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ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

УДК 336.71 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Артеменко А. В. 

Науковий керівник: к.т.н. Пантєлєєва Н. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Конкурентоспроможність банківської системи України є фінансовим 

базисом і показником ефективності управління в усіх сферах економіки. 

Фінансова криза виявила багато проблем та вказала на необхідність зміцнення 

механізму управління конкурентоспроможністю, оптимальне використання 

українськими банками конкурентного потенціалу на регіональному рівні, що в 

свою чергу сприятиме фінансовій стабільності та успішному розвитку 

національної банківської системи. Все це обумовило актуальність дослідження. 

Розвитку загальної теорії конкуренції та банківської конкуренції зокрема 

присвячено роботи зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема В. Адамика, 

І. Балабанова, Ф. Котлера, С. Лєонова, М. Портера, Дж. Росса, А. Тавасієва, 

А. Чандлера, Р. Фатхутдинова та ін., а сучасним аспектам підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних банків вітчизняні вчені – Азаренкова Г., 

Барановський О., Васюренко О., Дребот Н., Заруба О., Козьменко С., 

Кузнєцова А., І. Лютий, Міщенко В., Мороз А., Науменкова С., Павленко Л., 

Сало І., Смовженко Т., Шелудько Н. та ін. Разом із тим, невирішеність означеної 

проблеми вимагає проведення подальших наукових розвідок.  

Мета роботи полягає в дослідженні теоретико-методичних засад 

конкурентоспроможності банку та принципів формування фінансового 

механізму її забезпечення на регіональному ринку.  

Аналіз наукових підходів щодо визначення понять «конкуренція», 

«конкурентоспроможність банку», «конкурентоспроможність банку на 

регіональному ринку» показав наявність певного спільного базису як сукупності 

таких ознак: характеристика порівняння, комплексність, рівневість, об’єктна та 

маркетингова орієнтованість, стратегічний і прогностичний характер.  

Важливе доповнення існуючих підходів щодо тлумачення поняття 

«конкурентоспроможність банку на регіональному ринку» внесено 

Люзняк М. Е., яка визначає цю категорію як «здатність регіональних 

структурних одиниць банку до стабільного підвищення ринкових позицій у 

довгостроковій перспективі саме на регіональних ринках, орієнтуючись у своїй 

діяльності на стратегічну програму банку та якісне виконання поставлених 

завдань, враховуючи соціально-економічні особливості регіону» [1].  

На нашу думку, це поняття доречно розглядати за системним підходом як: 

1) комплексну характеристику, яка відображає конкурентні переваги банку на 

регіональному ринку; 2) певний результат, що оцінюється за системою 
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показників, цільовою функцією якого є максимізація відносно діючих у регіоні 

критеріальних значень; 3) багатофакторні взаємозв’язані складові та елементи, 

кожен з яких та їх сукупність є об’єктами самостійної системи управління 

(управління конкурентоспроможністю), що у свою чергу є складовою загальної.  

Конкурентоспроможність та її рівень знаходяться під цілеспрямованою 

дією загальних і специфічних функцій управління. Так, Мірошниченко О. В. 

досліджує управління конкурентоспроможністю банку з позиції системного та 

процесного підходів, з урахуванням виділених видів конкурентоспроможності 

банку (стратегічної, тактичної та оперативної) [2]. Зокрема, автором надано 

уточнення сутності механізму управління конкурентоспроможністю та 

запропоновано його процесну модель, що включає діагностику, управління 

цілями, формування заходів щодо реалізації конкурентної стратегії та 

регулювання [2, с. 16]. Ефективне управління конкурентоспроможністю 

залежить від ефективного використання факторів конкурентоспроможності 

(основних, забезпечувальних, управлінських). Так, забезпечувальні фактори 

(науково-методичне, інформаційне, ресурсне та правове забезпечення) 

об’єднуються та є вхідними для механізму забезпечення 

конкурентоспроможності. Його дієвість полягає в реалізації функцій 

планування, організації, контролю, мотивації через важелі, інструменти та 

індикатори стратегічного і тактичного маркетингу, фінансового та 

інноваційного менеджменту, організації банківської діяльності. У рамках 

загального механізму забезпечення конкурентоспроможності відокремлюють 

фінансовий механізм, головними принципами якого є: цільовий характер 

фінансових ресурсів, що акумулюються; оптимізація складу фінансових 

інструментів, важелів, методів, прийнятних для фінансового забезпечення; 

гнучкість в ухваленні рішень про вибір джерел фінансових ресурсів. Він 

реалізується як система через елементи формування, розподіл і використання 

фінансових ресурсів. Його основу складають фінансові методи, які дозволяють 

управляти, оптимізувати, забезпечувати, мінімізувати, контролювати, 

розроблювати, оцінювати короткострокову конкурентоспроможність 

операційної діяльності, середньострокову – в управлінні активами та пасивами, 

довгострокову – в інвестиційній сфері та розвитку конкурентного потенціалу. 

При цьому нові елементи фінансового механізму спрямовуються на активізацію 

творчого потенціал банку для розширення інноваційної складової його 

діяльності.  

Таким чином, фінансовий механізм повинен будуватись за системним 

підходом. Ефективний фінансовий механізм здатен забезпечити 

конкурентоспроможність банку на регіональному рівні у коротко-, середньо- і 

довгостроковому періодах.  
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Аналізуючи ситуацію у банківській сфері загалом у світі та в Україні 

зокрема, можна виявити чимало потенційних причин погіршення ситуації, які 

призвели до фінансової кризи. Вплив кожного з таких чинників у глобальному 

масштабі може виявитись не значним, а в масштабах окремо взятої банківської 

системи держави навпаки. Відповідний вплив таких чинників потрібно 

оцінювати за окремими визначеними критеріями залежно від середовища 

оцінювання. Зокрема, у практичній діяльності в умовах України актуальною є 

проблема оцінювання впливу на діяльність банківської системи потенційного 

чинника її стабілізації, а саме банківських активів.  

Метою є аналіз актуальних методів впливу на ситуацію з проблемними 

активами банків, а також визначити можливості їх застосування на Україні. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень свідчить, що в науковій 

літературі присвячено достатню увагу вивченню проблемних активів 

фінансових установ, такими науковцями, як О. Александров, О. Барановський, 

С. Кузнєцов, В. Міщенко, А. Хандріков, Г. Карчева та інші. Разом із тим 

зазначимо, що вплив проблемних активів на стабільність функціонування 

банківської системи України, а також заходи банків по роботі з проблемними 

активами мають деяка невизначеність зумовлена динамікою банківської 

системи. 

Проблемні активи є наслідком діяльності банку, тобто це фактично 

розрахований ризик. За даними статистики Світового банку частка проблемних 

кредитів у їх загальній сумі кредитного портфелю українських банків склала 

майже 42 % [1]. Це є найбільшим з показників всіх країн світу, що представили 

свої дані для Світового банку. І це в той час, як для більшості розвинених країн 

ця частка складає 15 %. Розбіжності між 10 % проблемних кредитів банків 

загалом по банківській системі за даними НБУ та 42 % за статистикою 

Світового банку в цілому пояснюється різними обліковими вимогами щодо 

врахування заборгованості (обсяг проблемних кредитів за світовою практикою 

визначається не за сумою, щодо якої настав строк погашення, а щодо усього 

обсягу заборгованості по такому кредиту) [2]. 
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Наявні дані свідчать, що портфель проблемних активів перевершив 

можливі очікування. Тобто розмір обсягу проблемних кредитів у загальному 

портфелі має негативні наслідки для подальшої діяльності банку і впливає на 

його фінансову стійкість у майбутньому. Наявність проблемних активів у 

значних розмірах у період кризи в більшості банків України, може призвести до 

занепаду банківської системи України, втрати конкурентоспроможності та 

можливості збереження темпів розвитку. 

Як свідчить міжнародна практика, одним з найефективніших методів 

роботи з проблемними активами банку є здійснення реструктуризації кредитної 

заборгованості. Антикризова діяльність спрямовується на перевірку виданих 

кредитів, відмову щодо пролонгації виданих позичок, анулювання деяких 

кредитних ліній, реформування кредитної діяльності.  

У світовій практиці для вирішення проблеми неповернення кредитів 

позичальниками, управління активами може бути делегована спеціально 

створеному підрозділу в складі самого банку. У випадку масових випадків 

погіршення платоспроможності банківських установ, у світовій банківській 

практиці досить поширеним стає створення компаній з управління 

проблемними активами. Основною ціллю створення таких організацій є викуп 

проблемних активів, позичок у неплатоспроможних банків із метою 

відновлення їх ефективної діяльності шляхом продажу таких активів за 

максимальною ціною. 

Діяльність корпорацій із викупу проблемних активів основується на 

необхідності зняття тягаря з банків при мінімальних витратах державних 

коштів. З огляду на це, пріоритет надається кредитам, які виявилися 

проблемними внаслідок макроекономічних або інших об’єктивних причин, не 

пов’язаних із занадто ризиковою кредитною діяльністю фінансових інститутів. 

Зарубіжні корпорації з управління проблемними активами створювалися 

під час банківських криз у США (Resolution Trust Corporation, Швеції (Securum), 

Чехії (The Konsolidacni Banka), Китаї (Orient Asset Management), Індонезії 

(Індонезійське агентство банківської реструктуризації), Японії (Resolution and 

Collection Corporation), тощо [3].  

Застосування даного інструменту у вітчизняних реаліях стикається з 

рядом проблем, серед яких: неповноцінність нормативно-правової бази, не 

адаптованість зарубіжного досвіду створення спеціальних фінансових 

інститутів. Окрім зазначених аспектів, для впровадження механізму викупу 

проблемних активів спеціально створеним органам необхідно знайти 

фінансування під купівлю проблемних активів, досягти прозорості та 

підзвітності компаній, що діють на ринку. Іншою проблемою вітчизняного 

банківського сектору є визначення реальної вартості проблемних активів, що не 

дає можливість здійснювати їх правильний облік та реалізацію угод. 
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Згідно з законом України «Про банки і банківську діяльність» банки в 

Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства або 

кооперативного банку [1]. Кількість банків, створених як акціонерне товариство 

на вітчизняному банківському ринку постійно збільшується, але досі немає 

жодного кооперативного. Саме тому тема є актуальною та потребує детального 

вивчення. 

Метою даної роботи є дослідження проблем створення кооперативних 

банків в Україні. 

На сьогодні банківська система України перенасичена універсальними 

банками, станом на 01.03.2014 р. в Україні здійснюють свою діяльність на 

основі банківської ліцензії 181 банк [2], переважна більшість яких є публічними 

акціонерними товариствами. На нашу думку, країні потрібні більш 

вузькопрофільні банки, що сконцентрують свою увагу на окремому виді 

діяльності або клієнтському сегменті, наприклад, кооперативні, основною 

метою яких є забезпечення взаємного кредитування. Всі кооперативні банки 

поділяють на місцеві та центральні з чітким розподілом функцій. Місцеві 

акумулюють ресурси, а центральний кооперативний банк централізує ці ресурси 

та перерозподіляє їх із метою посилення можливостей для забезпечення 

кредитування суб’єктів господарювання. Центральному кооперативному банку 

передається централізація та перерозподіл ресурсів, акумульованих місцевими 

кооперативними банками, а також здійснення контролю за діяльністю 

кооперативних банків регіонального рівня, які входять до його системи [3].  

У сучасних умовах розвитку фінансового ринку постає питання про 

реорганізацію кредитних спілок у кооперативні банки. Пояснюється це тим, що 

загалом платоспроможність кредитних спілок знаходиться на досить низькому 

рівні, і щоб зберегти гроші вкладників Національний банк України (НБУ) 

розробляє механізми сприяння реорганізації кредитних спілок у кооперативні 

банки. Таким чином, НБУ буде легше контролювати їх діяльність, а також 

вклади будуть «захищені» Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Проте 

як свідчить фінансова криза 2008-2009 років, банки виявилися більш 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
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вразливими, ніж кредитні спілки до впливу зовнішніх негативних економічних 

факторів. До того ж, кредитні спілки, в більшості випадків, створенні для 

місцевого кредитування в сільських регіонах, активи яких дорівнюють 

декільком мільйонам, тому банкрутство кредитної спілки не так сильно 

позначається на економіці, як банкрутство банку. Можна також додати, що при 

реорганізації будь-якої кредитної спілки в кооперативний банк постає 

необхідність докапіталізувати більше 100 млн грн, що практично неможливо, 

окрім як об’єднати половину українських кредитних спілок тільки в один банк.  

Також у законі України «Про банки і банківську діяльність» вказано, що 

учасників кооперативного банку повинно бути не менше 50 осіб. Учасниками ж 

центрального кооперативного банку є регіональні, а мінімальний розмір 

статутного капіталу складає 120 млн грн [1]. Важливою ознакою є те, що кожен 

учасник кооперативного банку, незалежно від розміру своєї участі (паю) має 

право одного голосу. В законодавстві також не вказаний чіткий механізм 

утворення центрального кооперативного банку, регулювання його діяльності та 

капіталу. Розподіл прибутку зазначено згідно до розміру паю того чи іншого 

учасника, що суперечить традиційним правилам кооперації.  

Але незважаючи на всі проблеми, існують беззаперечні переваги 

створення кооперативних банків [4]: менш ризикова фінансова діяльність, у 

порівнянні з невеликими комерційними банками; більший рівень стабільності, 

ніж у комерційного банку, за рахунок високої капіталізації; більш ефективно 

розподілені ризики, за рахунок чого кооперативний банк більш захищений від 

небажаних впливів зовнішнього середовища; при значному поширенні 

кооперативних банків з економіки будуть зникати неефективні комерційні 

банки. З іншого боку, кредити в кредитних спілках можуть бути набагато 

вигіднішими за банківські. Банківський кредит враховує відсоток прибутку та 

відсоток резерву, а також певний відсоток відрахувань до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, чого немає в кредитних спілках.  

Таким чином, відсутність в Україні кооперативних банків можна 

пов’язати з наступними проблемами: 

– встановлення мінімальної кількості учасників на рівні 50 осіб і високий 

рівень статутного капіталу; 

– невизначеність потенційних учасників кооперативного банку; 

– відсутність зрозумілих і прозорих процедур НБУ щодо регулювання 

створення та діяльності центральних кооперативних банків та ін.  

Проект переорієнтації кредитних спілок у кооперативні банки досить 

суперечливий і може викликати більше нових проблем, ніж вирішення старих. 

Проте, за таких умов, кооперативне кредитування стане менш ризиковим, тому 

що НБУ зможе рефінансувати проблемні банки, а повернення вкладів населення 

буде гарантоване Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Постановка проблеми. Об’єктивна необхідність удосконалення 

механізмів банківського кредитування в аграрній сфері економіки пов’язана з 

особливостями сільськогосподарського виробництва, нерівномірністю руху 

оборотних засобів підприємств, значними відхиленнями потреби в оборотних 

засобах від їхньої фактичної наявності.  

Метою статті є надання обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

механізмів банківського кредитування лізингових операцій агроформувань. 

Виклад основного матеріалу. Особливості сільськогосподарського 

виробництва мають суттєвий вплив на організацію кредитних відносин. Певні 

особливості вимагають від банків адаптації внутрішніх процедур і кредитних 

продуктів до специфіки сільського господарства.  

Лізингові операції в аграрній сфері нашої держави не користуються 

особливою популярністю, що суперечить загальносвітовій практиці. Обсяги 

інвестицій по лізингових схемах у розвинених країнах становлять до 30 % від 

обсягу загальних інвестицій. Функціонування в аграрній сфері лізингових 

компаній, які в повному обсязі користуються коштами державного бюджету 

стало неефективним [2, c. 260]. 

Потужна монопольна позиція цих компаній, зокрема НАК 

«Украгролізинг» на ринку лізингових послуг не давала можливості розвиватися 

приватним лізинговим компаніям, вносила викривлення та спотворення в 

лізингові схеми та дискредитувала сутність лізингу. 

Державна підтримка агроформувань через фінансування НАК 

«Украгролізинг» призводить до підвищення рівня собівартості вітчизняної 

техніки, виробництва непопулярної техніки, зловживань і корупції в цій сфері 

та значно знижує ефективність використання коштів Державного бюджету 

України [3]. Діяльність лізингових компаній, які фінансуються з державного 

бюджету не сприяє розвитку конкуренції та цивілізованого ринку лізингових 

послуг в Україні.  

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
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Для ефективності запровадження державної підтримки технічного 

переозброєння аграрної сфери достатньо частково зацікавити потенціальних 

покупців сільськогосподарської техніки інвестувати власні кошти, тим самим 

збільшуючи обсяги ринку техніки не за рахунок бюджету, як це було раніше, а 

за рахунок приватного капіталу. 

