури з часів 
його появи приділялася увага, а особливо тепер, коли практично у всіх 
економічних, психологічних, соціогуманітарних науках такий напрям, як 
«людський фактор» та його роль у підвищені ефективності виробництва, є 
досить глибоко досліджена. 
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Визначення феномена корпоративної культури стикається з певними 
проблемами, перш за все, методологічного характеру. Теорія корпоративної 
культури перебуває на етапі формування та, як зазначають науковці, «ще не 
стала стабільним усталеним зведенням знань». Cлід зазначити, що досі в 
багатьох організаціях питаннями корпоративної культури на професіональному 
рівні ніхто не займається, можливо не розуміючи значення та потенціалу 
даного феномену для розвитку і діяльності організації. 

Джерелами формування корпоративної культури виступають: 1) система 
особистих цінностей та індивідуально-своєрідних способів їх реалізації; 
2) способи, форми та структура організації діяльності, що втілюють деякі 
цінності, в тому числі й особисті цінності керівників підприємств; 3) уявлення 
про оптимальну та припустиму модель поведінки співробітника в колективі, що 
відображає систему внутрішньогрупових цінностей, що склалися [2]. 

До складових елементів корпоративної культури відносять такі якості 
особистості, як бажання конкурувати, уміння переконувати; прагнення 
відігравати роль неформального лідера; терпимість до рутинної 
адміністративної роботи. 

Механізм впливу корпоративної культури на діяльність організації 
полягає у тому, що працівники прогнозують розвиток ситуації, щодо якої вони 
оцінюють і вибудовують моделі своєї поведінки. Реалізуючи їх у діяльності, 
вони підсилюють ті чи інші тенденції та створюють у такий спосіб адекватні їм 
ситуації. Зміст корпоративної культури визначається ступенем особистої 
значимості професійно-трудової діяльності для більшості співробітників. 

Висновки. Феномен корпоративної культури розглядається як головний 
механізм, який забезпечує практичне підвищення ефективності роботи 
організації. Вона дуже важлива для будь-якого підприємства, оскільки може 
впливати на мотивацію співробітників; привабливість самої компанії як 
роботодавця; мораль кожного співробітника; продуктивність і ефективність 
діяльності; якість роботи співробітників; характер особових і виробничих 
відносин у колективі; ставлення працівників до роботи. 
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Постановка проблеми. Автором розглядаються питання щодо 

взаємозв’язку процесів інтеграції та глобалізації, які відбуваються в 

глобальному економічному середовищі, а також фактори, що пов’язані із 

регулюванням глобального економічного простору. 

Мета. Виявити  механізми економічного регулювання глобально 

інтегрованої регулюючої системи. 

Виклад основного матеріалу. Інтеграція та глобалізація економічного 

середовища країн-членів Європейського Союзу сьогодні є об’єктивним явищем, 

яке відбувається під впливом певних факторів. Серед останніх можна виділити 

внутрішню необхідність інтеграції ринків країн Європи в єдиний ринок. 

Сучасний Європейський Союз має єдину валюту, прозорі кордони, єдині 

правові стандарти. 

Починаючи з 70-х років минулого століття глобалізація стала двигуном 

економічного розвитку в багатьох країнах і регіонах світу. В 80-90-ті роки 

майже в усіх країнах світу була створена інфраструктура для роботи з 

іноземними інвесторами і цей час спостерігалося становлення позицій ТНК, як 

основного джерела приватних інвестицій в світову економіку. 

Світове господарство, глобалізована економіка як цілісна система, 

розвивається нерівномірно. Окремі країни, які перебувають на різних етапах 

інтернаціоналізації та міжнародного поділу праці, все в більшому ступені 

розбігаються за рівнем свого економічного розвитку. 

Важливим складовим елементом процесу глобалізації є трансформація 

механізмів економічного регулювання в напрямку становлення глобально 
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інтегрованої регулюючої системи, яка будується на факторах, серед яких можна 

виділити наступні: 

1. Широке і швидке розповсюдження інформаційних технологій, а також 

стрибок в галузі міжнародних комунікацій, завдяки чому управління стало 

можливим в тих складових міжнародних комплексів, що знаходяться в різних 

частинах світу. 

2. Людський капітал, роль якого виявляється в сфері освіти, охорони 

здоров’я, науки і який в подальшому перетворюється в глобальні сфери 

людської активності. 

3. Потреба у використанні вільного руху основних факторів 

виробництва, що не є можливим без ретельної координації економічних рішень 

на міжнародному рівні, а також спільного забезпечення економічної рівноваги в 

окремих країнах в межах світового господарства. 

4.  Посилення транснаціоналізації на мікроекономічному та 

макроекономічних рівнях. 

Висновки. На підставі вищезазначеного, можна стверджувати проте, що 

процес глобалізації набуває обертів і має безпосередній вплив на 

світогосподарські відносини. Тому сьогодні процес регулювання 

світогосподарських відносин є очевидним і потребує певної уваги. 
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Nowadays the International Monetary Fund (IMF) plays an important role for 

particular countries and the world economy as well. The global economic crisis has 

undermined the economic stability of many countries including Ukraine. Therefore, 

they need support to achieve economic and financial stability, to encourage their 

governments in carrying out economic and social reforms. 

Problems of cooperation between the IMF and Ukraine are reflected in the 

works of such scholars as S. M. Holubka, V. P. Kolosov, M. I. Saykevych, 

L. E. Lebedynets, M. A. Jankowski, etc. 

IMF provides increased financial assistance to Ukraine through the relevant 

instruments in order to help the country to pursue the process of reforming. Since 

1994 Ukraine has received the first program of stand by loan [2] from the IMF. It was 

implemented as the «first aid» and involved taking certain measures to soften the 

impact of financial crisis on Ukraine and lead to structural reforms in the Ukrainian 

economy. Overall, under the terms of cooperation with the IMF for the period of 

2008-2011 Ukraine received loan aid worth of $14430 billion [1, p.251]. 

Positive effects of receiving IMF loans are: stabilization of banking sector, 

correction of current account balance, maintaining of import-dependent domestic 

production, restraining speculative demand on foreign currency, creating sufficient 

currency reserves for repaying loans with interest, avoiding debt on social payments, 

improving the competitiveness of national economy as a whole [4, p.705]. But there 

are also negative risks, namely the growth of national debt and the transformation of 

the problem of debt service to the permanent loan problem; the formation of «forced» 

specialization of raw materials export worsening the situation concerning economic 
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independence in regard to the manufacturing of export products; inability to form the 

basis of long-term competitiveness of the national economy [3, p.47]. It is desirable 

that understanding of current economic and political processes should find its 

adequate reflection of the IMF based on deep comprehension of our national 

interests. 

To solve the problem it is necessary to carry out the following measures: 

- to continue budgetary stimulation and reduce fiscal deficit, to proceed to the 

solution of long-term budget strategies through implementing reforms designed to 

result into stability of public finances; 

- to prevent  shadow outflow of capital from our country; 

-  to shorten the government administrative charges; 

- to implement innovative and energy-saving technologies, etc. 

Thus loans which Ukraine receives from the IMF have both positive and 

negative risks. Therefore it is necessary to create the conditions of the program of 

cooperation, to increase its effectiveness, to reduce risks and improve the formation 

of foreign exchange reserves. Funds received from the IMF have to become the 

foundation, the impetus in overcoming the crisis, debt recovery and further economic 

growth. 
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Успішний розвиток і надійність банківської системи в умовах ринкової 

економіки багато у чому залежить від уміння прогнозувати основні показники 

фінансового стану банку, що дозволяє виявляти його слабкі та сильні сторони. 

Найбільшої актуальності прогнозування показників діяльності банків набуває в 

сучасних умовах, коли відбуваються зміни загальноекономічної ситуації, що 

впливають на надійність банків. 

Особливої уваги потребує з’ясування тісноти зв’язку між депозитними та 

кредитними портфелями банків та визначення прогнозованої величини 

кредитного портфеля банків. 

В умовах фінансової кризи деякі банки опинились в тяжкому становищі, 

зменшувалась кількість депозитів, збільшувались процентні ставки по 

кредитах, що негативно впливало на діяльність банківського сектору.  

Проаналізувавши динаміку змін у розмірах кредитних та депозитних 

вкладів вітчизняних банків на протязі 2005-2011 рр., автором було з’ясовано, 

що в 2010 р. спостерігається зниження кредитних і депозитних портфелів, що 

пояснюється фінансовою кризою, яка торкнулася і нашої держави (табл. 1) 
Таблиця 1 

Динаміка кредитних та депозитних вкладів банків у 2005-2011рр. 

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кредити, млн грн. 97197 156385 269688 485507 792384 747348 802063 
Депозити, млн грн. 115927 188427 297613 529818 806823 765127 826340 

 
Особливо слід зауважити, що у 2011 році спостерігається збільшення 

розміру кредитного та депозитного портфелів. 
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Ситуацію на ринку депозитів можна описати наступним трендовим 

рівнянням: Y=a+bt, де: a та b – параметри тренду, відповідно: а – середній 

рівень депозитів; b – середній абсолютний приріст депозитів. 

Розрахунок параметрів а та b проводиться за формулами: 

   (1) 

Проведені розрахунки дали наступні значення параметрів: 

 
Після підстановки отриманих параметрів у лінійний тренд було обчислено 

прогнозну величину депозитів в 2012 році.  

Y=508582,14+ 138708,89х (4) = 1063417,71 (тис грн.). 

Маючи прогноз розміру депозитного портфеля за допомогою парної 

регресії можна спрогнозувати розмір кредитного портфеля на 2012 рік. Для 

цього були знайдені відповідні параметри a та b: а=0,991029, b= - 25366,31. 

Для підтвердження щільності зв’язку між кредитним і депозитним 

портфелями був розрахований коефіцієнт кореляції. У нашому випадку він 

становить 0,997, це свідчить про високу щільність зв’язку цих показників.  

Для визначення прогнозних значень кредитного портфеля банку була 

застосована формула регресії, в якій використовується прогнозний показник по 

депозитному портфелю. При цьому рівняння регресії отримало такий вигляд: 

 
Таким чином, за результатами розрахунку було з’ясовано, що між 

депозитами та кредитами банків існує щільний кореляційний зв'язок (близько 

0,997). Це дає можливість здійснити прогнозування розміру кредитного 

портфеля банку. Так у 2012 році сума депозитного портфель прогнозується на 

рівні біля 1063417,71 тис грн. За такого його обсягу банк матиме кредитні 

можливості у розмірі 1028480,63 тис грн., а це означає, що буде зберігатися 

тенденція до зростання даних показників, за умови що в прогнозованому 

майбутньому не трапляться значні коливання макроекономічних показників в 

державі. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 
 

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з 

моменту виникнення держави. Питання вдосконалення оподаткування 

знаходяться в центрі уваги наукової та громадської думки з часів отримання 

Україною незалежності. 

Більшість учених досліджувала проблеми оподаткування на 

теоретичному рівні, або ж на рівні аналізу статистичної інформації. Проте, 

дуже важливим, на нашу думку, є аналіз відповідних тенденцій за допомогою 

економіко-математичного моделювання, яке вважаємо важливим інструментом 

системних досліджень, що дозволяє здійснити планування та прогнозування. 

Як наслідок, постає об’єктивна необхідність поглибленого вивчення та 

дослідження аналітичних методів прогнозування та моделювання, спрямованих 

на модернізацію діючих процесів оподаткування, з метою оптимізації 

фіскальної функції податків і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 

та цільових фондів держави. 

Метою даного дослідження є математичне та графічне моделювання 

взаємозв’язку податкової політики та процесів виробництва на підприємстві у 

взаємодії із надходженнями до бюджету.  

Існуючі розробки в області методології прогнозування податкових 

надходжень включають: моделі багатофакторного аналізу з використанням 

експертних оцінок факторів [1]; моделі довго- і короткострокового 

прогнозування на базі нейромережевого підходу, реалізованого з залученням 

алгоритму зворотного розповсюдження [2]; економетричні адаптивні моделі зі 

змінними структурними коефіцієнтами [3]; імовірнісні автомати [4]; сучасні 

інструменти нейронних мереж і нечіткої логіки [5]. 
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До моделей і методів прогнозування, що враховують складний 

коливальний характер процесу, належать моделі ARIMA, ARIMAS, ARCH, 

GARCH [3]. Ми зупиняємось на моделях ARCH і GARCH, оскільки їхньою 

характерною рисою є врахування гетероскедастичності. Основна сфера 

застосування цих моделей – це ціноутворення курсів валют і цінних паперів. З 

огляду на це, дані моделі використовуються для оперативного (терміном до 

декількох тижнів) прогнозування. Разом з тим, такі моделі можуть бути 

використані для моделювання процесів оподаткування. 