Перед вибором механізму державної підтримки технічного оснащення 

агроформувань слід враховувати низку факторів, які в подальшому 

підвищуватимуть рівень ефективності підтримки. Серед таких факторів 

основними є: суб’єкт підтримки повинен самостійно здійснювати вибір 

сільськогосподарської техніки, в тому числі іноземного виробництва, яка за 

якістю, технологічним рівнем і ціною оптимально підходить для здійснення 

відповідних технологічних процесів; чітко визначені майнові права суб’єкту 

підтримки; фінансовий стан суб’єкту повинен бути стабільним, а фінансово-

господарська діяльність – прибутковою [4]. 

Виходячи з цього можливо запропонувати додаткові механізми 

підтримки, до вже діючих, зокрема: стимулювання державою приватних 

лізингових компаній для активізації співпраці з агроформуваннями шляхом 

часткової компенсації лізингової ставки процента на рівні, що становить розмір 

облікової ставки НБУ; шляхом часткової компенсації вартості об’єкту лізингу 

після внесення авансового платежу лізингоотримувачем за ставкою 

еквівалентною авансовому платежу, але не більше як 30 %. 

Найбільш прийнятним, для агроформувань, механізмом державної 

підтримки їх технічного забезпечення, є державна підтримка через механізм 

компенсації вартості об’єкту лізингу. 

Такий механізм забезпечуватиме підвищення попиту агроформувань на 

основні засоби виробництва та надходження до бюджету додаткових сум 

податків і зборів. Крім того, такий механізм стане основою матеріально-

технічної підтримки агроформувань на 5-10 років, що у свою чергу забезпечить 

зниження собівартості та підвищення ефективності виробництва  

сільськогосподарської продукції. Окремим, позитивним результатом буде те, що 

цей механізм унеможливлює державне втручання в розвиток ринку лізингу в 

аграрній сфері, і відтак ринок лізингових послуг наповнюватиметься значними 

обсягами приватного капіталу [1]. 

На законодавчому рівні, для введення в дію часткової компенсації  

вартості складної сільськогосподарської техніки при укладанні договорів 

фінансового лізингу необхідно лише розширити дію Порядку використання 

коштів передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості 

складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва на договори 

фінансового лізингу. 

Висновки. За умови виконання всіх перерахованих пропозицій 

прогнозованими наслідками від вирішення порушених питань будуть:  

- поліпшення інвестиційного середовища в аграрній сфері, 

- збільшення надходжень до бюджету, 

- цивілізований і гармонійний розвиток ринку лізингових послуг, 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

21 

- підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції, 

- підвищення рівня прибутковості агроформувань. 
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Одним із шляхів захисту депозитів фізичних осіб і забезпечення права 

вкладників на вільне розпоряджання своєю власністю, а саме – коштами на 

рахунках у банківських установах, навіть після ліквідації неплатоспроможної 

фінансової установи – є створення й ефективне функціонування системи 

страхування депозитів у країні. 

На сьогоднішній день аналіз сучасної системи гарантування вкладів в 

Україні є досить актуальним. Тому, метою роботи є аналіз інвестиційної 

діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування 

вкладів, Фонд, ФГВФО), зокрема, і операцій з ОВДП, які забезпечують Фонд 

необхідними додатковими ресурсами для проведення виплат вкладникам 

збанкрутілих банків. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб ФГВФО міг проводити 

операції з виплати недоступних вкладів, він повинен мати кошти у своєму 

розпорядження. Динаміку розміру фонду вітчизняної системи гарантування 

вкладів за останні 15 років ми пропонуємо розглянути на основі рис. 1. 

 

http://agrofin.com.ua/files/gudz_17.pdf
http://www.ukragroleasing.com.ua/
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Рис. 1. Динаміка фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів 

Джерело: Побудовано автором на основі [1]. 

Вичерпний перелік джерел наповнення Фонду системи гарантування 

вкладів в Україні визначений Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) [2]. Зокрема, в ч. 1 ст. 19 Закону зазначено, 

що доходи Фонду можуть формуватись і за рахунок інвестування його коштів у 

державні цінні папери України. 

Так, Фонд прогнозує майбутні виплати та тримає певну частину ліквідних 

коштів на рахунку в НБУ. Проте, частка таких коштів є надзвичайно низькою. А 

найбільшим є обсяг коштів інвестованих у державні цінні папери (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Обсяг інвестицій Фонду гарантування вкладів у ОВДП 

за період 2009-2012 рр. у розрізі строків обігу цінних паперів (млн грн) 

Джерело: Побудовано автором на основі даних із звітів про діяльність ФГВФО [3]. 

 

Проаналізувавши дані з рисунку 4 можна зазначити, що інвестиційні 

операції ФГВФО зосереджені здебільшого на купівлю облігацій внутрішньої 
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державної позики з коротко- та середньостроковим терміном погашення. 

Зокрема, станом на 1 січня 2013 року в структурі інвестиційного портфеля 

Фонду гарантування вкладів короткострокові державні цінні папери займали 

частку 16,4 %, середньострокові – 68,3 %, довгострокові – 11,1 %.  

Сума чистого доходу від фінансових інвестицій Фонду за 2012 рік склала 

753,8 млн грн, що більше ніж у 2011 році на 436,4 млн грн або в 2,4 рази [3]. 

Однак, прибуток від комерційних цінних паперів є набагато більшим за 

державні. Питання щодо можливості Фонду вкладати кошти в корпоративні 

цінні папери найбільш надійних емітентів є надзвичайно актуальним на 

сучасному етапі.  

У зв’язку з цим доцільно було б створити, на нашу думку, дочірню 

компанію у структурі Фонду гарантування вкладів, яка б перебувала під 

наглядом НБУ та займалася управлінням активами ФГВФО в частці 20-30 % від 

розміру Фонду. Такі інвестиційні операції принесли б додатковий дохід для 

системи страхування депозитів та надали б також поштовху для розвитку та 

вдосконалення вітчизняного ринку цінних паперів, що є надзвичайно важливим 

фактором на сучасному етапі, адже світова фінансова криза спричинила значні 

негативні наслідки і для фондового ринку України. 

Висновки. Ефективна багаторічна діяльність Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб відіграла значку роль для стабілізації банківського сектору 

економіки підчас світової фінансової кризи, яка показала, що система 

страхування депозитів не може бути статичною. Вона повинна постійно 

розвиватися, вдосконалюватися і відповідати на будь-які виклики, що 

з’являються у сучасному економічному просторі. 
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Науковий керівник: Тринька Л. Я. 

Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ 

 

Фінансова безпека характеризується таким фінансово-збалансованим 

станом банку, який здатний протидіяти потенційним і реальним, внутрішнім і 

зовнішнім загрозам банківської діяльності, генерувати достатній обсяг 

фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

в умовах дестабілізуючих факторів впливу, здійснювати діагностичні та 

превентивні дії, спрямовані на підтримку належного рівня фінансової стійкості 

та захищеності фінансових інтересів зацікавлених сторін (клієнтів, власників, 

інвесторів, керівництва, працівників, держави тощо). Така безпека може бути 

забезпечена через ефективне використання усіх видів ресурсів банку.  

Принциповим для забезпечення фінансової безпеки банку, управління нею 

є об’єктивна та своєчасна оцінка її рівня. На об’єктивність такої оцінки впливає 

вибір системи показників, на основі яких може бути зроблений висновок про 

рівень фінансової безпеки банку. Сьогодні в науковій літературі обґрунтовано 

різні методичні підходи до визначення рівня фінансової безпеки банку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки банку 

 

Так, оцінка рівня фінансової безпеки банку з використанням нормативів 

банківської діяльності [1], на нашу, думку має певні недоліки. Враховуючи те, 

що практично усі методики передбачають використання нормативів ліквідності 

банку, останні: по-перше, при обчисленні – базуються на формальному 

групуванні рахунків, тоді як навіть однорідні фінансові активи можуть мати 

різну ліквідність; по-друге, нормативи встановлені для середньостатистичного 

банку, якого фактично не існує в природі; по-третє, нормативи не дають змоги 

Методи оцінки 

рівня фінансової 

безпеки банку 
Нормативи 

банківської  

діяльності 

(встановлені НБУ) 

Коефіцієнти 

фінансової 

стійкості 

Індикаторний 

підхід 

 

Експертні 

оцінки 

Ймовірність 

банкрутства 

банку 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

25 

здійснювати прогноз ліквідності, за своїм змістом вони є ретроспективними і 

швидко застарівають. Аналогічні проблеми поширюється й на інші нормативи.  

Інший підхід ґрунтується на тому, що основою фінансової безпеки банку є 

його фінансова стійкість. Проте, оцінка рівня фінансової безпеки банку лише на 

основі аналізу його фінансової стійкості є занадто вузькою. Це пояснюється 

тим, що фінансова стійкість охоплює не усі напрями діяльності банку, і, 

відповідно, не може об’єктивно дати оцінку фінансовій безпеці.  

Дещо точнішим є підхід, запропонований І. Бланком, який виділяє п’ять 

систем аналізу фінансової безпеки, які базуються на таких методах його 

проведення як: горизонтальному та вертикальному фінансовому аналізі, 

порівняльному фінансовому аналізі, аналізі фінансових коефіцієнтів, 

інтегральному фінансовому аналізі [2, с. 121-140]. Але, в цьому разі проблема 

полягає в суб’єктивному роз’ясненні результатів аналізу та виборі оптимальних 

значень для фінансових коефіцієнтів при їх зіставленні. 

Найбільш об’єктивним, на нашу думку, є індикаторний підхід, що 

ґрунтується на виборі та групуванні показників, які комплексно характеризують 

фінансову безпеку банку, порівняння їх фактичних значень із пороговими 

(граничними) значеннями. До складу індикаторів мають увійти показники, які 

характеризують різні сторони фінансового стану банку і дозволяють оцінити 

його фінансові результати за видами діяльності. В якості порогових (граничних) 

значень-індикаторів фінансової безпеки розуміють їх гранично допустимі 

величини, недотримання яких призводить до дестабілізаційних наслідків у сфері 

фінансової безпеки, а отже, дисбалансу в поточній діяльності банку і порушення 

його розвитку в цілому. Тому, під час оцінки рівня фінансової безпеки важливу 

роль відіграють не лише визначені для розрахунку показники, а й їх граничні 

значення. При цьому труднощі виникають із тими показниками, які не можуть 

бути об’єктивно виміряними для усіх банків. Також, до недоліків слід віднести 

складність визначення впливу на рівень фінансової безпеки якісних 

характеристик, таких як: рівень довіри контрагентів, відданість персоналу тощо, 

через суб’єктивність оцінок останніх. Враховуючи труднощі з отриманням 

інформації, а також розрахунком порогових (граничних) значень показників, на 

практиці набув поширення метод експертних оцінок. При його застосуванні 

можливо, з одного боку, встановити вагу кожної складової фінансової безпеки 

банку у формуванні її загального рівня, на підставі вагових коефіцієнтів; а з 

іншого боку – розрахувати інтегральний показник загального рівня фінансової 

безпеки банку. 

На практиці відомий також підхід до оцінки фінансового безпеки банку, в 

основі якого закладено критерій оцінки ймовірності банкрутства. Для оцінки 

ймовірності банкрутства використовують різні моделі, що базуються на методах 

дискримінантного аналізу та методах штучного інтелекту, їх налічують понад 

дві сотні. 

Як бачимо, на сьогодні не визначено єдиного підходу, технології, 

методики до оцінки фінансової безпеки банку. Тому, для отримання об’єктивної 

інформації про рівень фінансової безпеки банку, на нашу думку, необхідне 

застосування сукупності методичних підходів, оскільки окремо жоден з них не 
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надає повної інформації для прийняття рішень та планування відповідних 

заходів щодо забезпечення фінансової безпеки банку. 
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Актуальність теми дослідження. Поступовий перехід України до 

ринкових відносин призвів до необхідності визначення та вирішення нових 

завдань у банківській сфері України, зокрема, пов’язаних зі збільшенням обсягу 

ризиків інвестиційної діяльності банків. Комерційні банки, інвестуючи  кошти 

не мають ніяких гарантій успішної реалізації проектів, тому важливим для 

банківських установ вивчення та удосконалення механізмів системи ризик-

менеджменту в інвестиційній діяльності. 

Аналіз останніх публікацій. Теоретичні, методичні аспекти ризик-

менеджменту інвестиційної діяльності відображені в працях провідних 

вітчизняних учених із банківської справи, теорії кредиту та банківського 

менеджменту: В. І. Грушка, О. В. Васюренка, А. Я. Кузнєцової, А. М. Мороза, 

А. А. Пересади, Л. О. Примостки, Л. Г. Кльоби, В. Л. Кльоби, М. І. Савлука. 

Постановка проблеми. Важливим джерелом доходів у діяльності 

сучасних банків є інвестиційна діяльність, яка є ризиковою, і тому в банків 

виникає потреба їх мінімізувати. Відтак, потребує вирішення проблема 

вдосконалення системи ризик-менеджменту в інвестиційній діяльності банків. 

Метою даної роботи є дослідження механізму системи ризик-

менеджменту в інвестиційній діяльності банку. 

Обґрунтування отриманих результатів. Українським ученим 

Л.Г. Кльобою «ризик» визначено, як невизначеність результативності  

діяльності, можливість несприятливих (або сприятливих) наслідків у випадку 

недосягнення (або досягнення) поставленої мети. [1, с. 45] 

Інвестиційний ризик – це можливість недоотримання запланованого 

прибутку під час реалізації інвестиційних проектів. Цей ризик банку необхідно 

цінювати, планувати та контролювати. [2, с. 138] 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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Поняття «ризику банківської інвестиційної діяльності» пов’язане з 

умовами ухвалення рішення щодо реалізації інвестиційних проектів і 

прогнозуванням результатів.  

Мета ризик-менеджменту інвестиційної діяльності банку – забезпечення 

максимальної ефективності управління з урахуванням факторів невизначеності, 

які можуть по різному впливати на досягнення банком своїх цілей.  

Серед складових елементів системи ризик-менеджменту інвестиційної 

діяльності виділяють: об’єкт управління, в якості якого виступають ризикові 

вкладання капіталу; суб’єкти управління – керівництво банку, фінансові 

підрозділи; принципи управління банківськими ризиками; інформаційне 

забезпечення – широта й об’єктивність інформації [3, с. 184]. 

Процес ризик-менеджменту банківської інвестиційної діяльності – це 

систематичне використання наявних методів, способів і прийомів для 

вирішення завдань, що стосуються ризиків. Процес ризик-менеджменту 

банківської інвестиційної діяльності повинен розвиватися у шість етапів: 

1. Аналіз ризику. Аналіз ризику починається з його ідентифікації, у 

процесі якої визначається природа ризику та описуються усі можливі ризикові 

ситуації в діяльності банку, а також розраховуються кількісні характеристики 

ризику стосовно його виникнення. На цьому етапі банк оцінює ймовірність 

зміни обсягу ризику в процесі реалізації інвестиційного проекту, визначає 

ступінь ризику, порівнює інвестиційний проект з альтернативними варіантами. 

2. Оцінка ступеня ризику та розмірів його впливу (якісна та кількісна їх 

оцінка). Оцінка – це кількісний опис виявлених ризиків, у процесі якого 

визначають такі характеристики, як імовірність і розмір можливих наслідків. 

Водночас формують набір сценаріїв розвитку несприятливих ситуацій. Для 

різних ризиків можна побудувати функцію розподілу ймовірності настання 

наслідків залежно від їх розміру. 

3. Розробка варіантів рішень (вибір методів і стратегій). Розробка 

варіантів рішень – це пошук конкретних заходів попередження та мінімізації 

ризику.  

4. Застосування методів мінімізації ризику. Найбільш привабливими 

методами управління ризиками є лімітування та диверсифікація. Проте, для 

досягнення позитивного ефекту від управління цих двох методів замало, слід 

комбіновано використовувати й інші способи мінімізації ризиків. 

5. Моніторинг (щоденний моніторинг лімітів за ризиками, перевірка 

основних розмірів ризиків і ризиків, що не підлягають кількісній оцінці). 

Моніторинг означає незалежну систему оцінки та контролю за ризиком із 

механізмом зворотного зв’язку. Він реалізується через інформаційні посадові 

звіти, внутрішній та зовнішній аудит і аналітику.  

6. Контроль за ризиком (регулярне надання інформації про ризики). 