Отже, на наш погляд, для України, в період трансформаційних 

перетворень, цікавим є застосування імітаційних моделей оподаткування, які 

враховують специфіку економічних процесів, охоплюють різні аспекти процесу 

оподаткування. Такі моделі допоможуть вирішити питання прогнозування 

показників податкових надходжень. 
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Перші проекти, пов’язані з управлінням банківськими рахунками через 

персональні комп’ютери, західними банками були реалізовані ще в 80-х рр. 

Вкладникам надали можливість перевіряти свої рахунки, зв’язуючись з банком 

по телефону, а в майбутньому і через Інтернет.  

На даному етапі розвитку банківської системи України дистанційне 

обслуговування клієнтів не набуло свого поширення, що зумовило необхідність 

у формуванні  та розвитку вітчизняного ефективно діючого ринку Інтернет-

банкінгу. Для прискорення цього процесу доцільно вивчити зарубіжний досвід і 

застосувати рекомендації розвинутих країн світу стосовно оптимізації розвитку 

даного ринку, що й зумовило актуальність даного дослідження. 

Таким чином, метою дослідження виступає аналіз зарубіжного досвіду 

здійснення Інтернет-банкінгу, в контексті більшого поширення та 

ефективнішого впровадження даного виду банківських послуг.  

Варто зазначити, що Інтернет-банкінг найбільш популярний у США, де 

практично кожний великий банк і безліч середніх та дрібних надають своїм 

клієнтам послуги з дистанційного керування рахунком через Internet [2]. Саме 

тут у 1995 році в був створений перший у світі віртуальний банк – Security First 

Network Bank. Відмітимо, що в цілому, досить високий рівень «інтернетизації» 

фінансових установ в країнах Латинської Америки. Крім звичайних банків, що 

надають послугу Інтернет-банкінгу, на Заході працюють віртуальні банки та 

онлайнові позичкові компанії – організації, у яких немає жодного фізичного 

відділення для роботи з клієнтами, а всі банківські операції відбуваються через 

Інтернет. Єдине виключення – це зв’язок клієнта та персоналу за допомогою 

телефону в екстрених випадках. Вартість залучення й утримання клієнтів для 

віртуальних банків досить висока. Основне завдання таких установ полягає в 
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переведенні користувачів зі стадії отримання інформації на стадію здійснення 

електронних транзакцій. 

Зазначимо, що в Польщі банківські операції, які здійснюються за 

допомогою електронних та мобільних каналів зв’язку – є набагато дешевшими, 

ніж послуги, які надаються в установах банку касирами чи менеджерами. До 

того ж, послуги з керування власними фінансами через Інтернет-мережу чи 

мобільний телефон переважно надаються клієнтові у комплексі зі звичайними 

банківськими продуктами, такими як поточний рахунок, депозит чи навіть 

кредит [1]. 

Російські банківські організації не поступаються сьогодні своїм західним 
колегам в освоєнні Інтернету. Для ситуації, що склалася в даний момент в 
російському інтернет-банкінгу характерні наступні тенденції:  

• більшість діючих систем електронного банкінгу явно не охоплюють весь 
спектр банківських операцій, причому деякі з них обмежені наданням суто 
інформаційних послуг, без можливості проведення клієнтом будь-яких 
транзакцій;  

• системи електронного банкінгу недостатньо інтегровані. Це проявляється 
тоді, коли в банку діють системи інтернет-банкінгу та інтернет-трейдингу, але 
між собою вони практично ніяк не пов’язані;  

• більшість банків не бажають вводити в дію системи інтернет-банкінгу 
комплексно: для обслуговування фізичних і юридичних осіб. 

Підсумовуючи, відмітимо, що одним з важливих чинників успішного 
функціонування системи інтернет-банкінгу є охоплення найбільш широкого 
спектру операцій з клієнтами і банківських продуктів. Цей фактор, з одного 
боку, сприятиме залученню клієнтів, а з іншого – дозволить банку отримати 
максимальну віддачу від системи інтернет-банкінгу. Тому для ефективного 
впровадження даної послуги в Україні необхідно використовувати досвід 
розвинутих країн світу. 
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Якість і розмір кредитного портфелю банків і створення відповідних 

резервів є важливими для підтримки їх ліквідності, стабільності та 

прибутковості. Необхідно відмітити, що в останні роки обсяги резервів за 

кредитними операціями банків значно зросли та негативно впливають на 

результати діяльності банків України і формування вартості банку. Зазначене 

обумовлює необхідність оцінки резервування кредитних операцій та вплив на 

формування вартості як стратегічної мети банку. 

Найбільш вагомий внесок у дослідження проблематики управління 

проблемною кредитною заборгованістю зробили О. Александров, С. Кузнєцов, 

В. Міщенко, А. Хандріков, Г. Карчева та інші. 

Необхідно зазначити, що формування резервів за рахунок збільшення 

валових витрат у період зростання обсягів кредитних вкладень (піднесення 

економіки) не має такого негативного впливу на фінансову стійкість та 

фінансовий результат діяльності банків, як у період банківської кризи (спаду в 

економіці). Тому, на наш погляд, виникає необхідність оцінки сучасної системи 

формування резервів під можливі збитки за активними операціями [1]. Метою 

роботи є оцінка впливу резервування кредитів на формування вартості 

комерційного банку як стратегічної мети комерційного банку. 

У роботі авторами простежено вплив певних змінних (прибутковість 

активів; частка депозитів фізичних осіб в зобов’язаннях; частка депозитів 

юридичних осіб в зобов’язаннях; рентабельність капіталу; адекватність 

капіталу; ліквідність; резервування кредитів; процентна маржа; відношення  

кредитів та депозитів) на зростання ринкової вартості банку використовуючи 

методи регресійного аналізу, оскільки в кожному банку ці фактори знаходяться 

в різному співвідношенні. Завдяки цьому методу, на нашу думку, можна більш 
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точно оцінити вплив резервування кредитів на ринкову вартість банків, і що 

найголовніше, результати аналізу віддзеркалюватимуть особливості саме 

українського ринку. Результати аналізу дають змогу стверджувати про 

негативний вплив високої ризиковості кредитної діяльності банків в Україні. 