Висновки. Отже, процес управління ризиком інвестиційної діяльності 

повинен складатися щонайменше з таких етапів: ідентифікація, оцінка, 

управління, моніторинг. У ризик-менеджменті інвестиційної діяльності готових 

рецептів немає й бути не може, але, знаючи його методи, прийоми, способи 

вирішення тих або інших питань, можна досягти успіху в конкретній ситуації.  
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Кінцевою метою системи ризик-менеджменту інвестиційної діяльності є 

отримання найбільшого прибутку за оптимального, прийнятного для банку 

співвідношення прибутку та ризику, що відповідає цільовій функції 

підприємництва. 
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Постановка проблеми. За умов наявності трансформаційних процесів у 

банківському секторі та в економіці в цілому, що обумовлюють активний прояв 

функціональних ризиків, організація систем внутрішнього контролю та аудиту, 

не дозволяє повноцінно контролювати всі наявні негативні аспекти діяльності, 

тому необхідною тенденцією на ринку стало впровадження системи комплаєнс 

у діяльність банківських установ. 

Мета. Обгрунтування необхідності впровадження системи комплаєнс у 

діяльність банківських установ, і розробка підходу щодо оцінки рентабельності 

впровадження даної системи, було поставлено за мету . 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про банки 

і банківську діяльність» банки створюють службу внутрішнього аудиту, яка є 

органом оперативного контролю спостережної ради банку, для оцінки наявної 

системи внутрішнього контролю, та з метою захисту інтересів акціонерів. 

Складність, обсяги, рівень затрат, на процедури контролю та внутрішнього 

аудиту в банках, що мають значні обсяги активів на ринку, уникнення 

конфлікту інтересів акціонерів і правління банку, обумовлюють необхідність 

створення спеціалізованого підрозділу комплаєнс-контролю  комплексної 

системи нагляду за тим, щоб банк діяв у відповідності з власними правилами 

(внутрішні положення); чинним законодавством, принципами ділової етики з 

http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Ekon/Docs/Visnyk_Ekonomika_Vypusk31.pdf
http://www.lac.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Ekon/Docs/Visnyk_Ekonomika_Vypusk31.pdf
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метою убезпечення від комплаєнс-ризиків і ризику порушення функціонування 

банку в цілому. 

Безперечно першопричиною впровадження комплаєнсу в діяльність 

фінансових установ звичайно ж є наявність, та активний вплив комплаєнс-

ризику, під якими відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення корпоративного управління в банках України» розуміють – 

ризик юридичних санкцій, фінансових збитків або втрати репутації внаслідок 

невиконання банком вимог законодавства України, нормативно-правових актів, 

внутрішніх положень і правил, а також – стандартів і кодексів саморегулівних 

організацій, що стосуються діяльності банків [1]. Варто зазначити, що процес, і 

необхідність створення підрозділу комплаєнс в українському законодавстві на 

сьогодні не регламентується. 

Процес підпорядкування внутрішнього аудиту спостережній раді, в той 

час як внутрішній контроль функціонує в інтересах правління банку, досить 

часто провокує виникнення певного конфлікту в зацікавлених сторін, що 

підкреслює необхідну тенденцію для впровадження комплаєнсу, з метою 

максимізації результатів діяльності банку в цілому. Так, Базельський комітет у 

своїй рекомендації, що викладена в так званому консультативному документі 

«Комплаєнс та комплаєнс-функція в банках» (Compliance and the compliance 

function in banks) [2], передбачає наявність у банківській установі керівного 

працівника, відповідального за здійснення комплаєнс-функції. Це – голова 

комплаєнс-підрозділу (Head of Compliance), ключовою вимогою до якого є 

відсутність у його безпосередньому підпорядкуванні бізнес-ліній, що свідчить 

про його незалежність в аспекті виникнення конфлікту інтересів зацікавлених 

сторін. 

Функціонування системи комплаєнс має базуватися на певних принципах, 

до яких зазвичай відносять: законність, відповідальність, безпеку, незалежність. 

Безумовно, в більшості банків постає питання, щодо комерційної 

вигідності та рентабельності щодо впровадження такої системи. При створенні 

систем протидії відмиванню коштів отриманих злочинним шляхом, фінансові 

установи намагаються використати найкращий досвід і рекомендації, що 

присутні на ринку, зокрема й найкращу практику по управлінню комплаєнс-

ризиками. Але по факту, такі рекомендації не досить доцільно використовувати, 

оскільки вони розробляються на основі діючих систем комплаєнсу, та не 

враховують специфіки того чи іншого банку. Тому ключовою рекомендацією 

щодо впровадження системи комплаєнс, є оцінка ефективності наявної системи 

на основі витрат на організацію, оскільки саме ефективність може бути 

відображенням оптимального вибору між рівнем затрат та функціонуванням 

системи. 

Таким чином оцінюючи ефективність системи комплаєнс до статей витрат 

можна віднести: 

 витрати на підготовку та підвищення кваліфікації персоналу; 

 організаційні витрати щодо формування підрозділу, та 

впровадження спеціальних програмних комплексів для роботи; 
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 адміністративні витрати з оплати праці персоналу, що відповідає за 

комплаєнс; 

 витрати на організацію перевірок як планових так і позапланових; 

 затрати на підвищення комплаєнс-культури персоналу. 

У свою чергу, кількісно оцінити вигоду від впровадження системи 

комплаєнс на сьогодні досить складно. На нашу думку, в даному аспекті можна 

визначити обсяг штрафних санкцій, пеню, юридичні витрати, що були понесені 

банком у попередньому періоді, з метою співставлення відповідних періодів, та 

отримання прогнозних результатів. 

З точки зору розгляду комплаєнсу як протидії виникненню втрат 

пов’язаних зі зниженням репутації банку, можна оцінити вигоди від 

впровадження комплаєнсу за рахунок оцінки репутації, підходи до оцінки якої  

на сьогодні розробляються світовими науковцями. 

Щодо рекомендованого значення показника комерційної рентабельності 

впровадження, то на нашу думку він може знаходитись у межах 1.20-1.30, що 

випливає з європейської практики впровадження подібних систем контролю. 

Висновки. На нашу думку, впровадження такої системи є необхідним і 

рентабельним за будь-яких витрат, оскільки невтрачена та нарощена ділова 

репутація, що на сьогодні є одним із ключових активів банківської установи, 

повноцінно контролюється саме за допомогою комплаєнсу. 
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Управління ліквідністю комерційних банків полягає в гнучкому поєднанні 

вимог до ліквідності та прибутковості їх активів із метою максимізації 

прибутку, при обов’язковому дотриманні встановлених економічних 

нормативів. Проте ліквідність і платоспроможність банку може бути 

обмеженою через помилки в клієнтській політиці, недооцінку ринку, недоліки в 

аналітичній роботі, що викликає необхідність вживати термінові заходи.  
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По-перше, банку з нестійким фінансовим станом слід поліпшити 

організаційне забезпечення своєї діяльності за рахунок розвитку менеджменту, 

зокрема, створити службу внутрішнього аудиту, що дозволило б знизити 

зловживання всередині банку. 

По-друге, доцільно оцінювати ліквідність балансу шляхом розрахунку 

коефіцієнтів ліквідності на систематичній основі.  

По-третє, слід визначати потребу банку в ліквідних коштах принаймні на 

короткострокову перспективу. Прогнозування цієї потреби може здійснюватися 

двома методами: один із них припускає аналіз потреб у кредиті й очікуваному 

рівні внесків кожного з головних клієнтів, а інший – прогнозування обсягу 

позичок і внесків. Однак, обидва розглянутих методи мають недолік: 

грунтуються на середньому, а не граничному рівні ліквідності. 

По-четверте, підтримка ліквідності на достатньому рівні здійснюється 

рахунок вдалого поєднання пасивних і активних операцій, з урахуванням 

конкретних умов грошового ринку й особливостей проведення операцій. Отже, 

банк повинен розробити грамотну політику управління активними і пасивними 

операціями. 

У цілому, для розпізнавання ризиків небалансованості ліквідності балансу 

і неплатоспроможності комерційного банку, потрібне створення спеціальної 

системи щоденного контролю за рівнем показників та аналізу чинників, що 

впливають на їхню зміну. Для цього доцільно створити базу даних, що 

дозволить оперативно одержувати всю необхідну інформацію для виконання 

аналітичної роботи для формування політики банку. У якості джерела для 

наповнення бази даних банком можуть розглядатися укладені кредитні та 

депозитні договори, договори про позики в інших банках, відомості про планові 

потреби в кредиті, щоденні відомості з оборотів залишків по балансових 

рахунках, щоденні відомісті по особових рахунках, відомості по позабалансових 

рахунках, відомості про оборотність кредитів та ін. 

У міжнародній практиці менеджери з управління ліквідностю банків 

розробили ряд практичних рекомендацій щодо поліпшення цього виду 

діяльності. Одна з них полягає в тому, що менеджери з управління ліквідністю 

повинні контролювати діяльність усіх відділів банку, відповідальних за 

використання і залучення коштів, координувати свою діяльність із роботою цих 

відділів.  

Друга рекомендація полягає в тому, що менеджери з управління 

ліквідністю повинні передбачати момент, у який вкладники можуть масово 

вилучати кошти з депозитних рахунків або коли є перспективи нарощення 

депозитної бази. Це дозволить керуючим планувати вжиття заходів у випадку 

виникнення дефіциту або надлишку ліквідних коштів.  

Відповідно до третьої рекомендації, менеджери з управління ліквідністю, 

у співробітництві з вищим керівництвом і керівниками відділів, при формуванні 

активів банку повинні вважати цілі дотримання ліквідності банку 

пріоритетними. 

Таким чином, кожний комерційний банк повинний самостійно 

забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні, як на основі 
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аналізу її стану станом на певний момент часу, так і прогнозування результатів 

діяльності, проведення у подальшому науково-обгрунтованої економічної 

політики щодо формування статутного капіталу, фондів спеціального 

призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, 

здійснення активних кредитних операцій тощо.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України вагоме значення має 

оцінка діяльності банківської установи як значущої ланки банківської системи, 

так і економіки в цілому. При проведенні аналізу діяльності банку обов’язково 

враховується кредитний рейтинг установи, аналіз та оцінка 

кредитоспроможності, що є необхідною умовою для можливості залучення 

додаткових коштів. Через це для успішної діяльності банків на території 

України важливим є отримання високого кредитного рейтингу міжнародними та 

вітчизняними рейтинговими агентствами, що і виявляє актуальність даної теми 

на сьогодні. Рейтингова оцінка фінансової установи характеризує ступінь її 

кредитоспроможності та фінансової стійкості, здатність своєчасно та в повному 

обсязі виплачувати відсотки й основну суму за борговими зобов’язаннями [2]. 

Фінансова криза, яка суттєво вплинула на банківську систему України, 

непрозорість банків щодо якості їхніх кредитних портфелів, і, як наслідок, 

їхньої фінансової стійкості, засвідчили наявність суттєвих недоліків щодо 

методів оцінки реального кредитного ризику. Водночас значна частка 

іноземного капіталу в банківській системі України та впровадження західних 

технологій оцінки кредитоспроможності, рейтингу банків призводять до 

суттєвих розбіжностей між методами оцінки кредитного ризику української та 

західної банківських шкіл [4].  
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Поняття «кредитоспроможність» з’явилося в економічній літературі в 

XVIII ст. В Україні розглядали дане питання велика кількість учених, серед 

яких О. Васюренко, І. Гуцал, Н. Дехтяр, О. Петрук, М. Савлук, О. Терещенко та 

багато інших. Також у своїх роботах використовували дане поняття А. Бітті, 

Н. Бунге, Д. Гелей, Т. Карлін, Д. Кейнс та А. Сміт. Як вважає О. Петрук, 

кредитоспроможність – це здатність своєчасно та в повній мірі розрахуватися за 

зобов’язаннями. У свою чергу такі вчені, як М. Назарова та В. Янишевська 

розглядають кредитоспроможність як оцінку банком можливостей погасити 

надану позику [5]. Такі визначення є узагальненим, та не враховує всього 

спектру даного поняття. Нормативно-правова база Національного банку 

України визначає поняття кредитоспроможність, як наявність у позичальника 

(банку) передумов для проведення кредитної операції та його спроможність 

повернути борг у повному обсязі та в обумовлені договором строки [2].  

У свою чергу рейтинг актуальним сьогодні залишається специфічні 

особливості кредитоспроможності банків, як набір спеціальних показників їх 

здатності видавати короткотермінові та довготермінові кредити з урахуванням 

розміру процентної ставки, напрямів кредиту, особливостей та умов позики [3]. 

Тобто, кредитоспроможність – це можливість банку відповідати за своїми 

зобов’язанням, що уособлюється в окремому кредитному рейтингу банків, де 

висвітлюються показники банків, особливо міжнародними агентствами та 

компаніями. 

На цей час в Україні кредитні рейтинги банків визначають такі міжнародні 

рейтингові агентства як «Fitch Ratings», «Moody’s», «Standard& Poor’s», 

уповноважені національні рейтингові агентства НРА «Рюрік», РА «Експерт – 

Рейтинг», РА «IBI-Rating».  

Кредитний рейтинг таких агентств базується на відомостях (на даних звіту 

аудитора), що подаються об’єктом оцiнки, і публічнiй інформацiї про об’єкт 

оцінки та середовище його діяльності [3]. З метою встановлення реального 

фінансового стану банків Національний банк України проводить оцінювання 

банків на базі розробленої ним рейтингової системи «CAMELS» та 

нерейтингової методики «Система оцінки ризиків» (СОР). Рейтингова система 

«CAMELS» ґрунтується на міжнародній системі, яка розроблена експертами 

Sheshunhoff Bank (США) і впродовж багатьох років застосовується у світовій 

практиці [1]. СОР розроблена Національним банком України самостійно. 

Обидві системи дають можливість Національному банку України оцінювати 

фінансовий стан та стабільність банків і банківської системи, яке проводиться за 

результатами комплексних інспекційних перевірок [3]. 

На сьогодні дії Національного банку України свідчать про високу 

активність у напрямі реалізації політики банківського нагляду відповідно до 

рекомендацій міжнародних експертів та агентств. Таким чином, дуже важливою 

та невід’ємною частиною є присвоєння міжнародного кредитного рейтингу для 

кожної окремої установи банку. Перспективою на подальший економічний 

розвиток є узгодження та встановлення єдиної методики для оцінки 

кредитоспроможності банків. 
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Постановка проблеми. Необхідність створення в банку якісно 

структурованої та незалежної системи управління ризиками не потребує 

особливого обґрунтування. Відсутність ефективної системи управління 

ризиками може в кінцевому результаті привести банк до виникнення значних 

проблем. Модернізація системи управління банківськими ризиками 

передбачає здійснення комплексу заходів у сфері банківського ризик-

менеджменту як невід’ємної частини системи управління діяльністю банку, 

що забезпечує безперервність його функціонування, нарощування власного 

капіталу, збалансованість активних і пасивних операцій за рівнем їх 

прибутковості, ризику і ліквідності за допомогою поєднання попиту клієнтів 

на банківські продукти та здатності банку здійснювати як традиційні 

операції, так і нові послуги. 
Метою є визначення напрямів вдосконалення систем управління 

ризиками в українських банках відповідно до сучасних вимог світового 

фінансового середовища.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам управління 

банківськими ризиками присвячені праці Г. Башнянина, О. Вовчак, 

А. Гальчинського, О. Дзюблюка, М. Козоріз, О. Копилюк, О. Кириченко, 

А. Мороза, С. Мочерного, О. Петрика, М. Савлука, Т. Смовженко, та інших, але 

разом із тим залишається багато невирішених проблем, щодо модернізації 

системи управління банківськими ризиками. 
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Виклад основного матеріалу. Враховуючи негативні наслідки політичної 

кризи в Україні банківський бізнес в України хоч і демонструє помірне 

відновлення та поступовий розвиток, однак все ще продовжує залишатись 

достатньо ризиковим.  

Банківська система України за підсумками січня-лютого 2014 року 

отримала 2,6 млрд грн збитків проти 788 млн грн прибутку, отриманого за 

підсумками січня-лютого 2013 року. 

Прибуток банків України в 2013 році становить, близько 2,5 млрд грн. 

Банківська система України в 2012 році спрацювала з прибутком 4899 млн грн 

[1]. Такий негативний тренд свідчить про недостатньо ефективне 

функціонування банківських установ і здійснення ними своєї діяльності в зоні 

високого рівня ризику. 

Розвиток банківської системи вимагає модернізації системи управління 

банківськими ризиками, що забезпечує підвищення безпеки, просторової 

мобільності та адаптивності надання банківських послуг [2]. У даному випадку 

під модернізацією розуміється перетворення існуючої СУБР у максимальну 

пристосовану до сучасних умов існування банківської системи та, яка б 

комплексно забезпечувала підвищення рівня захисту банків та клієнтів від 

загрози збитків. 

Модернізація СУБР включає: теоретичне конструювання системи, в 

рамках якої повинен проводиться процес її модернізації; розробку елементів 

стратегії модернізації СУБР; систематизацію отриманих результатів і 

визначення напрямків модернізації змісту та структури елементів системи; 

аудиту та контролю за якістю управління ризиками; формування ефективних 

фінансово-економічних механізмів розвитку СУБР. 

Процес оновлення системи управління банківськими ризиками,  включає 

перетворення існуючої вертикально-горизонтальної системи в діагональну, 

більш адаптовану до управління ризиками діяльності банків, що в комплексі 

підвищує захищеність банків та їх клієнтів від ризику втрат [3]. Діагональна 

СУБР дозволяє отримати додаткові внутрішні та зовнішні ефекти, що 

сприятимуть попередженню негативних і створенню сприятливих змін при 

проведенні банківських операцій. Цей ефект досягається тим, що СУБР у 

значній мірі усуває як ієрархію, і кордони між підрозділами банку в роботі з 

клієнтами. 

Висновки. Таким чином формування ефективної системи управління 

банківськими ризиками та її стратегічна модернізація є закономірним етапом 

еволюції банківської системи України в умовах глобалізації та фінансової 

кризи. Цей процес повинен розглядатися в якості невід’ємної складової 

частини загальної стратегії розвитку банківського сектора України і кожного 

банку окремо. 
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Постановка проблеми. Особливістю сучасного розвитку світових 

економік є посилення глобалізаційних процесів, які в економічній сфері в 

цілому та в банківській діяльності зокрема останнім часом набувають все 

більшої актуальності. Сучасний процес глобалізації характеризується низкою як 

позитивних, так і негативних чинників впливу на ринок фінансових послуг та 

головних учасників ринку – банківських установ. У зв’язку з цим виникає 

необхідність розробки якісних методів та способів регулювання банківської 

діяльності, в тому числі і управління банківськими ризиками. 

Метою дослідження є аналіз сутності поняття «фінансова глобалізація», 

оцінка позитивних та негативних аспектів впливу даного процесу на управління 

ризиками банківської установи та визначення рівня впровадження міжнародних 

стандартів у напрямі управління ризиками в банках України. 

Виклад основного матеріалу. Виділяють наступні види глобалізацій: 

інституційна, фінансова, глобалізація робочої сили, глобалізація ринку товарів і 

послуг та ін. Об’єктом нашого дослідження є фінансова глобалізація, як 

вагомий чинник впливу на розвиток ринку фінансових послуг.  

Проаналізувавши надані науковцями трактування терміну «фінансова 

глобалізація», дійшли виcнoвку, що фінансова глобалізація – складова 

загального процесу глобалізації, що характеризується інтеграцією національних 

фінансових систем із міжнародними фінансовими ринками й інституціями, 

посиленням взаємозалежності та взаємовпливу країн та становленням єдиних 

для всіх країн правил та умов співпраці у сфері фінансових відносин. 

В умовах глобалізації й інтеграції, за наявності конкуренції та виникненні 

непередбачуваних ситуацій банківські установи наражаються на різноманітні 

ризики, а тому виникає необхідність удосконалення системи управління 

ризиками з метою забезпечення стійкості банківської установи. 

Ефективність банківського нагляду є вагомим чинником впливу на 

стабільність банківської системи. Основні принципи ефективного банківського 

нагляду залишаються комплексним стандартом для формування надійного 

фундаменту регулювання, нагляду і управління банківськими ризиками.  



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

37 

Сьогодні для України важливим є питання можливості та доцільності 

запровадження Базеля ІІІ, оскільки його імплементація зіштовхується з 

проблемою неготовності вітчизняної банківської системи до передбачених 

даним документом змін у системі банківського нагляду. По-перше, дотримання 

всіх умов вимагатиме додаткових значних вливань фінансових ресурсів у 

банківський сектор, що за умов повільного зростання економіки зробити буде 

досить складно. По-друге, збільшення обсягів капіталу означатиме збільшення 

вартості капіталу, а отже, банки змушені будуть підвищувати вартість власних 

послуг. По-третє, гостра необхідність залучення додаткових фінансових 

ресурсів призведе до посилення процесу злиттів і поглинань, тобто до 

підвищення ступеня монополізації банківського ринку. 

Ураховуючи глобалізацію банківської діяльності та фінансових відносин, 

можна спрогнозувати зростання загрози залучення фінансових установ до 

процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування 

тероризму. Тому на органи банківського нагляду лягає відповідальність за 

дотриманням рекомендацій FATF щодо розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням коштів. Відповідно до Положення про здійснення банками 

фінансового моніторингу банк зобов’язаний створити та забезпечити 

функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів 

[1]. А відповідно до ст. 63 до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» [2], НБУ проводить перевірку банків із питань дотримання ними 

вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та 

достатності заходів для здійснення даних заходів. 

Реалії сьогодення показують, що в більшості фінансових установ не 

приділяється достатня увага вивченню сучасних схем і типології легалізації 

доходів, враховуючи, що методи легалізації доходів та фінансування тероризму 

постійно змінюються та вдосконалюються. Окрім цього, власники можуть бути 

прямо зацікавленими особами у процесі відмивання грошових коштів через 

власні банківські установи.  

Як наслідок даних подій актуалізується питання вдосконалення системи 

фінансового моніторингу в Україні, серед основних напрямків можна виділити: 

 удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зокрема 

шляхом імплементації нових стандартів FATF; 

 забезпечення тісного й ефективного співробітництва з іншими 

державами та міжнародними організаціями у сфері протидії відмиванню коштів; 

 підвищення ефективності аналізу фінансових операцій, що можуть бути 

пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Висновки. Отже, процес глобалізації постійно вносить зміни у діяльність 

банківських установ. Міжнародна практика управління банківськими ризиками 

є такою, що постійно змінюється та вдосконалюється, доповнюючись новими 

методами, підходами та інструментарієм, тому необхідним є детальне вивчення  
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можливостей запровадження новітніх ефективних підходів та подальшого 

вдосконалення системи банківського нагляду в Україні у контексті управління 

банківськими ризиками. 
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Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку середнього та 

великого бізнесу в країні виникає необхідність у гнучкій системі зовнішнього 

залучення коштів. Особливо ця необхідність актуалізується під час відкриття 

нових проектів або освоєння нових сфер діяльності в рамках проектів, що вже 

існують. Одним з шляхів залучення коштів є проектне фінансування, коли певна 

фінансова структура надає суб’єкту підприємницької діяльності кошти з тим, 

щоб забезпечити початковою фінансовою підтримкою. 

Метою дослідження є визначення суті та проблем проектного 

фінансування в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як один із видів 

фінансування реальних інвестицій проектне фінансування є досить успішним 

способом мобілізації фінансових ресурсів для фінансування інвестиційних 

проектів у промислово розвинених країнах, проте для України він є відносно 

новою банківською послугою. Даний вид фінансування пропонує невелике 

число банків. Це зумовлено низкою причин, що заважають його повноцінному 

використанню. Тому пошук способів вирішення проблем розвитку банківського 

проектного фінансування в Україні як фактора активізації інвестиційної 

діяльності банків, сьогодні є однією з найбільш актуальних проблем економіки 

України. 

Під «проектом» зазвичай розуміють унікальне підприємство, що 

передбачає здійснення комплексу скоординовані дії його учасників. Ці дії 

спрямовані на досягнення визначених цілей учасників в умовах часових і 

ресурсних обмежень. Отже, термін «проектне фінансування» передбачає певний 

http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-
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спосіб досягнення бізнес-цілей: отримання доходу та максимізації вартості 

бізнесу [3]. 

Специфіка проектного фінансування передбачає, що проекти реалізуються 

на основі наступних принципів: 

- ефективне управління ризиками та наявність системи функціональних 

гарантій учасників проекту; 

- чітко визначена або відокремлена економічна діяльність у межах 

проекту; 

- наявність розробленої фінансової моделі, що є базою для інвестування й 

фінансування. 

При організації угод проектного фінансування простежується ряд 

невідповідностей основним класичним канонам проектного фінансування: 

більшість із кредиторів у реальності вимагають як забезпечення заставу 

основних засобів, акцій підприємств, поручительства; в обов’язковому порядку 

перевіряють можливість компанії обслуговувати кредитну заборгованість із 

поточної комерційної діяльності, не пов’язаної з реалізацією проекту тощо [1]. 

На основі вищезазначеного можна сформувати основні проблеми 

розвитку проектного фінансування: 

1. Недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового 

фінансування порівняно з розвинутими країнами та відсутність належного 

досвіду оцінювання перебирання частини або всього проектного ризику. 

2. Невідповідність між доходами та позичками всередині країні та 

обслуговування боргів у валюті.  

3. Недостатньо розвинуті правова культура та законодавча стабільність у 

сфері узгодження та розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм 

зобов’язань за кредитним фінансуванням.  

4. Дефіцит необхідної кількості спеціалістів із проектного фінансування. 

Недостатній досвід розроблення системи такого типу фінансування для великих 

інвестиційних проектів. 

5. Обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного 

фінансування – організацій та фірм, що можуть перебирати функції керуючих 

великими проектами [2]. 

Розвитку проектного фінансування в Україні, крім перелічених факторів, 

перешкоджають інвестиційний клімат, який залишається несприятливим для 

залучення капіталу, та інші чинники, що збільшують проектні ризики. За таких 

обставин розв’язання проблеми потребує комплексного підходу, що враховує 

інтереси різних сторін. Важливими складовими цього підходу є посилення ролі 

держави через надання гарантій страхування проектних ризиків [4]. 

Висновки. Отже, проаналізувавши стан проектного фінансування в 

Україні, слід зазначити, що деякі вітчизняні банки помилково називають свою 

діяльність проектним фінансуванням та суттєво відхиляються від 

загальноприйнятих принципів його здійснення. Основною причиною таких 

помилок є недостатня правова база у сфері регулювання проектного 

фінансування, а також ряд факторів, що збільшують кількість проектних ризиків 

учасників такого виду діяльності. 
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Основною проблемою управління кредитним портфелем банку є 

забезпечення високого рівня дохідності кредитних операцій та мінімізації 

ризику. 

Проблемам управління кредитним портфелем, вивченню його складу і 

структури присвячено багато робіт учених-економістів як Л. О. Примостка, 

В. Д. Лагутін, В. В. Іванов, О. І. Лаврушин, С. Л. Єрмаков, Ю. С. Маслєнченков, 

А. І. Пашков, О. І. Копилюк, О. Д. Вовчак та ін. 

Метою даної статті є дослідження ефективності управління кредитним 

портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» і пошук шляхів удосконалення його 

механізму. 

Кредитування традиційно вважається одним із основних видів діяльності 

банку. Кредити займають важливе місце в банківських активах, забезпечуючи 

формування значної частини доходів банку. Поняття «кредитний портфель» 

можна розглядати як сукупність засобів, розміщених у формі кредитів із 

визначеним терміном функціонування, обсягом та якістю. Кредитування слід 

оцінювати не тільки як вже реалізовані операції, але й прогнозування майбутніх. 

У такому випадку до кредитного портфеля варто включати не лише видані 

кредити, але й майбутні напрями розміщення коштів у вигляді позики  

Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в 

забезпеченості максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Рівень 

дохідності кредитного портфеля залежить від структури й обсягу портфеля, а 

також від рівня відсоткових ставок за кредитами [1, с. 126]. 

http://jurrights.academy.sumy.ua/images/stories/docs/K_F/Kobucheva_007.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_%D0%A7_2_310.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_%D0%A7_2_310.pdf
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Основними цілями формування кредитного портфеля є: високий рівень 

доходу в поточному періоді; високий темп очікуваного доходу в майбутній 

довгостроковій перспективі; мінімізація рівня ризиків кредитного портфеля;  
дотримання необхідної ліквідності кредитного портфеля. 

Об’єктом дослідження є кредитний портфель ПАТ КБ «Приватбанк», який 

станом на 31.12.13 р. склав 162,7 млрд грн. 

Ефективність управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» за 

2009-2013 рр. характеризується даними таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінка дохідності кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» за 2009-2013 рр. 

 

Показники 

Роки у % до попереднього періоду 

2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
2013/ 

2009 

Обсяг кредитного 

портфеля, 

млрд грн 

66,9 109,0 122,8 137,0 162,7 162,9 112,7 111,6 118,8 243,2 

Дохід від 

кредитних 

операцій, 

млрд грн 

13,8 14,1 16,7 17,3 22,2 102,2 118,4 103,6 128,3 160,9 

Витрати на 

залучення 

кредитних 

ресурсів, 

млрд грн 

7,0 8,4 8,8 10,1 13,8 120,0 104,8 114,8 136,6 197,1 

Коефіцієнт 

дохідності 

кредитного  

портфеля 

0,21 0,16 0,14 0,13 0,15 77,7 89,9 92,4 11,2 71,8 

Коефіцієнт 

рентабельності 

кредитних 

операцій 

1,97 1,68 1,90 1,71 1,61 85,2 113,1 90,3 93,6 81,7 

 

Як свідчать дані табл. 1, дохід від кредитних операцій у 2013 році 

підвищився на 60,9 % порівняно з 2009 роком. Цьому  сприяв ріст, насамперед, 

обсягу кредитного портфеля з 66,9 до 162,7 млрд грн. Проте, як свідчать 

розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо погіршилася 

протягом аналізованого періоду,оскільки дохідність кредитного портфеля 

знизилася з 21 % до 15%. Це відбулося в результаті зростання витрат на 

залучення кредитних ресурсів у 2 рази. Це свідчить про недосконалість 

застосовуваних методів управління витратами, прорахунки у сфері 

менеджменту і відсутність скоординованого підходу до управління активами та 

пасивами банку. Випереджаючі темпи зростання витрат у порівнянні з доходами 

розцінюються як досить небезпечна тенденція, яка значною мірою й зумовила 

зменшення прибутків. Тенденція зниження ефективності кредитних операцій 

підтверджується динамікою решти показників. Так, рентабельність кредитних 

операцій знизилася на 18,3 % (100 % – 81,3 %) у 2013 році порівняно з 2009 
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року. Тобто, якщо в базисному періоді на кожну гривню витрат на залучення 

кредитних ресурсів було отримано 1 грн 97 коп доходу, то у звітному періоді – 

1 грн 61 коп доходу. Збільшення обсягів кредитного портфеля банку сприяє 

зростанню економіки, але цьому рентабельність кредитних операцій 

зменшується, то це свідчить про неефективність обраної політики щодо 

регулювання співвідношення між ціною ресурсної бази та ціною розміщення 

ресурсів.  

Підсумовуючи вище сказане, необхідно зазначити, що кредитування є 

основною діяльністю ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки обсяг кредитного 

портфеля в сукупних активах на 31.12.2013 р. становить 88,2 %. Зниження 

дохідності та рентабельності кредитних операцій свідчить про необхідність 

розробки заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління 

кредитним портфелем банку шляхом зменшення витрат на залучення кредитних 

ресурсів, стимулювання потенційних клієнтів завдяки впровадження 

диференційованих процентних ставок, удосконалення навичок персоналу банку 

із роботи щодо ефективного контролю та оцінювання кредитного ризику, 

створення та постановки цілей кредитної політики, які б сприяли отримання 

максимального процентного доходу від кредитних вкладень, що у свою чергу 

вплине на прибутковість банку в цілому.  
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В умовах нестабільності сучасного фінансового середовища кардинально 

змінюються місце та роль комерційних банків щодо здійснення інвестиційної 

діяльності. Можливість поєднувати діяльність на кредитному та на ринку 

цінних паперів дає банківським інституціям суттєві переваги. Значний 

інвестиційний потенціал банків є одним із основних важелів формування та 

прискорення руху фінансових потоків і забезпечення необхідними ресурсами 

всіх суб’єктів господарювання.  

Вагомий внесок у дослідження діяльності комерційних банків на ринку 

цінних паперів здійснили такі вчені як І. А. Бланк, О. Д. Вовчак, Б. Л. Луців, 
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М. Т. Майорова, М. І. Пересада, М. І. Савлук. Незважаючи на вагомість 

наукових напрацювань вищеперелічених учених недостатньо вивченими 

залишаються питання інвестування в цінні папери в умовах нестабільної 

фінансової ситуації.  