Проблемні активи чинять тиск на показник достатності регулятивного капіталу 

банків, суттєво знижують ефективність банківської діяльності, створюють 

труднощі для роботи позичальників і кредиторів, ускладнюють процес 

управління фінансовими потоками, підривають довіру вкладників та інвесторів 

до банківської системи, істотно скорочують можливості фінансування 

реального сектора економіки країни. За висновками міжнародної експертної 

компанії DB Research, реальний показник негативно класифікованих активів у 

кредитному портфелі банків України на сьогодні становить 45% від його 

вартості [3].  

Отже, з огляду на ризиковість діяльності вітчизняних банків, зростання 

вартості комерційних банків та стабілізація фінансового ринку значною мірою 

залежить від ефективності управління проблемними активами банків. 
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 Хронологія розвитку банківських послуг повертає фокус головного 

призначення банківської установи до двох базових функцій, а саме – акумуляції 

та перерозподілу грошових ресурсів. Проте із розвитком суспільства 

інфраструктура послуг змінюється. 

 Спектр банківських послуг, які сьогодні пропонуються клієнтам 

комерційними банками є досить широким. При цьому можна виділити два 

основні підвиди, зокрема класичні та інноваційні банківські послуги. 

 До останніх, в свою чергу, послуг відносять Private Banking та інтернет-

еквайринг. 

 Розглянемо вище зазначені послуги детальніше. 

 Інтернет-еквайринг – прийом до оплати платіжних карток через мережу 

Інтернет із використанням спеціально розробленого та надійно захищеного 

WEB-інтерфейсу, що дозволяє здійснити розрахунки в будь-який час у будь-

якому місці за наявності комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. 

 Перевагами Інтернет-еквайрингу є: 

 Для клієнта: 

 не потрібно виходити з дому/офісу для придбання певного товару чи 

послуги; 

 клієнт використовує простий та надійний засіб платежу. 

 Для організації: 

 замовлення товару чи послуги є гарантією його сплати; 

 відсутність ризиків, що існують при розрахунках готівкою; 

 непотрібно здійснювати інкасацію та зберігати грошові кошти; 

 немає втрат на обладнання для проведння розрахунків [1]. 
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 Термін ж Private Banking означає набагато більше, ніж традиційні 

банківські послуги, він передбачає повний спектр структурованих продуктів і 

послуг, включаючи інвестиційні, банківські, фінансові та нефінансові 

інструменти в поєднанні з індивідуальними рішеннями з управління багатством 

(Wealth Management) [2].  

 В основу ідеології Private Banking закладено ряд принципів [3]: 

1) максимально дозволена з точки зору законодавства конфіденційність 

(Confidentiality); 

2) можливість доступу до вищого керівництва банку (Openness); 

3) індивідуальний підхід до клієнта (Exclusivity); 

4) найвищий рівень обслуговування (Perfection); 

5) системний підхід до управління капіталом клієнта, взаємодовіра між 

банком та клієнтом (Mutual confidence). 

 Отже на сучасному етапі розвитку суспільства та банківських послуг 

виникає необхідність до пошуку та використання нових ідей та рішень, що дали 

б змогу максимально ефективно використовувати наявні ресурси та можливості 

банків задля досягнення поставлених цілей та завдань. 
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Розпізнавання мови є процесом перетворення мовного (голосового) 
сигналу в текст (текстовий потік) [1]. З моменту створення комп’ютера, 
користувач мріє спілкуватися з ним звичною мовою – голосом: просто, швидко, 
зрозуміло. Створення сучасних інтелектуальних систем управління не можливе 
без реалізації мовного інтерфейсу. Тому, завдання розпізнавання мови є 
актуальним. Щоб визначитись якій із сучасних систем розпізнавання мови слід 
віддати перевагу в конкретному випадку, необхідно здійснити аналіз їх 
характеристик. 

Метою роботи є аналіз характеристик сучасних систем розпізнавання 
мови. 

Перша система Audrey, створена в 1952 році американською компанією 
Bell Laboratories, розпізнавала лише цифри. Система мала й інші обмеження, 
невиконання яких зменшувало точність Audrey до 60-70%. За умови виконання 
усіх вимог, точність складала близько 90%. Наступний крок у розвитку таких 
систем був продемонстрований компанією IBM через десять років, 1962 року, 
на Всесвітній виставці в Сієтлі. Розроблений IBM комп’ютер Shoebox міг 
розпізнати шістнадцять слів англійською мовою. Ще через дев’ять років 
(1971 р.), технологією розпізнавання мови зацікавилось Міністерство оборони 
США, розпочало фінансування досліджень і розробок. Наступного, 1972 року, 
з’явилось перше комерційне програмне забезпечення системи розпізнавання 
мови «Vip-100». До 1976 року було розроблено шість систем. Авторство 
сучасних потужних систем розпізнавання мови належить компаніям  BellSouth, 
Dragon, Microsoft, Google, Apple. 

Усі системи розпізнавання мови можна розділити на два класи [2,3]: 
• Системи, залежні від диктора – налаштовуються на мову диктора в 

процесі навчання. Для роботи з іншим диктором такі системи вимагають 
повного переналаштування. 
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• Системи, не залежні від диктора – робота яких не залежить від диктора. 
Такі системи не вимагають попереднього навчання і здатні розпізнавати мову 
будь-якого диктора. 

Аналіз сучасних систем розпізнавання мови компаній BellSouth, Dragon, 
Microsoft, Google, Apple дозволяють зробити висновок, що найбільші переваги 
мають системи Voice Search від компанії Google та Siri від компанії Apple. 

Робота додатку Voice Search (2009 рік випуску), створеного Google для 
iPhone, опирається на «захмарні» обчислення суперкомп’ютерів. Обчислення 
дозволили провести масштабний аналіз даних пошуку співпадань між 
величезною кількістю голосових запитів користувачів та їх словами, що 
сприяло швидкому вдосконаленню системи. Voice Search отримав славу самого 
популярного додатку від Google для мобільних пристроїв. Урахувавши 
помилки, Google в 2011 році вмонтувала функцію розпізнавання голосу в 
браузер Chrome. На сьогодні в базі браузера нараховується близько 
230 міліардів слів на мовах світу. 

Компанія Apple з 14 жовтня 2011 року почала продаж iPhone 4S з 
встановленою програмою Siri. Програма розпізнає мову, виступає в якості 
персонального віртуального помічника, здатного розуміти природну мову, 
відповідати на питання, надавати рекомендації. Siri веде живе спілкування з 
користувачем. Може відповісти жартом на нетипові питання, але підтримує 
лише три мови: англійську, французьку та німецьку. 