Вагомість окресленої проблематики, її недостатня вивченість, науково-

теоретична та практична важливість, актуальність обумовили вибір теми 

дослідження.  

Метою роботи є аналіз і розробка теоретичних і практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів. 

В Україні комерційні банки є досить активними учасниками ринку цінних 

паперів. Діюче законодавство [1] дозволяє вітчизняним комерційним банкам 

здійснювати широке коло операцій із цінними паперами: банки можуть 

виступати як емітентами власних акцій, облігацій, депозитних сертифікатів та 

інших цінних паперів, вони можуть придбати цінні папери за рахунок власних 

коштів, виступаючи в ролі інвесторів.  

За даними Національного банку України, питома вага інвестиційного 

портфеля цінних паперів банків у сукупних активах банків стрімко зростала 

впродовж усього 2013 року, і станом на 01.01.2013 р. становила 9 %, що значно 

більше у порівнянні з показниками минулих років.  

У структурі портфеля за видами валют 99,8 % цінних паперів номіновані у 

національній валюті. За строками погашення найбільша питома вага збереглася 

за цінними паперами зі строком погашення понад 2 роки – 48,4 %. За 2013 рік 

вони зросли на 17,8 млрд грн, або у 2,1 рази, що значною мірою пояснювалось 

придбанням банками ОВДП-ПДВ та ОВДП для збільшення статутного капіталу 

НАК «Нафтогаз України». Починаючи з травня, у портфелі банків суттєво 

зросли цінні папери на вимогу сектору загального державного управління, що 

пояснювалось їх високою ліквідністю. За рік залишки за ними збільшились на 

6,8 млрд грн, або у 8,9 рази. Крім цього через значну пропозицію Міністерства 

фінансів України тривало зростання цінних паперів зі строком погашення до 

1 року (на 8,8 млрд грн, або в 1,8 рази). Цінні папери зі строком погашення від 

1 року до 2 років зросли на 5,5 млрд грн, або у 3,4 рази. 

У торговому портфелі обліковуються цінні папери, придбані банком для 

перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від  короткотермінових 

коливань їх ціни або дилерської маржі. До торгового портфеля включаються 

спекулятивні цінні папери (боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком), що котируються на фондових біржах, придбані 

банком із метою отримання прибутків у результаті короткотермінових коливань 

ціни або дилерської маржі та продажу в найближчий час. 

Найбільш активно інвестували в торгові цінні папери такі комерційні 

банки першої групи: «Райффайзен банк «Аваль», «Альфа-банк», «Фінанси та 

кредит», «Надра» (на них припадає понад 31 % усіх інвестицій) [2]. Суттєве 

скорочення вкладень цього виду в 2012 році (на 483,2 млн грн або 66,9 %) було 

зумовлене загальною фінансовою кризою, яка супроводжувалась різким 

падінням курсів цінних паперів, а відтак – і суттєвим зростанням інвестиційних 

ризиків. 
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У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції, інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком і боргові цінні папери, а саме: 

- акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими 

неможливо визначити справедливу вартість;  

- фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що 

придбані та / або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців. 

За останні два роки обсяги інвестування у вище перераховані цінні папери 

продовжували зростати. Так, за 2013 рік порівняно з 2012 роком даний показник 

збільшився в 2,3 рази, а за 2013 – у 1,8 рази. 

Як і торгові портфелі, портфелі на продаж у переважній більшості 

сконцентровані у банках, котрі належать до першої – 74,5 % та другої – 15,5 % 

групи. Серед найбільш активних інвесторів у такого роду фінансові активи 

варто виділити «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Укрсиббанк», «Райффайзен банк 

«Аваль», сумарна частка яких становить 3,81 %. 

На нашу думку, з метою активізації інвестиційної діяльності банків 

держава має забезпечити, по-перше, можливість накопичення банками 

необхідних коштів для розвитку інвестиційної діяльності; по-друге, розділити з 

банками ризик інвестиційної діяльності, зумовлений економічним становищем 

країни; по-третє, сприяти підвищенню прибутковості інвестиційної діяльності. 
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Постановка проблеми. Ефективність кредитної діяльності банку 

визначається дохідністю кредитного портфеля та прийнятим банком рівнем 

кредитного ризику, недооцінка якого може призвести до погіршення якості 

кредитного портфеля банку внаслідок виникнення проблемної заборгованості. 

Метою роботи є визначення основних причин появи проблемних кредитів 

та основних методів їх управління. 
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Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній проблемні кредити 

найчастіше є результатом фінансової кризи у клієнта. Зазначена криза може 

проявитися раптово, але розвиватися поступово. І в міру розвитку кризи 

необхідним є визначення основних причин появи проблемних кредитів, які 

поділяються на дві основних групи, а саме причини, які є залежними або 

незалежними від банку [1].  

Причини, які пов’язані із діяльністю банку, можна поділити на дві 

основних групи, а саме: причини, пов’язані із загальною кредитною діяльністю 

банку та причини, пов’язані з наданням кредиту конкретному позичальнику. 

Ознаки проблемності кредиту, які виявлені на стадії надання кредиту є 

сигналом банку щодо ненадання кредиту даному позичальнику, а ознаки 

проблемності, які виникли в процесі обслуговування кредиту, говорять на 

необхідність проведення оцінки кредитоспроможності даного позичальника та 

переоцінку ризику за даним кредитом. Для цього банку необхідно проводити 

оцінку кредитоспроможності позичальників у період обслуговування 

кредиту [2].  

За даними НБУ в Україні рівень проблемних кредитів складає близько 8 % 

від загального обсягу наданих кредитів. Рейтингові агентства приводять де які 

інші цифри щодо частки проблемних кредитів в Україні. За даними 

українського рейтингового агентства UCRA, частка проблемних кредитів в 

банках України на кінець 2012 року склала 9,5 %. За даними НБУ на кінець 

частка проблемних кредитів на кінець 2011 року склала 9,61 %, а за оцінкою 

Світового банку – 41,6 % [3]. Цей факт говорить про різницю у визначені 

поняття проблемної заборгованості. 

Ці факти обумовлюють необхідність управління проблемними кредитам. 

Процес управління проблемними кредитами в банку можна поділити на два 

основних блоки, які визначають превентивні та реактивні методи управління 

проблемними кредитами в банку. 

Превентивні методи управління проблемним кредитами направлені на 

управління проблемними активами, яке направлене на недопущення або 

запобіганню появі проблемних кредитів у банку. 

Реактивні методи управління проблемними кредитами поділяються на 

внутрішньобанківські та зовнішні методи.  

Внутрішні методи направлені на управління проблемними кредитами в 

рамках роботи самого банку, не використовуючи допомогу зовнішніх факторів. 

Зовнішні методи направлені на продаж або переуступку прав вимоги третій 

особі, наприклад, факторинговій або колекторській фірмі.  

Одним із сучасних методів управління проблемними кредитами є 

створення ситуаційного центру з управління проблемними кредитами [4]. 

Основною метою діяльності ситуаційного центру є створення, реалізація та 

забезпечення системності прогнозування небажаних наслідків рішень щодо 

управління проблемними кредитами, оцінка рівня та факторів ризику при 

управлінні проблемними кредитами.  

Висновок. Отже, на сьогодні одне з головних питань для оздоровлення 

банківської системи України в цілому є вдосконалення методики управління 
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проблемними кредитами. Актуальним питанням є визнання кожним банком 

необхідності якісно оцінки кредитного портфеля в сфері аналізу рівня 

проблемної заборгованості та її зменшення в перспективі. 
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Споживче кредитування є одним із найдохідніших видів банківської 

діяльності. За останні роки саме сектор споживчого кредитування показував 

позитивну динаміку, що, з одного боку, стало певним індикатором активізації 

кредитної діяльності банків, але, з іншого, стрімке зростання обсягів 

кредитування фізичних осіб призвело до зростання проблемної заборгованості 

та як результат до розбалансування діяльності окремих банків. Тому важливість 

створення в банку якісно структурованої та незалежної системи управління 

ризиками у світлі ускладнення банківських продуктів, а також сучасних 

кризових явищ у фінансовій сфері не потребує особливого обґрунтування.  

Метою дослідження є виявлення методів зниження ризиків споживчого 

кредитування на основі побудови ефективних моделей та обгрунтування 

найбільш оптимального методу щодо зниження ризику при наданні споживчого 

кредиту. 

Основна частина. Проблема управління кредитним ризиком у 

банківській сфері вважається найбільш актуальною. Кредитний ризик у 

банківській сфері виникає в основному завдяки тому, що банки не проводять 

оцінку фінансового стану позичальника, не визначають його 

кредитоспроможність перед тим як надати кредит. Усі ці дії приводять до того, 

що банк стає не конкурентоспроможним у сфері споживчого кредитування. Для 

того щоб мінімізувати ризик потрібно використовувати автоматизовані системи, 

які забезпечать швидкість прийняття рішення при наданні позики [1]. 
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Адекватним заходом, що знижує ризик банку та дозволяє оптимально 

вирішувати завдання, є кредитний скоринг, що являє собою математичну або 

статистичну модель, за допомогою якої банк визначає, наскільки велика 

ймовірність, що даний потенційний позичальник поверне кредит у 

встановлений строк.  

Зміст скорингу полягає в тому, що кожному пошукачеві кредиту 

приписується власна лише йому оцінка кредитного ризику. Порівняння 

значення скорингу, отриманого по конкретному позичальнику, із специфічною 

для кожної моделі скорингу порогової оцінки допомагає вирішити 

найскладнішу проблему вибору при видачі кредиту, тим кому можна видавати 

кредит, і тим кому заборонено видавати кредит [2]. 

Сутність української моделі кредитного скорингу полягає в тому, що 

«скоринг – формуляр» складається приблизно з 12 параметрів, за кожним із цих 

параметрів клієнту бали не нараховуються. Українські банки у формулярі 

вказують тільки значення параметра, яке відповідає певному позичальнику, на 

відміну від зарубіжних банків, які за кожний параметр оцінюють певною 

кількістю балів [4].  

На нашу думку, потрібно вдосконалювати українську скорингову модель, 

ця модель повинна оцінювати значення параметрів певними балами, що приведе 

до зменшення розрахунків та економії часу. 

Основна проблема при побудові скоринг-системи полягає у визначенні 

того, які характеристики необхідно включати в модель і які вагові коефіцієнти 

мають їм відповідати.  

Вважаємо доцільним розробляти скорингові моделі в розрізі груп клієнтів 

(наприклад за віком), а не використовувати одну стандартну методику. 

Відповідно до цього встановлювати вагові коефіцієнти які мають їм 

відповідати. Оскільки, для різних вікових груп можуть бути вагомими різні 

параметри та характеристики. Такий підхід дозволить більш точно оцінити 

кредитоспроможність окремого клієнта і на цій основі прийняти оптимальне 

рішення. 

Також є важливим індивідуальних підхід до клієнта в плані визначення 

обсягу витрат, які беруться до уваги при визначенні, наприклад, коефіцієнта 

платоспроможності позичальника. Так, підтвердженням обсягів доходів клієнта 

є відповідні фінансові документи, які не можуть бути використані при оцінці 

середнього обсягу витрат. А тому, працівник банку повинен на підставі 

одержаної інформації від клієнта, самостійно вміти оцінити їх приблизний 

реальний обсяг. 

Поряд із використанням банками скорингових моделей оцінки 

кредитоспроможності окремого клієнта, також доречне використання такого 

дієвого методичного інструментарію, як впровадження економетричної моделі 

прогнозування обсягів проблемної заборгованості [3]. 

Дана модель базується на побудові рівняння, враховуючи фактори, які 

сприяють погіршенню фінансового стану позичальники та появі проблемної 

заборгованості. До причин виникнення заборгованості можна віднести такі як: 
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зниження доходів населення, втрата постійного місця роботи, зростання цін за 

комунальні послуги, непередбачені витрати (погіршення стану здоров’я) і т.п. 

Для подальшого розроблення методичного інструментарію прогнозування 

обсягів споживчого кредитування необхідно виявити та обґрунтувати силу 

вливу обраних факторів один на одного та на результуючий показник (обсяг 

проблемної заборгованості). Доцільним буде оцінити як мінімум два вагомих 

фактори впливу на результуючий показник, адже це дозволить скласти більш 

точну економетричну модель, яка буде надавати більш ймовірний прогноз на 

майбутнє. 

Висновок. Розробка процесу оптимізації управління споживчим 

кредитуванням показала, що проаналізовані методи зниження ризику 

спрощують процедуру вивчення потенційних позичальників споживчих 

кредитів. Найбільш ефективним для банку буде сумісне використання даних 

методів зниження  ризику. Запропонована методика надає змогу комплексного 

управління на всіх стадіях кредитного процесу та гнучкого реагування на 

ситуацію завдяки врахування впливових факторів. 
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Постановка проблеми. Ринок корпоративних цінних паперів є не тільки 

ключовим сегментом фінансового ринку, але і завдяки своїй інтегративній 

сутності відносно самостійним елементом сучасної ринкової інфраструктури. 

Збільшення обсягів операцій із фондовими активами та зобов’язаннями на 
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ринку корпоративних цінних паперів в економічному кругообігу породжує 

природний інтерес інвесторів до цього важливого сектора економіки. 

Метою статті є узагальнення особливостей функціонування ринку 

корпоративних цінних паперів у сучасних умовах і роль банків на даному 

ринку. 

Виклад основного матеріалу. Швидкий розвиток фондового ринку в 

Україні створив необхідні умови для використання у сфері банківської 

діяльності операцій з цінними паперами. В Україні сформувалася модель 

фінансового ринку, на якому мають рівні права у проведенні операцій з цінними 

паперами і банки, і небанківські інвестиційні інституції. 

Банк виступає найактивнішим учасником фондового ринку. Так, згідно з 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» банкам дозволено: 

випускати, купувати, продавати і зберігати платіжні документи (акції, облігації. 

векселі тощо) та проводити інші операції з ними: проводити довірчі операції; 

надавати консультаційні послуги; провадити розрахунки за дорученнями 

клієнтів (це стосується й операцій з цінними паперами) [1]. 

Цінні папери, що емітують підприємства та організації різних 

організаційно-правових форм власності, в т. ч. банки та інвестиційні компанії, 

доцільно вважати корпоративними цінними паперами. Корпоративні цінні 

папери є фінансовими зобов’язаннями, емісію яких здійснюють акціонерні 

товариства та фірми інших форм власності, які отримують прибуток від 

діяльності, засвідчують право володіння корпоративними правами чи відносини 

позики, і здебільшого передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або 

процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що 

випливають із цих документів, іншим особам. 

Посередницькі операції на ринку корпоративних цінних паперів несуть у 

собі низку дуже важливих функцій: від забезпечення елементарної ліквідності 

корпоративних цінних паперів до створення цілої системи розміщення 

корпоративних цінних паперів компаній матеріальної сфери виробництва «у 

роздріб» серед дрібних інвесторів [4, c. 155]. 

Практика доводить, підприємству, навіть великому, важко самостійно 

вирішувати всі питання, пов’язані з емісією та обігом своїх цінних паперів. Така 

діяльність змушує утримувати спеціальний фондовий відділ, який повинен 

постійно на високому професійному рівні займатися питаннями ринку цінних 

паперів. 

Ринок корпоративних цінних паперів займає центральне місце в компо-

зиції фінансового ринку. Так, у структурі світового інвестиційного багатства 

фондові активи – акції та облігаціїдомінують серед об’єктів інвестування 

капіталу (загалом близько 50 % можливих варіантів вкладання капіталу). 

Більшість сучасних фінансових інструментів набуває форми цінних паперів, і 

фондовий ринок має чітко виражену інтегративну специфіку по відношенню до 

інших ринків [5, c. 67]. 

Лідером за обсягом контрактів з облігаціями підприємств за підсумками 

2012 року була ФБ ПФТС, частка якої у даному сегменті складала 48 %. У 

І кварталі 2013 року біржа збільшила свою частку до 76,72 %. Одночасно з цим 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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в операціях з корпоративними облігаціями суттєво знизилась частка ФБ 

НКЦПФР за перші шість місяців 2013 року зареєструвала 105 випусків 

облігацій підприємств на суму 14875,17 млн грн, що на 8,11 % менше, ніж в 

аналогічному періоді 2012 року. Скорочення первинного ринку корпоративних 

облігацій у вартісному виразі супроводжувалось збільшенням кількості 

зареєстрованих випусків (81 випуск корпоративних облігацій у І півріччі 2012 

року). Таким чином, середній обсяг облігаційного випуску за перші шість 

місяців 2013 року становив 141,67 млн грн (199,84 млн грн за перші шість 

місяців 2012 року) [3].  

Слід зазначити, що у 2012 році досить висока частка емісії корпоративних 

облігацій проводилась з метою оптимізації податкового навантаження та 

використання банками в якості інструменту для формування резервів під 

знецінення активів. При цьому, за оцінками НРА «Рюрік», частка ринкових 

випусків поступово скорочується, що зумовлено зниженням платоспроможного 

попиту на облігаційні інструменти, зростанням вартості обслуговування 

випусків облігацій та підвищенням вимог до емітентів, ініційованим НКЦПФР.  

Загалом банківська система України не підготовлена для роботи  на ринку 

корпоративних цінних паперів, скажімо, як Франція або Німеччина. Зараз наш 

національний ринок стає на шлях централізації, тому банк – обов’язковий 

учасник централізованого фондового ринку, із широкими функціями. У цьому 

переконує досвід багатьох держав [2, c. 34].  

Висновки.Сучасний незадовільний стан інфраструктури та законодавства 

на ринку цінних паперів України потребує залучення у цю сферу великих 

фінансових інститутів і співпраці з ними в законодавчій галузі. Комерційні 

банки, маючи для цього необхідні можливості, покликані підняти рівень 

інфраструктури до високих стандартів світового фінансового ринку. Інтеграція 

українських банків у світові депозитарні системи посилить приплив 

портфельних інвестицій закордонних фінансових інститутів в економіку 

України. 
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Національний банк України (далі – НБУ) є центральним банком України 

та здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України 

«Про Національний банк України» та інших законодавчих актів України. Він є 

однією з найважливіших складових бюджетної сфери економіки України і бере 

на себе відповідальність за забезпечення стабільності грошової одиниці України 

та економіки країни в цілому, тому питання аналізу фінансово-господарської 

діяльності НБУ є досить актуальним. 

Національний банк не має на меті отримання прибутку. Фінансові 

результати діяльності Національного банку, а також структура його активів, 

зобов’язань і капіталу визначаються функціями Національного банку як 

особливого центрального органу управління. Статутний капітал Національного 

банку є державною власністю 1. 

До системи Національного банку входять 25 управлінь на території 

України, а також Операційне управління.  

Протягом 2012 року було здійснено 74 аудиторські перевірки за 

основними напрямами діяльності структурних підрозділів Національного банку 

України та 133 аудиторські перевірки з окремих питань діяльності 

територіальних управлінь, у тому числі 17 раптових ревізій. 

Під час кожного аудиту проводилась оцінка систем внутрішнього 

контролю, визначалися ризики, притаманні перевіреному напряму діяльності, 

надавалися рекомендації щодо вдосконалення наявних процедур внутрішнього 

контролю, управління банківськими ризиками, заходів корпоративного 

управління. 

Результати аудиторських перевірок розглядалися керівництвом НБУ, 

керівниками підрозділів, які перевірялися, було вжито відповідні заходи 

внутрішнього контролю (до виконання прийнято 96,9 % рекомендацій, наданих 

за результатами проведених аудитів). 

Було вдосконалено ризикорієнтовний підхід до планування аудитів та 

узагальнення результатів аудиторських перевірок. Планом перевірок 

передбачався аудит підтримки ліквідності банківської системи, управління 

золотовалютними резервами, проведення державних закупівель, забезпечення  

збереження готівки. 

Що ж до господарської діяльності НБУ, то відповідно до Стратегічної 

програми діяльності Національного банку України щодо розвитку та 

вдосконалення виробництва банкнот і монет на 2012-2015 роки, затвердженої 

постановою Правління Національного банку України 14.10.2011 №368, та 

затвердженої 15.12.2011 № 455 (із змінами) Інвестиційної програми 
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Національного банку України на 2012-2013 роки за напрямом інвестицій – 

створення матеріальної бази для забезпечення виготовлення грошей та іншої 

супутньої продукції Банкнотно-монетним двором проводилася заміна фізично 

та морально зношеного обладнання для виготовлення банкнот і монет 2. 

У 2012 році Фабрика банкнотного паперу виготовила та відвантажила 

Банкнотно-монетному двору папір для банкнот в обсягах, затверджених 

Правлінням НБУ, що становить 812,8 тонни паперу, або 18,4 млн арк. Крім того, 

Банкнотно-монетному двору було поставлено паперу для чекових книжок у 

кількості 29,6 тонни і паперу для допоміжних технологічних робіт у кількості 

6,6 тонни та 306,1 тонни паперу для марок акцизного податку на договірних 

засадах на замовлення Міністерства фінансів України. 

Фабрикою банкнотного паперу в 2012 році проведено значну роботу з 

розвитку виробничих потужностей та впровадження прогресивних технологій. 

На  стадії завершення знаходиться виконання робіт щодо впровадження 

промислової технології для досягнення технічних показників якості паперу для 

банкнот, яка збільшить термін перебування банкнот в обігу та забезпечить 

виготовлення паперу з антибактеріальним і протигрибковим ефектом; триває 

комплексна перевірка виготовлених дослідно-промислових партій двошарового 

паперу із широкими захисними стрічками та чисельними специфічними 

важкопідроблюваними оптичними ефектами; Фабрика банкнотного паперу 

пройшла сертифікацію інтегрованої системи менеджменту якості та екології, 

яка введена та підтримується відповідно до вимог ISO 9001 і ISO 14001; 

удосконалювалась технологія виробництва паперу для марок акцизного 

податку. Застосовано «тамборний» спосіб намотування та переробки паперу; в 

результаті експлуатації комплексної інформаційної системи Фабрики 

банкнотного паперу на базі SAP системи здійснено поліпшення майже всіх сфер 

бізнес-процес і які підтримуються цілою системою 2. 

Отже, можна зробити наступні висновки, по-перше, НБУ будучи 

бюджетною організацією не лише надає послуги, а й займається виробничою 

діяльністю, яка в основному полягає у випуску банкнот, а саме – української 

гривні; по-друге, в зв’язку з непростою економічною ситуацією в країні, 

центральний банк приносить державі доходи, які перевищують касові витрати 

на його функціонування; по-третє, висока продуктивність НБУ дозволила 

домогтися ефективності функціонування банкнотного двору і випуску 

непідробної національної валюти і, по-четверте, доходи ЦБ у 2012 році значно 

перевищують минулорічні, що свідчить про прогресивність нововведень у 

функціонування банку. 
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Постановка проблеми. Основну частину банківських ресурсів становлять 

залучені ресурси. Світовий досвід переконує, що найстійкішим ресурсом для 

банку є депозити фізичних осіб, за якими спостерігається значно менший рух 

коштів, на відміну від депозитів юридичних осіб.  

Метою є дослідження та аналіз сучасного стану ринку депозитів фізичних 

осіб України та визначення основних перспектив його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Робота банків із залучення депозитів 

потребує особливої уваги. Адже стабільний депозитний портфель забезпечить 

банку не тільки приплив коштів, а також буде формувати репутацію надійності. 

Так, за період від лютого 2013 р. до лютого 2014 р. депозити фізичних осіб 

зросли на 64260 млн грн або на 16,7 %. У тому числі за строками за відповідний 

період спостерігалося зростання коштів на вимогу на 1528 млн грн (1,94 %), 

строком від 1 до 2 років на 68744 млн грн (41,93 %) та строком більше 2 років 

на 7223 млн грн (67,05 %). Зменшилися лише депозити строком до 1 року на 

13234 млн грн (10,08 %) (рис. 1) [1].  
 

 

Рис. 1. Депозити фізичних осіб за строками, млн грн 

Також важливим є розгляд депозитів у розрізі валют. Так, станом на 

лютий 2014 р. і лютий 2013 р. депозити в національній валюті зросли на 

35748 млн грн (17,78 %), а в іноземній валюті на 28512 млн грн (15,52 %). Тобто 

спостерігається позитивна динаміка зростання депозитів як в національній, так і 

в іноземній валюті. Проте, депозити в національній валюті переважають серед 

депозитів фізичних осіб і в абсолютному вимірі, і за темпом зростання (рис. 2).  
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Рис. 2. Депозити фізичних осіб у розрізі валют, млн грн 

За інформацією, представленою НБУ, зобов’язання перших 10 банків 

І групи станом на 01.01.2014 р., найбільше коштів фізичних осіб було залучено 

ПриватБанком – 106711629 тис грн, на другому місці – Ощадбанк (35927188 тис 

грн), на третьому – Дельта Банк (26135361 тис грн), на останньому місці (з 

даного переліку банків) – Банк «Надра» – 6539533 тис грн.  

Порівнявши дані за лютий 2013 р. і відповідний період 2014 р., хоч і 

спостерігається позитивна динаміка приросту депозитів фізичних осіб, проте, 

беручи до уваги останні події в країні, динаміка грошово-кредитного ринку 

України в лютому 2014 р. відчула суттєвий негативний вплив суспільно-

політичного напруження.  

Загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому зменшився на 

5,1 % – до 392,0 млрд грн (з початку року на 7,2 %), у тому числі фізичних осіб 

– на 7,6 % (з початку року на 7,9 %) – до 233,5 млрд грн. Одночасно загальний 

обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларах США) зменшився в лютому на 

5,8 % (з початку року на 7,6 %) – до 28,5 млрд дол США, в тому числі фізичних 

осіб – на 6,3 % (з початку року на 7,8 %) – до 21,2 млрд дол США [1].  

У лютому спостерігалося зростання вартості депозитів. Так, 

середньозважена ставка за депозитами в національній валюті збільшилася до 

14,14 % річних з 11,67 % у січні 2014 р., а в іноземній валюті – до 6,52 % (з 

5,92 %) [1].  

Необхідність залучення додаткових ресурсів викликає зацікавленість 

банкірів у розробці нових депозитних продуктів. Для досягнення успіху в цій 

сфері діяльності, можна виділити кілька головних чинників: 

- по-перше, перспективним напрямом удосконалення вкладних операцій 

може стати розширення кола депозитних рахунків клієнтів змішаного режиму 

функціонування, які передбачають можливість їх використання для здійснення 

платежів і отримання доходу за ними [3]; 

- по-друге, найбільш успішним способом залучення внесків є 

індивідуальні ощадні рахунки, без плати за користування, з відкритим доступом 

до них; 

- по-третє, зниження вартості розміщення депозитних вкладів, зменшення 

адміністративних витрат завдяки розробці простих продуктів, система 
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диференційованих процентних ставок дозволяють досягти високого рівня 

операційної ефективності й залучити великі обсяги депозитів [2]. 

Висновки. Отже, правильно розроблений підхід до клієнтів, раціонально 

диверсифікований спектр надання депозитних послуг фізичним особам та чітко 

сформована депозитна політика банку забезпечать подальше зростання обсягів 

депозитних портфелів банку, тим самим забезпечуючи ресурси на здійснення 

активних операцій і, в результаті, отримання позитивного фінансового 

результату. 
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The State Financial Monitoring Service of Ukraine that is a central executive 

body which implements the state AML / CFT policy is the key element of the 

AML/CFT system. The activity of the SFMS of Ukraine is regulated by the Law of 

Ukraine «On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the 

Proceeds of Crime or Terrorist Financing» (hereinafter referred to as the AML/CFT 

Law) and its Statute. 

Establishment of constructive cooperation with the international organizations 

and foreign counterparts, that are in charge of organization of efficient counteraction 

to legalization (laundering) of the proceeds of crime and terrorist financing, is one of 

the important directions of the activity of the SFMS of Ukraine. So, consider the 

experience and structure of the Financial Crime Investigation Service under the 

Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, as one of Ukraine’s foreign 

partners. 

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of the Interior of the 

Republic of Lithuania mission is to protect the state financial system by disclosing 

criminal actions and other violations of law. Also it implements money laundering 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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and a terrorist financing prevention measure aimed at creating an effective national 

anti-money laundering system and ensures its proper functioning as well as conducts 

pretrial investigation of legalisation of the funds and property derived from the 

criminal activity. The goal of the Financial Crime Investigation Service is to elaborate 

methods of combating criminal activities against the State financial system [1].   

Main legal acts are: Law on financial crime investigation service No IX-816 

from 28 March 2002, Law of the prevention of money laundering and terrorist 

financing No VIII-275 19 June 1997(As last amended on 22 December 2011 – No XI-

1885), Law amending the law on intelligence No XI-2289 17 October 2012, 40 

recommendations of the international Financial Action Task Force (FATF); 

8 recommendations of the international Financial Action Task Force (FATF); The 

Basel Committee recommendations on customer identification and others [2, 4].  

The proper implementation of money laundering prevention measures is one of 

the priority areas of activities of the Service. Acting pursuant to the Republic of 

Lithuania Law on the prevention of money laundering and terrorist financing 

(LPMLTF) the Service collects and records the information specified in this Law 

about the customer’s monetary operations and transactions and about the customer 

carrying out such operations and transactions, communicates to law enforcement and 

other state institutions according to the procedure established by the government the 

information about the monetary operations and transactions carried out by the 

customer and others. 

One of the main measures of the prevention of money laundering and terrorist 

financing enshrined in the Law on the prevention of money laundering and terrorist 

financing is reporting to the Service suspicious monetary operations carried out or 

attempted / planned by customers of financial institutions. Provisions of this Law 

require that commercial banks and other financial institutions in all cases perform 

ongoing monitoring of the customer’s business relationships, including scrutiny of 

transactions undertaken throughout the course of such relationship, to ensure that the 

transactions being conducted are consistent with the financial institutions’ or other 

entities’ knowledge of the customer, the business and risk profile, including, where 

necessary, the source of funds. In implementing the aforementioned actions, 

commercial banks identify unrepresentative, unusual or suspicious monetary 

operations of customers and immediately report them to Service. 

In 2013, the Money Laundering Prevention Department received 245 (in 2012 – 

255) Suspicious Transaction Reports (STR). 65 percent of them (159 STR) were 

received from the sector of credit institutions. Other public authorities and residents 

submitted 36 reports and the remaining reports were received from notaries and other 

entities. The largest number of received reports was related to the Lithuanian citizens 

and companies (200 reports were received concerning 215 natural persons and 193 

legal persons). More than 60 percent of all reports (134 STR) were related to foreign 

nationals (they were received from more than 20 countries, mostly from Latvia, 

Russia and Ukraine) and 66 foreign companies (from more than 30 countries) [3]. 
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Main types of reports sent to County Boards of the Service 

Type of report 
Number of 

reports 

Number of natural 

persons 

Number of legal 

persons 
Amount, Euros 

Features of fraud 18 9 91 336041686 

Suspicious cash 

withdrawals 
15 34 56 11525979 

Suspicious real estate 

transactions 
6 25 18 4385882 

Suspicious loans 6 16 19 6768529 

Suspicious depositing of 

cash 
5 12 13 1134820 

Suspicious 

charity\sponsorship  
4 8 9 416764 

 

The Service, which is building its activities on professional skills of its officers 

and new technologies, is a strong partner to the Lithuanian and foreign institutions in 

protecting both, the national and the EU financial system.  
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Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване 

управління фінансами банківської установи, вибір таких управлінських рішень, 

котрі сприяли б фінансовій стійкості. Враховуючи конкретні економічні умови, 

в яких функціонує банк, необхідно відповідно до змін в економічному 

середовищі вносити корективи до механізму управління фінансовою стійкістю 

банку. 

Метою дослідження є аналіз формування ефективної управлінської 

політики яка б грунтувалася на пріоритетних напрямах і шляхах проведення 
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моніторингу банківських операцій для досягнення динамічного, збалансованого 

та стабільного функціонування банківської системи.  

В основу здійснення моніторингу банківської діяльності мають бути 

покладені конкретні методологічні принципи та відповідні заходи для 

радикального підвищення ефективності використання моніторингових систем, а 

також вдосконалення роботи працівників і управлінців, які здійснюють 

моніторинг [1].  

Враховуючи особливості структури банківської системи, 

багатоаспектність діяльності банків, Шулькова Н. Н. визначає «банківський 

моніторинг» як систему заходів щодо здійснення постійного спостереження за 

діяльністю комерційних банків, збору та систематизації даних про їх 

фінансовий стан для оцінювання поточного стану справ у банківській сфері та 

прогнозування її розвитку на перспективу [3].  

Фінансову стійкість банківської системи в межах даного дослідження 

пропоную розглядати як здатність банків функціонувати згідно з їх стратегією, 

цілями та задачами під дією різних зовнішніх і внутрішніх чинників, яка може 

бути оцінена різними показниками. 