Висновки. Автоматичне розпізнавання мови зручно для диктування 
електронних листів, записок, підготовки лекцій, тощо, важливе для осіб з 
обмеженими можливостями. Кращими, за сукупністю параметрів, виявилися 
системи розпізнавання мови Voice Search від Google та Siri від Apple. 
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Теорія економічного росту є одним з найбільш складних розділів 

економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Тому 

дедалі більшого значення набуває визначення та оцінка результатів на основі 

використання виробничих функцій, які описують складний процес створення 

матеріальних благ через кількісні взаємозв’язки продукту праці та ресурсів [1]. 

У теоретичному та прикладному макроекономічному аналізі найширше 

застосування мають чотири види виробничих функцій: лінійна, функція Кобба-

Дугласа, функція CES (з постійною еластичністю заміни), функція Леонтьєва.  

Найбільш уживана є функція Кобба-Дугласа, яку у загальному вигляді 

можна записати як [2]:  

Q=  

де a0 – коефіцієнт, що характеризує ефективність виробництва, 

a1  та а2 – коефіцієнти еластичності виробництва, відповідно, за працею 

L та капіталом С, що згідно з неокласичною теорією відображають роль 

кожного фактора виробництва у прирості кінцевого продукту. 

Функція такого виду добре підходить для оцінювання, оскільки її легко 

привести до лінійного виду, прологарифмувавши ліву та праву частину [2]: 

 
Зробивши заміну даних натуральних логарифмів отримаємо дану 

залежність: 

Y=b0+a1x1+a2x2,       де Y=lnQ, x1=lnL, x2=lnC, b0=lna0. 
В цій роботі проведено дослідження на основі вибіркової сукупності 

даних про фонд робочого часу, обсяг  реалізованої промислової продукції та 

капітальних інвестицій по регіонах України в період січень-вересень 2011 р. 

Дана залежність є двофакторною лінійною кореляційно-регресійною моделлю, 
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параметри якої можна знайти за допомогою методу найменших квадратів. 

Отримуємо таку вибіркову кореляційно-регресійну модель: 

Y = -70,0324 + 9,6183Х1 +0,8682Х2 

З цього випливає що виробнича функція Кобба-Дугласа матиме вигляд: 

 
Аналіз показників використання капітальних інвестицій та фонду робочого 

часу показав, що найефективніше фонд робочого часу використовують у місті 

Києві (величина обсягу реалізованої промислової продукції , яка припадає на 

одну робочу годину, становить 55,7547 тис грн./год., Дніпропетровській 

(36,8217 тис грн./год.), Донецький (35,85973375 тис грн./год.) областях. 

Найбільший приріст обсягу реалізованої промислової продукції при 

додатковому залученні робочого часу можливий у місті Києві 536,2641 млн грн. 

(гранична ефективність використання ресурсу), Дніпропетровській 

(354,1605 млн грн.), та Донецькій (344,9083 млн грн.) областях.  

Аналіз показників капітальних інвестицій показав, що найефективніше 

капітальні інвестиції використовують у місті Севастополі (величина обсягу 

реалізованої промислової продукції, яка припадає на одну гривню, становить 

6,7920 тис грн.(середня ефективність використання капітальних інвестицій), 

Дніпропетровській (5,6138 тис грн.), Запорізькій (5,4009 тис грн.) областях.  

Найбільший приріст обсягу реалізованої промислової продукції при 

додатковому залученні капітальних інвестицій у місті Севастополі (при 

збільшенні капітальних інвестицій на 1 тис грн. величина обсягу реалізованої 

продукції зросте на 65,3274 млн грн. (гранична ефективність використання 

ресурсу), Дніпропетровській (53,9951 млн грн.), та Запорізькій (51,9468 млн 

грн.) областях.  
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Синтезом мови прийнято називати процес перетворення текстової 

інформації в голосовий (мовний) сигнал. З моменту створення комп’ютера, 

користувач мріє мати спілкування з ним звичною мовою – голосом. Більш того, 

створення сучасних інтелектуальних систем управління не можливе без 

реалізації мовного інтерфейсу [1]. Тому, завдання синтезу мови є актуальним, а 

його вирішення відкриває низку нових можливостей для різноманітних сфер 

застосування комп’ютера. Вирішення питання вибору сучасної системи синтезу 

мови для вирішення конкретної задачі вимагає аналізу характеристик таких 

систем. 

Метою доповіді є аналіз характеристик сучасних систем синтезу мови. 

Проблемами синтезу мови займались такі вчені, як Сорокін В. М., 

Лобанов Б. М., Цирульник Л. І., інші [1,2]. Перші системи синтезу мови на базі 

обчислювальної техніки почали з’являтися в кінці 1950-х років, а перший 

синтезатор «текст-мова» був створений в 1968 році. 

У сучасних програмах-синтезаторах використовується один із наступних 

трьох способів синтезу мови: параметричний синтез; компілятивний синтез; 

синтез за правилами. 

Параметричний синтез мови є кінцевою операцією у вокодерних системах, 

де мовний сигнал представляється набором кількох параметрів, що безперервно 

змінюються. Перевагою параметричного синтезу є можливість відтворити будь-

яку мову будь-якого диктора. До цієї групи синтезаторів мови можна віднести 

такі програми, як «Рассказчік 3», «Govorilka», «Tom Reader», «Digalo», «SAPI 

Talker» та інші. Ці програми доцільно застосовувати в тих випадках, коли набір 

повідомлень обмежений і змінюється не дуже часто.  

Компіляційний синтез зводиться до складання повідомлення із заздалегідь 

записаного словника початкових елементів синтезу. Розмір елемента синтезу 
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становить не менше слова. Зміст повідомлень, що синтезуються, обмежується 

обсягом словника. Прикладами таких синтезаторів є: «Катерина» (Nuance.com), 

«Альона» і «Микола»(Acapela-group.com), «Дмитро» і «Ольга» (Loquendo.com), 

«Ольга» (Sakrament.com). Основна проблема цих синтезаторів – великі обсяги 

пам’яті для зберігання словника. В зв’язку з цим використовуються 

різноманітні методи стиснення (кодування) мовного сигналу. Компілятивний 

синтез має більш широке практичне застосування за рахунок більш 

реалістичного відтворення мови. Застосовується в технічних засобах від 

військових літаків до побутових пристроїв.  