На сьогоднішній день однією з головних методик, якою користується 

Національний банк України для оцінки фінансової стійкості банківської 

системи є система «Індикаторів фінансової стабільності», яка розроблена 

Міжнародним валютним фондом. За даною методикою НБУ регулярно 

розробляє та поширює 12 основних і 10 рекомендованих індикаторів фінансової 

стійкості, індикатори достатності капіталу наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Індикатори оцінки фінансової стійкості на основі достатності капіталу 

за методикою МВФ [2] 
 

Група Індикатори 

Достатність 

капіталу 

Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів 

(І1) 

Cпіввідношення регулятивного капіталу І рівня до зважених за ризиком 

активів (І2) 

Cпіввідношення недіючих кредитів за мінусом резервів до капіталу (І3) 

Співвідношення капіталу до активів (І13) 

Cпіввідношення великих відкритих позицій до капіталу (І14) 

Cпіввідношення недіючих кредитів до сукупних валових кредитів (І4) 

 

На думку Н. П. Погореленко, дана методика сприятиме вдосконаленню 

системи моніторингу фінансової стабільності банківського сектору. За вище 

вказаними індикаторами надамо оцінку фінансової стійкості банківської 

системи України (табл. 2). 

Як видно з табл. 2 базові індикатори, що відповідають за достатність 

капіталу в 2013 році зменшились порівняно з 2012 роком, що є негативною 

зміною. В цілому можна сказати, що банківська система України станом на 

01.01.2013 є фінансово нестійкою, але це буде суб’єктивною оцінкою, адже 

рекомендованих значень даним індикаторам на сьогодні не установлено. 
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Таблиця 2 
Оцінка фінансової стійкості банківської системи на основі індикаторів достатності 

капіталу за 2010-2013 рр., % 
 

Індикатор 
Період 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2012 01.01.2013 

Базові індикатори 

І1 15,14 19,81 23,37 18,90 

І2 12,05 15,59 16,94 13,99 

I3 9,16 31,97 29,17 25,76 

І4 3,88 13,70 15,27 14,73 

 

Моніторинг є обов’язковим елементом і в системі управління ризиками та 

повинен здійснюватися з метою забезпечення своєчасності відстеження рівнів 

та розмірів ризиків для їх мінімізації або уникнення, що сприятиме покращенню 

фінансових результатів банківської установи. 

Процес формування системи моніторингу банківської діяльності ще 

перебуває на стадії розвитку та потребує наукових досліджень і розробки 

прикладних рекомендацій з урахуванням особливостей національного ринку та 

зарубіжного досвіду. Моніторинг як важливий інструмент управління посідає 

важливе місце в банківській діяльності. Він застосовується як на рівні кожного 

окремого банку,так і на рівні банківської системи в цілому. Ефективне 

функціонування механізму управління фінансовою стійкістю банку сприятиме 

підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та підтриманню 

ліквідності й платоспроможності банків на достатньому рівні, що в підсумку 

позитивно вплине на забезпечення фінансової стійкості будь-якого 

комерційного банку. 
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У період світової фінансової кризи центральні банки перебували в 

епіцентрі найважливіших змін у фінансовому середовищі. Спочатку їх 

звинувачували за ту політику і дії, які сприяли кризовим явищам. Пізніше 

своїми новими підходами вони вивели з кризи багато країн. Обидві оцінки 

можна вважати справедливими. Відновлення економіки набирає  обертів, тому 

перед центральними банками постає цілий ряд питань, щодо спроможності 

забезпечення фінансової стабільності.  

Криза оголила труднощі макроекономічного управління в світі на тлі 

глобалізації. Незважаючи на рідкісну енергійність, з якою уряди та центральні 

банки проводили свою політику, вони не зуміли взяти ситуацію під контроль з 

причини взаємопов’язаності фінансової системи і неоднорідності впливу 

зовнішніх подій на внутрішню економічну політику. Важлива також і 

найвищою мірою послідовна кореляція між настроєм ринку і рівнем довіри в 

різних країнах. У глобалізованому фінансовому ринку, з великими учасниками, 

індивідуальні дії на національному рівні будуть приречені на провал. До того ж, 

межі нагляду повинні бути розширені, щоб охопити всіх відповідних 

посередників, незалежно до якої галузі промисловості вони належать.  

У багатьох моделях регулювання центральний банк являє собою орган 

грошово-кредитного регулювання в строгому вигляді, а повноваження з 

банківського регулювання і нагляду довірені іншому органу. Згідно з 

сформованою нині ситуацією, криза, принаймні частково, була обумовлена 

відсутністю координації та обміну інформацією між центральними банками і 

наглядовими органами, і в інтересах фінансової стабільності оптимальним 

рішенням було б покласти функції регулювання і нагляду за банківською 

діяльністю на центральні банки. 

До кризи панувало уявлення, що стабільність цін та фінансова 

стабільність підсилюють один одного. Криза довела помилковість цього 

погляду: стабільність цін не обов’язково гарантує фінансову стабільність. Криза 

змусила ще раз всерйоз розглянути «гіпотезу про нові умови», згідно з якою 

встановлення цільових показників інфляції в чистому вигляді недоцільне, а 

мандат центральних банків слід розширити, включивши в нього, крім 

стабільності цін, регулювання та нагляд за діяльністю банків, фінансову 

стабільність і запобігання підвищення вартості на активи [2].  

Незважаючи на загальноприйняту думку, що фінансова стабільність ні 

самоочевидна, ні неминуча, ідею про формальне включення даної задачі в 

мандат центральних банків поділяють далеко не всі. Відповідно до одного з 
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суджень, формальне включення даного завдання зайве тому, що фінансова 

стабільність є необхідною, хоча і недостатньою умовою досягнення 

традиційних цілей центральних банків в області інфляції, обсягу виробництва та 

зайнятості. З іншого боку, завдання фінансової стабільності будуть повністю 

упущені, якщо не включити її формальним чином у мандат центральних банків. 

Ускладнюючою обставиною є неточне визначення фінансової 

стабільності, яке дозволило б описати її у вимірних параметрах. Основними 

ознаками фінансової нестабільності виступають: 

• надмірна мінливість макроекономічних змінних, таких як процентні 

ставки та обмінні курси, які прямо впливають на реальну економіку; 

• перед фінансовими установами та ринками стоїть небезпека 

неліквідності, яка певною мірою ставить під загрозу стабільність системи в 

цілому. 

Збереження фінансової стабільності можна забезпечити за допомогою 

функції кредитора останньої інстанції. Під час кризи центральні банки вливали 

через механізм кредитора останньої інстанції величезні обсяги ліквідності, щоб 

розморозити систему. Як результат, це дозволило забезпечити ліквідність 

окремих установ, проте неліквідність на ринку збереглася, що виявило 

обмеженість даного інструменту для подолання нестачі ліквідності. 

Центральний банк може здійснювати вливання ліквідності, але при цьому важко 

гарантувати, що наявні в достатку дешеві гроші будуть використані для 

придбання активів, вартість яких стрімко знецінюється [3]. 

Відповідальність за фінансову стабільність повинні спільно нести уряд, 

центральний банк та інші регулюючі органи. Сама по собі спільна 

відповідальність не становить проблеми. Проте координація дій з урядом з 

метою забезпечення фінансової стабільності може поширитися і на інші сфери 

компетенції центральних банків, тим самим послабивши їх незалежність. 

У результаті подій, викликаних кризовими явищами, центральні банки 

повинні відстоювати свою незалежність за допомогою більш рішучих і 

активних дій, покликаних забезпечити прозорість, оперативність і підзвітність. 

Збільшення обсягу прямої або непрямої влади вимагає більшої відповідальності 

та відповідних процесів підзвітності. Ці механізми повинні захистити 

незалежність НБУ і в той же час налагодити ефективну співпрацю з урядом та 

іншими органами влади в країні та за кордоном. Для цього необхідно чітке 

визначення ролей та обов’язків, а також ефективні механізми звітності. 

Центральним банкам, особливо в країнах, що розвиваються, слід 

удосконалювати вміння приймати оціночні рішення в процесі досягнення цілей 

економічного зростання та фінансової стабільності. Застосовуючи міжнародний 

досвід НБУ можна створити департамент із фінансової стабільності та 

забезпечити регулярну публікацію звіту з фінансової стабільності. Зміни в 

організаційній структурі сприятимуть розширенню мандатів щодо роботи з 

фінансовою стабільністю та підвищенню ефективності грошово-кредитної 

політики. 
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Державний рівень фінансового моніторингу, задля належної ефективності 

заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 

обумовлений двома аспектами реалізації покладених функцій: організаційно-

нормативного та опосередковано-економічний впливу на діяльність банків. З 

одного боку діяльність регулятора в цій сфері пов’язана з державним наглядом 

за банківською діяльністю, в основі дотримання чинного законодавства, що 

забезпечує правовий базис системи фінансового моніторингу, а з іншого – 

розглядається з позиції функціонування системи ризик-орієнтованих засад щодо 

управління ризиками на рівні окремого банку.  

На макроекономічному рівні (в аспекті державного регулювання в цілому 

та банківського нагляду зокрема), питання ефективної протидії легалізації 

доходів пов’язане зі стабільністю функціонування фінансової системи держави 

та її економічною безпекою. На мікроекономічному рівні дану проблему, перш 

за все, доцільно розглядати з позицій можливості використання інструментів 

фінансового моніторингу для мінімізації ризиків діяльності певного 

комерційного банку. 

Побудова системи фінансового моніторингу на основі оцінки ризиковості 

банківських операцій відповідає міжнародним тенденціям у даній сфері. 

Інтеграційні процеси та пов’язані з ними ризики, обумовили необхідність 

приведення стандартів банківського нагляду до міжнародних вимог. Дана теза 

повною мірою стосується організації системи фінансового моніторингу та 

відповідає таким правовим засадам (табл. 1).  

 

 

 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

63 

Таблиця 1 
Правовий базис ризик-орієнтованих засад 

 

№ 

з/п 

Інституція 

законодавчої 

ініціативи 

Зміст регуляторного акту 

1. ФАТФ 

Рекомендації FATF [1] 

«Підхід щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним 

шляхом, та фінансуванню тероризму, заснований на оцінці ризиків» 

(червень 2007) [2] 

«Стратегії оцінки ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним 

шляхом, та фінансуванню тероризму» (червень 2008) [3] 

2. 
Базельський 

комітет 

Базель ІІ. Принцип 7. Процес управління ризиками: Органи нагляду 

повинні пересвідчитися в наявності у банків та банківських груп 

процедур для всебічного управління ризиками. 

KYC: Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти 

Базельського комітету банківського нагляду) [4] 

 

У відповідності до аналізу рекомендацій щодо основних принципів 

міжнародних стандартів, рекомендацій міжнародної та вітчизняної нормативно-

правової бази нагляд в системі фінансового моніторингу базується на наступних 

аспектах його реалізації: 1. Система фінансового моніторингу як складової 

ризик-орієнтованого банківського нагляду повинно проходити у напрямку 

посилення її спрямованості на мінімізацію ризиків діяльності банку та 

удосконалення критеріїв оцінки ризиковості банківських операцій (з точки зору 

можливості їх використання для легалізації незаконних доходів та фінансування 

тероризму). Вирішення даного завдання дозволяє органічно поєднувати 

інтереси держави та окремої банківської установи: розробка методичного 

базису для функціонування фінансового моніторингу з урахуванням 

зацікавленості окремих банків у мінімізації власних ризиків та обґрунтування 

економічної доцільності витрат банку на формування системи моніторингу та 

дотримання принципів належного ставлення до клієнтів банку. 2. Ризики 

діяльності банку, які можуть нівелюватись у результаті реалізації ефективних 

заходів фінансового моніторингу, можна вважати: операційний, юридичний, 

втрати репутації та фінансовий. Дані ризики є взаємопов’язаними та повинні 

розглядатись комплексно [5]. 3. Фундаментальні положення документів, 

розроблених авторитетними міжнародними організаціями, розробляються 

основні підходи до уточнення ознак підозрілих фінансових операцій у напрямку 

визначення рівня ймовірності їх використання для легалізації злочинних 

доходів (ризиковості). 4. Основними аспектами оцінки ризиків банку при 

здійснені фінансових транзакцій є оцінка ризику країни, ризику клієнта та 

ризику банківського продукту. 5. Формалізований порядок використання 

уточнених ознак ризиковості фінансових операцій має базуватися на переоцінці 

ризиків за базовим алгоритмом: первинна оцінки у відповідності до статутних 

положень та ознак обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу із 

встановленням рівня ризику, оцінка проведених фінансових операцій, 

переоцінка ризиків та рівня ризиковості клієнта.  
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Постановка проблеми. Розвиток світових фінансових ринків і 

виникнення нових фінансових інструментів на цих ринках, впливає на розвиток 

банківської справи. Головною рисою цього є зростання інвестиційного 

потенціалу банків на фондовому ринку. У свою чергу значний інвестиційний 

потенціал банків є одним із важелів прискорення руху капіталів та забезпечення 

ресурсами всіх суб’єктів економіки. Можливість поєднувати діяльність на 

кредитному та на фондовому ринку дає банківським інститутам суттєві 

переваги, а державі динамічний розвиток і можливість інтеграції у світовий 

фінансовий та економічний простір. 

Метою даного дослідження є виявлення перспективних напрямків 

інвестиційної діяльності банків в умовах інтеграції та глобалізації фондового 

ринку України. 

Виклад основного матеріалу. Законодавство України дозволяє банкам 

проводити різні операції з цінними паперами: банки можуть бути емітентами 

цінних паперів, виступати в ролі інвесторів; банки мають право виконувати 

посередницькі операції з цінними паперами, отримуючи при цьому комісійну 

винагороду. Операції банків із купівлі-продажу цінних паперів від свого імені 

http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id
http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat%20_id
http://sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=5
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чи від імені клієнтів нічим не відрізняються від подібних операції, які 

виконуються іншими фінансовими посередниками [2]. Інвестиційна діяльність 

банків здійснюється шляхом обслуговування власних інвестиційних потреб і 

операцій, які здійснюються за рахунок клієнтів. 

Згідно з чинним законодавством інвестиційна діяльність банків охоплює : 

інвестиції у розвиток власного бізнесу, участь у формуванні або кредитуванні 

інноваційно-інвестиційних проектів, вкладення в дочірні й асоційовані компанії, 

формування власних інвестиційних портфелів банків. 

Аналізуючи діяльність банків на фондовому ринку за останні роки, можна 

стверджувати про позитивну динаміку зростання обсягів вкладень банківських 

установ у цінні папери (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Інвестиції банків у 2008 – 01.03.2014 рр., млн грн [1] 

Таким чином, за досліджуваний період найбільші вкладення в цінні 

папери спостерігаються за два перші місяці 2014 року – 283623 млн грн, що 

значно перевищує показники 2008-2010 рр. на 174985 млн грн.  

Розглянемо порівняння обсягів активів банків до вкладень банками в цінні 

папери (табл. 1). 

Треба відмітити, що за аналізований період, питома вага вкладень у цінні 

папери банківськими установами збільшувалася, але це не вирівнює тенденції 

до того, що банки більше перерозподіляли кошти через інші активи, 

розміщуючи їх у готівку, в банківські метали, в депозити НБУ та інші банки. 

До останнього часу основною причиною в невиконанні банками 

інвестиційної функції була низька рентабельність значної частини підприємств і 

висока норма процента, інерційність до отримання банками високих доходів за 

рахунок операцій інвестиційного кредитування, побоювання підприємств щодо 

агресивної політики банків, слабкість депозитної бази, низький рівень 

капіталізації банків, який не сприяє довгостроковому характеру інвестицій. 
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Таблиця 1 
Вкладення в цінні папери в середньому на однин банк за 2012 – 01.03.2014 рр. 

 

№ 

з/п 
Назва показника 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.03.2014 

1 Кількість діючих банків 176 176 180 181 

2 Загальні активи (не 

скориговані на резерви за 

активними операціями) 

1211540 1267892 1408688 1433241 

3 Загальні активи, в 

середньому на один банк 

6883,75 7203,93 7826,04 7918,46 

4 Вкладення в цінні папери 87719 96340 138287 145336 

5 Вкладення в цінні 

папери, у середньому на 

один банк 

498,40 547,39 768,26 802,96 

Джерело: складено автором на основі джерела 1, 3. 

Висновок. Банківська інвестиційна діяльність – це діяльність, яка 

трансформує інвестиційний потенціал банків в їхній інвестиційний дохід. 

Оптимізація інвестиційної діяльності банків України з метою забезпечення 

прискореного та сталого економічного розвитку нашої дердави. 