Повний синтез мови за правилами забезпечує управління всіма 

параметрами мовного сигналу і, таким чином, може генерувати мову за 

заздалегідь невідомим текстом. У цьому разі параметри, отримані при аналізі 

мовного сигналу, зберігаються в пам’яті так само, як і правила з’єднання звуків 

в слова та фрази.  

Переважна більшість синтезаторів розроблена іноземними компаніями і 

призначена для відтворення англійської, французької та німецької мови. Є 

«російськомовні» програми, створені російськими розробниками. Програм для 

відтворення української мови не виявлено. 

Висновки. Суб’єктивне порівняння якості відтворення одного і того ж 

тексту різними синтезаторами дозволяє зробити висновок, що найбільш 

реалістичне відтворення забезпечує синтезатор «Альона» (Acapela-group.com). 

Існує потреба в створенні «україномовних» синтезаторів. 
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У зв’язку з поширенням в сучасних світових економічних умовах явища 

глобалізації, всі економічні процеси стали тісно пов’язаними. Актуальним 

постає питання визначення та застосування методів, які дозволять передбачити 

настання негативних процесів в фінансово-економічній системі. Сучасна 

фінансово-економічна система є складною, відповідно виявляє 

мультифрактальні особливості, тому для її вивчення варто застосувати методи 

нелінійної динаміки. Щоб оцінити загальний стан фінансово-економічної 

системи необхідно проаналізувати індекс, який буде динамічно описувати стан 

системи та включати в себе довгу пам’ять [1]. Для дослідження було обрано 

фондові індекси: FTSE (Великобританія) та IBEX 35 (Іспанія) за період 

21.04.2004-20.03.2012 рр. [2]. Серед відомих методів нелінійної динаміки 

використали: вейвлет-аналіз та кількісний рекурентний аналіз.  

Вейвлет-аналіз дозволяє розкрити аспекти даних, які інші методи аналізу 

сигналу не вловлюють. Це пошук тенденцій, точок розривів і самоподібності 

[3]. Застосуємо вейвлет-аналіз для дослідження часових рядів в умовах кризи. 

 
Рис. 1 Динаміка вейвлет-коефіцієнтів для фондових індексів FTSE та IBEX 35 
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Для тлумачення вейвлет-аналізу використовують емпіричне правило 

«трьох хвиль», яке говорить, що перша хвиля є передвісником кризи, друга – 

безпосередньо криза, третя вказує на початок релаксації [1]. Отже вейвлет-

аналіз можна використовувати як адекватний передвісник кризових явищ. 

Наступним кроком дослідження є кількісний рекурентний аналіз. 

 
Рис. 2 Динаміка кількісних показників рекурентного аналізу (LAM, DET) 

Для ілюстрації обрали показники LAM (ламінарність) і DET (коефіцієнт 

передбачуваності), оскільки саме вони найяскравіше вказують на зміни в 

системі. Перед настанням кризових явищ коефіцієнти кількісних показників 

помітно змінюються. Цей метод дав змогу зробити висновки, що економічні 

підсистеми перебувають в кризовому стані, про це свідчить зростання 

показника RR (коефіцієнт самоподібності) та зниження показників DET, LAM 

[4]. Використаний метод дозволяє не лише виявляти динамічні процеси в 

економічних системах, а й оцінювати їх глибину. 

Список використаних джерел 

1. Soros G. «The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crash of 2008 

and What It Means». -2008. - ISBN 978-5-91657-004-5124. – P. 124-170. 

2. http://finance.yahoo.com/ The web site of International statistics 

3. Астафьева Н. М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // 

Успехи физических наук. 1996. Т. 166. № 11. – С. 1145-1170. 

4. Fabretti A., Ausloos M. Recurrence Plot and Recurrence Quantification Analysis 

Techniques for detecting a critical regime. Examples from financial market 

indices // Int. Journ. Mod. Phys., 2005, v. C. 16. – P. 134-148. 



Інформаційні технології та кількісні методи в економіці 

 491 

УДК 336.144.2 

НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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здобувач Житомирського державного технологічного університету 

 
Високий рівень ефективності управління підприємством не може бути 

досягнутий без фінансового планування, як складової фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання, що забезпечує їх успіх на ринку. 

Обов’язковою умовою для прийняття єдиного виваженого правильного 

управлінського рішення, щодо формування та використання фінансових 

ресурсів, є наявність релевантної та адекватної інформації. Для того, щоб бути 

корисною для процесу фінансового планування, інформація має фокусуватися 

на тих аспектах, які найбільш впливають на діяльність підприємства.  

Огляд економічної літератури засвідчує, що проблеми розвитку 

економічної інформаційної системи й інформаційного забезпечення 

досліджуються як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Зокрема, 

значний розвиток у розробку поняття економічної інформації та визначення її 

ролі в управлінні економічними системами внесли такі науковці як Ф. Уебстер 

(обґрунтування теорії інформаційного суспільства) [1]; Ф. Махлуп і М. Порат 

(вагомий внесок у розвиток моделі «інформаційна економіка») [2]; М. Кастельс 

(формування моделі «інформаціональна економіка») [3]; В. І. Мунтіян (уперше 

введено в науковий обіг поняття «інформаціологічна економіка») [4]. 

 Інформація є дуже різноманітною та поділяється за видами людської 

діяльності, в якій використовується, на: наукову, технічну, виробничу, 

управлінську, економічну, соціальну, правову і т.д. Кожен з видів інформації 

має свою технологію обробки, смислове навантаження, цінність, форми 

представлення та відображення на матеріальних носіях, вимоги до точності, 

достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів [1;2;3;4]. 

 До інформаційних ресурсів, які належать безпосередньо до фінансового 

планування, вважаємо за необхідне відносити наступні види інформації: 
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економічна, облікова, фондового ринку, фінансових органів, банківських 

систем, товарних і валютних бірж, політична інформація. Водночас, система 

фінансового планування не можлива без нормативно-правового забезпечення. 

 Одержання інформації, необхідної для успішного функціонування 

підприємства у сфері фінансового планування і управління, передбачає 

виконання наступних процедур: обробка; приведення у форму зручну для 

подальшого використання; передача користувачам цієї інформації.  

 Також слід відмітити, що використання новітніх інформаційних систем у 

сфері фінансового планування дозволить суб’єктам господарювання як 

найшвидше визначити альтернативі напрями діяльності та їх траєкторії 

розвитку, постановку цілей, розподіл ресурсів і всього того, що дає 

підприємству конкурентні переваги, з метою отримання максимального ефекту. 

 Використання інформаційних технологій в процесі фінансового 

планування дозволить більш достовірніше та швидше провести аналіз 

інвестиційних та фінансових можливостей підприємства. 
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У сучасних умовах розвитку банківської системи стратегічне планування та 

управління комерційним банком неможливо здійснювати без застосування 

методів моделювання. Для ефективного вирішення управлінських завдань, 

підтримання на належному рівні показників фінансового стану, досягнення 

стійкого та прибуткового функціонування банку потрібен усебічний 

перспективний і ретроспективний аналіз його діяльності на основі внутрішньої 

інформації та аналіз рентабельності банківських операцій, окупності витрат, 

прибутковості функціонування окремих підрозділів банку тощо. Тому метою 

даної роботи є створенная моделі ситуаційного центру банку, як ефективного 

методу прийняття управлінських рішень в банківській діяльності. Під 

ситуаційним центром розуміється сукупність програмно-технічних засобів, 

науково-математичних методів та інженерних рішень для автоматизації 

процесів відображення, моделювання, аналізу ситуацій і керування. 

Ситуаційний центр дозволяє автоматизувати обробку самої ситуації, а не тільки 

вихідних даних, необхідних для її наступного виявлення й аналізу суб’єктом. 

Широкого поширення ситуаційні центри за кордоном одержали тільки в 

останні роки, що пов’язано з бурхливим розвитком засобів обчислювальної 

техніки та засобів мультимедіа. На жаль, в Україні ситуаційні центри 

розробляються, як правило, на основі застосування закордонного досвіду, без 

урахування вітчизняної інформаційної і комунікаційної специфіки, через що 

ефект від їхнього використання далекий від бажаного. В роботі [1] поставлені  

завдання для ситуаційних центрів, які можна поширити і на банківську 

діяльність: моніторинг стану об’єкта керування прогнозування розвитку 

ситуації на основі аналізу вступник інформації; моделювання наслідків 

управлінських рішень, на базі використання інформаційно-аналітичних систем; 
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експертна оцінка прийнятих рішень та їхня оптимізація; керування в кризовій 

ситуації.  

Переваги, які дає ситуаційний центр банку: підвищення ефективності 

роботи банку; підвищення швидкості доступу до знань; підвищення рівня 

довіри в організації й формування команди; нагромадження досвіду рішення 

проблем і побудова внутрішньої технології рішення проблем; підвищення 

інвестиційного рейтингу банку [2]. 

Найбільш складний атрибут ситуаційного центру – це програмне та 

методичне забезпечення, які визначаються виходячи з умов поставлених 

керівником банку завдань. 

Запропонована модель ситуаційного центру може працювати в наступних 

режимах: 

а) наочне відображення на екрані керівника поточної актуальної 

інформації: з інформаційної системи підприємства, філій, представництв, а 

також із зовнішніх джерел – інформаційних агентств, Інтернету, систем 

охорони й відеоспостереження, вилучених об’єктів та ін. (ситуаційний 

моніторинг); 

б) контроль планових звітів по поточних подіях; 

в) автоматизований контроль проблемних ситуацій на підприємствах; 

г) контроль ситуацій, пов’язаних з непередбаченими, кризовими та 

надзвичайними подіями; 

д) режим групового обговорення планових і проблемних ситуацій. 

Висновки. Запропоновану модель ситуаційного центру банку можна 

використати для одержання навичок по визначенню й оцінки ситуацій, а також 

для розуміння принципів роботи та процесів, змодельованих системою. 
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Важливість процесів моделювання економічних систем сьогодні 

надзвичайно висока через широке використання моделей у процесах макро- і 

мікроекономічного управління. В більшості математичних моделей, що 

вивчають макроекономічні системи, поведінка таких мікроекономічних агентів, 

як окремі домогосподарства, повинна прийматися до уваги при прогнозуванні 

наслідків того чи іншого державного управлінського рішення. 

Мета дослідження: аналіз побудови агентних систем та розробка 

концепції моделювання агентної поведінки на фінансових ринках. 

Суть використання агентно-орієнтованої моделі на фінансовому ринку 

зводиться до того, що така модель приймає котирування фінансових 

інструментів і генерує цінові прогнози, а торгівельна система вирішує, коли 

необхідно давати новий торговий сигнал на купівлю/продаж на основі 

прогнозів і торгівельних уподобань користувача. 

Поведінка економічних агентів на фінансових ринках визначається 

їх цільовими функціями, набором альтернативних стратегій, правилами 

вибору стратегій і доступною економічною інформацією про макростан 

економічної системи. Економічна інформація зазвичай представляється у формі 

тимчасових рядів, коли кожний макроскопічний стан системи характеризується 

набором параметрів, що відповідають послідовним інтервалах часу. Динамічні 

процеси в економічних системах відображаються у вигляді часових рядів. 

Теорія ефективного ринку припускає, що будь-яка доступна для учасників 

системи інформація миттєво відображається в ринкових цінах. Звідси випливає 

парадоксальний висновок, що будь-яка зібрана інформація миттєво застаріває 

та не може бути використана для отримання конкурентних переваг у 

господарській діяльності. Поведінка агентів тісно пов’язана з їх спрощеним 
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описом економічної дійсності, яка виділяє значимі для даного агента сутності 

та відносини між ними. Іншими словами, будь-який агент обов’язково будує 

внутрішні, часто неформалізовані моделі економічних систем, які 

використовуються ним в його господарській діяльності. 

Основними агентними моделями фінансового ринку є модель Кіма-

Марковіца, модель Леві-Леві-Соломона та модель Лукса-Марчезі. Дані моделі 

були створені для дослідження динаміки ціни акцій та її залежності від 

стратегії гравців. Як і більшість ранніх імітаційних моделей економіки, ці 

моделі мають на меті аналіз процесу формування ціни при відсутності 

рівноваги. Сучасні агентні моделі використовують елементи штучного 

інтелекту в стратегіях: нейроні мережі та генетичні алгоритми. В результаті 

моделювання генеруються динамічні ряди, які передають певні властивості 

реальних фінансових систем – степеневі розподіли прибутковостей, низькі 

значення автокореляції, кластеризацію волатильності. Такі моделі дають змогу 

проводити аналіз динаміки ціни з достатньою точністю.  

У роботі дослідженні основні підходи до аналізу поведінки активних 

агентів на фінансових ринках. Доведено, що основним інструментом аналізу 

агентської поведінки виступає метод економіко-математичного моделювання. 

Якісні характеристики математичних моделей безпосередньо залежать від 

обсягу даних і методів реалізації стратегічних цілей агентів. 
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Сучасна ринкова економіка України, що склалася на даному етапі, має 

недостатньо ефективний механізм взаємодії економічних об’єктів на різних 

рівнях. Стабільність економіки промислового регіону передбачає надійність 

усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення 

гарантій для ефективної підприємницької діяльності, здатність до розвитку і 

прогресу, що забезпечує захист підприємств та їх стійку економічну безпеку. 

Вагомий внесок у висвітлення проблем, пов’язаних із стійкістю  

економічного розвитку й економічною безпекою промислових регіонів зокрема, 

здійснено провідними зарубіжними та вітчизняними науковцями, серед яких 

М. Войнаренко, В. Геєць, О. Грунін, П. Друкер, Т. Клейнер, Т. Косянчук, 

А. Одинцов, Є. Олейников, Г. Пастернак-Таранушенко, В. Шлемко. Вони дають 

свої тлумачення економічної безпеки від вузького до дедалі ширшого значення, 

пропонують різні підходи до оцінки стану економічної безпеки з 

використанням інтегрального показника  рівня економічної безпеки, системи 

показників за частковими функціональними критеріями економічної безпеки, 

індикаторів економічної безпеки та показників прибутку, як передумови для 

визначення стану економічної безпеки тощо. Однак усі ці підходи не завжди 

можна пристосувати до сучасних умов, які створюються під впливом нових 

ринкових відносин, оскільки деякі обчислювання є складними, а їх практичне 

застосування не завжди можливе.  

Проведений аналіз сучасного стану проблеми економічної безпеки 

промислового регіону дозволяє зробити такі висновки: на цей час немає чіткого 

визначення сутності поняття стійкої економічної безпеки; відсутній глибокий 

аналіз стану безпеки промислових підприємств та неповно визначені чинники, 

що дестабілізують економічні процеси; існуючі методики визначення окремих 
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складових економічної безпеки ненадійні; немає організаційно-економічного 

механізму, який би забезпечував стійку економічну безпеку. У зв’язку з цим 

виникла необхідність в удосконалені поняття економічної безпеки, формуванні 

поняття стійкої економічної безпеки, розробці економічного механізму.  

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та розробка концепції 

моделювання економічної безпеки шляхом застосування системи економіко-

математичних моделей оцінки економічної безпеки промислового регіону на 

базі комплексного аналізу та наукового обґрунтування. 

Інформаційною базою дослідження стали дані Державного комітету 

статистики України та Міністерства фінансів України. Також було використано 

широке коло інформації, зібраної автором шляхом авторської експертної оцінки 

економіки промислового регіону. 

У роботі було проведено комплексне теоретичне дослідження проблем 

економічної безпеки, глибокий аналіз загроз, що є чинниками небезпеки для 

промислового регіону в економічній сфері, виконана розробка заходів щодо 

стабілізації економічної безпеки за рахунок нейтралізації регіональних і 

зовнішніх чинників, що дозволить регіону стійко функціонувати в середовищі з 

високим ступенем невизначеності. Результати досліджень можуть бути 

використані для визначення рівня економічної безпеки регіону та  забезпечення  

його стійкого функціонування.  
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В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової 

системи характеризується значним зростання обсягів зовнішньої державної 

заборгованості країн світу, а аналіз стану державного зовнішнього боргу та 

ефективність його управління набуває особливого значення. Для України, як і 

для більшості держав – державні запозичення є основним джерелом покриття 

дефіциту бюджету, причому як державного так і місцевих бюджетів [4]. 

Метою даного дослідження є аналіз впливу економічних факторів на 
динаміку розвитку державного зовнішнього боргу. 

У науковій літературі немає чіткого та однозначного визначення поняття 

державного зовнішнього боргу, так як різні науковці визначають це поняття по 

різному. Так, Артус М. М. стверджує, що зовнішній борг – це сукупність 

боргових зобов’язань держави, що виникли в результаті запозичень держави на 

зовнішньому ринку [1]. На думку Матвєєвої Ю. В., зовнішній борг – це 

сукупність економічних відносин, в яких держава виступає на світовому ринку 

позикових капіталів у ролі позичальника [2]. Найбільш повно зовнішній борг 

держави можна описати як фінансові зобов’язання держави (зовнішні позики та 

не сплачені за ними проценти) на певну дату стосовно чужоземних кредиторів 

[5]. 

На розмір зовнішнього впливають як соціальні фактори, так і економічні. В 
дослідженні розглянуто вплив таких факторів: валового внутрішнього продукту 
та інфляції. 

Дослідження впливу економічних факторів на формування зовнішнього 
боргу України проводилося за допомогою побудови економетричної моделі за 
МНК [3] на основі квартальних статистичних даних за 2007-2011 роки. 

21 643,87791297,06,67940 XXY   
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Дослідивши пераметри моделі на значущість за допомого критерію 
Стьюдента, бачимо, що 0t 1(-0,579463 ) і 2t 5(0,8205650 ) < krt , то відповідні 

параметри, тобто 0a  і 2a , значущі, а оскільки 1t 9(5,9072077 )> krt , то 1a  – 
значущий. 

За допомогою тесту Глейсера визначили наявність змішаниої 
гетероскедантичності залишків ВВП та інфляції. 

Дослідивши за критерієм Дарбіна-Уотсона наявність додатної 

автокореляції залишків (DW=0,83) і здійснивши оцінку параметрів моделі за 

допомогою двох ітерацій перетворення даних, отримали економетричну модель 

залежності зовнішнього боргу від ВВП та інфляції (DW=2,07): 

2
*

1
** 447710,0349X1297Y€ X , 

Також при дослідженні було виявлено наявність мультиколінеарності. 
Використовуючи результати обчислення економетричної моделі та 
характеристик взаємозв’язку на основі стандартної програми «регресія», ми 
маємо наступні результати: коефіцієнт детермінації становить 0,705, тобто 
розмір державного зовнішнього боргу України на 70,5% залежить від 
визначених економічних факторів, а на 29,5% – від неврахованих, що свідчить 
про необхідність подальшого дослідження даної теми.  
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