Одним із основних елементів цього розвитку є ефективність діяльності 

банків в інвестиційному напрямку. Сталий і стабільний розвиток інвестиційної 

діяльності банків поступово розвине інвестиційний напрям ринкової економіки 

та банківську систему в цілому, а також надасть можливість фондовому ринку 

України вийти на рівень світового ринку. 

Список використаних джерел 

1. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798. 

2. «Про цінні папери та фондовий ринок» Закон України N 3480-IV від 23 лютого 2006 року 

– м. Київ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2006. – № 31. – 

С. 268. 

3. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. / Національний банк 

України. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=9
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097


Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

67 

УДК 336.7  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

КЛІЄНТІВ БАНКУ 

Лохманова А. О. 

Науковий керівник: Бартош О. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Постановка проблеми. Процедура ідентифікації клієнтів є істотним 

елементом програми внутрішнього контролю банку і виступає в якості 

необхідної умови для ідентифікації власників банківських рахунків, що можуть 

бути пов’язані з фінансуванням тероризму. 

Метою дослідження є аналіз законодавства України стосовно процедури 

ідентифікації клієнтів та оцінка рівня його (законодавства) імплементації до 

міжнародних стандартів. 

Обґрунтування отриманих результатів. Відкриття банком рахунку 

клієнтові автоматично передбачає його оцінку. Важливим моментом є 

достовірність інформації клієнта на основі якої робиться оцінка, що дозволяє 

звести ризик легалізації до мінімуму і в подальшому виявляти підозрілі 

операції. Таким чином, ідентифікація є ключовим елементом, направленим на 

реалізацію стандарту «Знай свого клієнта» (KYC – «know your customer»). 

В українському законодавстві питання щодо ідентифікації клієнтів банку 

викладені в таких основних нормативних документах: ст. 9 ЗУ «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансування тероризму», ст. 64 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», 

розділ V «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». 

Відповідно до Постанови [1] банк зобов’язаний розробити та затвердити 

«Програму ідентифікації та вивчення клієнтів банку», відповідно до якої 

основним моментом у ідентифікації клієнта банку повинна стати ціль банку – 

зрозуміти характер діяльності свого клієнта та природу отримання грошових 

надходжень на його рахунки.  

За умови сумніву щодо повноти та достовірності наданої інформації про 

клієнта банк має право перевірити таку інформацію шляхом надсилання запиту 

до державних органів (рис. 1). Такими органами є Державна реєстраційна 

служба, Державна податкова служба та органи внутрішніх справ [2] .  

Але у зв’язку з відсутністю в Україні прогресу щодо усунення 

невідповідностей законодавства України міжнародним стандартам, у тому 

числі, щодо ідентифікації клієнтів, відсутність вимоги з особливої уваги до 

фінансових операцій так званих «публічних діячів», на початку 2010 року FATF 

було прийнято рішення про включення України в так званий «сірий список» 

країн. Оскільки останнім часом Україна наполегливо намагається наблизитись 

до європейських стандартів, були введені доповнення до Закону [3] та з метою 

максимальної імплементації міжнародних стандартів, НБУ своєю постановою 

вніс зміни до Постанови [1]. Так, до анкети клієнта банку були додані дві нові 
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позиції: про належність його до «публічних діячів», а також про наявність 

«контролера» даної особи. 

 

 

Рис. 1. Механізм уточнення інформації ідентифікації клієнта банку 

 

Але, на нашу думку, в законодавстві України відсутнє адекватне 

визначення щодо самого поняття «публічні діячі». Так, поняття «публічні 

діячі», яке в країнах ЄС і в США є центральним елементом у системі боротьби з 

політичною корупцією, у Законі [3] під визначення «публічні діячі», підпадають 

лише особи іноземних держав. 

Особливий статус такої особи, зокрема, посада у вищих органах влади, 

правоохоронних органах тощо, може надати можливість перешкодити 

виявленню незаконних фінансових операцій, у яких вона або пов’язані з нею 

особи беруть участь, а також захистити себе від законодавчого переслідування.  

Досить проблематичним є ідентифікація публічної особи, а саме 

отримання достовірної інформації про джерело збагачення. Тому, з метою 

встановлення контролю над фінансовими операціями публічних осіб доречним є 

створення бази даних українських публічних діячів, яку можна буде посилити 

доступною інформацією про прояви корупції щодо такої особи.  

Висновки. Отже, підсумовуючи аналіз найбільш значимих вітчизняних 

нормативно-правових актів у сфері протидії та запобігання відмиванню доходів, 

можна стверджувати, що сучасні організаційно-правові засади системи 

фінансового моніторингу побудовані в контексті відповідності дотримання 

міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню незаконних доходів. 

Однак, мають місце певні недоліки, зокрема актуальним питанням залишаються 

публічні діячі як елементи корупційного ризику. Важливим аспектом виділено 

політику «Знай свого клієнта», основним елементом якої є його ідентифікація. 

Тобто, розуміючи зміст діяльності свого клієнта банк зможе більш ефективно 

виявляти підозрілі схеми і повідомляти про це фінансову розвідку країни. У 

масштабах усієї банківської системи це дозволить знизити корупцію та 

очистити вітчизняну економіку від тіньових схем використання капіталів. 

 

Суб’єкт первинного фінансового 

моніторингу (банк) 

Відповідь 

Державна 

реєстраційнаслужба 

 

Запит 

10 

днів 
Державна податкова служба  

 

Органи внутрішніх справ 

Ідентифікаці

я клієнта 

Сумнів у 

достовірності 

інформації щодо 

ідентифікації 

Державні органи 

Реєстр запитів до державних органів Реєстр запитів банків 

Інформація з обмеженим доступом 
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УДК 336.77:336.713 

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ І КРЕДИТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Люлєвич В. В. 

Науковий керівник: Рогожнікова Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки, банк – це один із найважливіших 

її секторів. Надаючи різні види послуг, зокрема, кредитів та розміщення вільних 

коштів у якості депозитів для юридичних і фізичних осіб, українські банки 

стали основним фінансовим посередником. Постає проблема у визначенні 

співвідношення між депозитними та кредитними операціями, що є 

визначальними критеріями стабільності їхньої діяльності та в першу чергу 

ліквідності. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей співвідношення 

депозитних та кредитних операцій банків України. 

Запорукою успіху будь-якого банку є ефективне управління ліквідністю. 

У роботі В. М. Шелудько зазначається, що ліквідність є спроможністю банку 

відповідати за своїми зобов’язаннями в термін і без втрат перед клієнтами [1]. 

Виникнення кризи банківської ліквідності в Україні зумовлено саме тим, що 

маючи достатній власний капітал, банки не завжди в змозі передбачити певні 

загрози. Ці загрози пов’язані з майбутніми кроками та визначенні рівномірного 

розподілу між залученими та розмішеними коштами. 

Доцільно підкреслити, що банківська ліквідність піддається ризику 

ліквідності – ризику недостатності грошових надходжень для покриття їх 

відпливу, неможливості сформулювати раціональну структуру активів зі 

збільшенням частки високоліквідних активів із прийняттям кредитного ризику 

для виконання правомірних вимог вкладників і кредиторів. 

Сучасна діяльність функціонування комерційних банків свідчить, що 

рівень їх витрат значно перевищує рівень заощаджень. Це у свою чергу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/ed20130811
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/ed20130811
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призводить до значного поширення практики фінансування банківських активів 

зобов’язаннями у вигляді депозитів у банках. Тобто бізнес модель українських 

банків передбачає фінансування корпоративних клієнтів за рахунок 

роздріблених депозитів. Крім того, сприяючи розвитку роздрібного бізнесу, 

банки концентрували увагу на кредитних продуктах, що призвело до появи 

небезпечного розриву у фінансуванні: кредити покривалися депозитами лише 

на дві третини [2]. 

Співвідношення депозитів і кредитів у банківській сфері за 2007-2013 рр. 

зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка обсягу депозитів і кредитів за 2007-2013 рр., млрд грн [3] 

Аналіз даних рисунку 1 свідчить, що за 2007-2013 рр. обсяг кредитів 

значно перевищував обсяг депозитів. Найвищого значення він досягнув у 

2009 р. і становив 236,5 %. Це було наслідком світової економічної кризи 2007-

2008 рр. Незважаючи на помітне зменшення співвідношення депозитів і 

кредитів, все рівно залишається та сама тенденція щодо переважання останніх. 

Це негативно впливає на розвиток банків, адже в них спостерігається 

недостатня кількість коштів щодо покриття своїх зобов’язань. Тобто необхідно 

сприяти тому, щоб динаміка зростання депозитів, як найшвидше, збігалася із 

динамікою зростання кредитів. 

Чим більшою буде різниця між обсягом вкладень та позичок, тим банки 

вище будуть встановлювати процентні ставки за кредитами, щоб отримувати від 

цього вигоду для себе. Але з іншого боку, рівень цих ставок може 

підвищуватись лише до певної межі, а тому слід шукати інші виходи з такої 

ситуації.  

Заходами щодо збільшення залучення вкладів банками України можуть 

бути такі: 

1. Депозитні операції повинні сприяти отриманню прибутку або 

створювати умови для його отримання в майбутньому. 

2. Депозитні операції повинні бути різноманітні та здійснюватись з 

різними суб’єктами.  

3. Особливу увагу в процесі організації депозитних операцій варто 
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приділяти строковим вкладам. 

4. Повинен дотримуватись взаємозв’язок і погодженість між 

депозитними та кредитними операціями за строками та сумами депозитів і 

кредитів. 

5. Банк повинен розвивати банківські послуги, що сприятимуть 

збільшенню депозитних ресурсів. 
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Постановка проблеми. У ринковій економіці основною формою 

інвестиційного кредиту є банківський кредит. Для динамічного розвитку 

економіки сучасної України великого значення набуває інвестиційне 

кредитування реального сектору економіки, яке стимулює створення нових і 

модернізацію діючих виробничих потужностей, забезпечує зростання основних 

макроекономічних показників, рівня та якості життя населення. 

Метою роботи є дослідження проблем розвитку ринку інвестиційного 

кредитування в Україні та обґрунтування оптимальних шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність інвестиційного 

кредиту пов’язана з об’єктивною розбіжністю у часі руху матеріальних і 

грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. 

Потреба в інвестиційному кредиті виникає внаслідок різниці в сумі та строках 

повернення авансованого у виробництво капіталу, а також у зв’язку з 

необхідністю одночасного інвестування великих сум грошових коштів для 

модернізації виробничого процесу [1]. 

На даний момент постає альтернатива вибору між зовнішніми та 

внутрішніми джерелами фінансування інвестиційної діяльності підприємств. 

Вітчизняна фінансова система не стала істотним джерелом інвестиційних 

ресурсів для сфери реального виробництва. Станом на 01.10.2013 р. частка 

http://www.bank.gov.ua/
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кредитів наданих в інвестиційну діяльність до кредитного портфеля суб’єктів 

господарювання становить 13,7 % [2]. 

За даними Держкомстату України, у розрізі джерел фінансування 

капітальних інвестицій суб’єктів господарювання станом на 01.10.2013 року 

частка державного бюджету склала 2,2 % (01.10.2012 р. – 5,4 %), місцевих 

бюджетів – 2,5 % (01.10.2012 р. – 2,5 %), власних коштів підприємств – 63,9 % 

(01.10.2012 р. – 61,2 %), кредитів банків та інших позик – 15,7 % (01.10.2012 р. – 

17,5 %).  

Отже, в Україні станом на 01.10.2013 року обсяг освоєних капітальних 

інвестицій знизився на 12,3 % порівняно з аналогічним періодом минулого року 

– до 166,977 млрд грн. Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша 

сума була спрямована у вигляді інвестицій в матеріальні активи – 159,978 млрд 

грн, із них на капремонт – 10,460 млрд грн. Дослідивши динаміку інвестиційної 

активності фінансових установ, варто відзначити, що частка банківського 

інвестиційного кредитування має незначну тенденцію до покращення протягом 

останніх 5 років, що значною мірою зумовлено відсутністю структурних 

перетворень в економіці та досить високими кредитними ризиками [3]. 

Банки, як і раніше надають перевагу кредитуванню в поточну діяльність, а 

не інвестиційну. Це пояснюється рядом факторів: високий рівень ризику 

інвестиційного кредитування; недостатність довгострокової ресурсної бази 

банків; перевищення ціни інвестиційного кредиту над рівнем дохідності 

проекту. 

Низький рівень розвитку ринку інвестиційного банківського кредитування 

пояснюється наявністю стримуючих факторів для потенційних позичальників 

таких як: високий ризик підприємств, який пов’язаний із вузькою 

персоніфікацією кредиторів; висока вартість інвестиційного кредиту; 

обов’язкова наявність якісного забезпечення; термін запропонованого кредиту 

не завжди відповідає потребам позичальника; необхідність чіткого виконання 

вимог банку для організації процесу кредитування; схильність процентної 

ставки до нарощення. 

Висновки. Отже, аналізуючи сучасний стан банківського інвестиційного 

кредитування, варто відзначити, що його розвиток залишається на досить 

низькому рівні. Про це свідчать показники діяльності банківських установ, що 

виступають у ролі позичальників інвестиційних ресурсів і відсутність 

налагодженого механізму перерозподілу цих ресурсів. Проблеми високої 

ризиковості та низької дохідності даного виду кредиту також уповільнюють 

його розвиток. 

У сучасних умовах посткризового розвитку інвестиційного ринку 

необхідним є розробка та реалізація ефективної державної кредитної політики, 

зокрема впровадження реальних програм кредитної підтримки економіки, 

якими можуть стати: 

- поділ ризиків інвестиційної діяльності через створення 

спеціалізованих інвестиційних банків на основі державних ресурсів; 
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- сприяння підвищенню прибутковості інвестиційної діяльності через 

визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки та впровадження дієвих 

галузевих програм; 

- застосування до банків, які здійснюють довгострокове інвестиційне 

кредитування, знижених норм обов’язкового резервування та пільгові режими 

оподаткування доходів від цих операцій; 

- запровадження часткового державного відшкодування процентних 

ставок за кредитами, що спрямовуються у пріоритетні галузі економіки, та 

передбачення обсягів відшкодування в Державному бюджеті. 

Таким чином, ефективний механізм банківського інвестування та 

раціональне управління фінансовими ресурсами банків забезпечать інтенсивні 

інвестиційні процеси, які, у свою чергу, сприятимуть як розвитку реального 

сектору економіки так і держави в цілому. 
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Постановка проблеми. «Відмивання брудних коштів» на фінансовому 

ринку є одним із найактуальніших і проблемних питань, яке стає на шляху 

успішної інтеграції України до світового господарства. Провідну роль у 

вирішенні проблеми запобігання легалізації кримінальних доходів покликана 

відігравати саме ефективна та своєчасна система державного фінансового 

моніторингу. Вона має, з одного боку, відповідати міжнародним вимогам, а з 

іншого – максимально враховувати існуючу фінансову систему, соціально-

економічні і культурні особливості, правові та правоохоронні традиції держави. 

Дослідженню фінансового моніторингу, як головного інструменту у сфері 

відмивання активів, отриманихнезаконним шляхом, присвячені праці багатьох 

учених і практиків, таких як А. В. Борисенкова, Л. М. Касьяненко, 

М. В. Колдовський та ін. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2203
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Мета роботи полягає у визначенні ролі державного фінансового 

моніторингу як засобу протидії відмиванню незаконно отриманих доходів у 

загальній системі фінансового контролю. 

Виклад основного матеріалу. Особливість державного фінансового 

моніторингу полягає у подвійності його завдань: по-перше, основне його 

призначення – недопущення легалізації та відмивання злочинних коштів; по-

друге, фінансовий моніторинг є процесом систематичного відстеження процесів 

або тенденцій із превентивною метою [2]. 

В Україні процесс становлення національної системи фінансового 

моніторингу ще не завершено. Він відбувається в напрямі моніторингу і 

виявлення сумнівних фінансових операцій та покарання за дії, пов’язані з 

відмиванням коштів [1]. Так, станом на 01.01.2014 р. на облік у 

Держфінмоніторингу України стали 22947 суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу. При цьому протягом 2013 р. основними об’єктами уваги були 

фінансові операції, пов’язані з привласненням коштів шляхом 

несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення (за рік до 

правоохоронних органів України було передано 262 узагальнених матеріали), з 

протиправною діяльністю «конвертацій них» центрів та підприємств з ознаками 

фіктивності (207 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалів), зі 

«сміттєвими» цінними паперами та борговими зобов’язаннями (68 узагальнених 

і додаткових узагальнених матеріалів), із розкраданням державних активів, із 

незаконним виведенням грошових коштів за кордон тощо [4]. 

Для підвищення ефективності фінансового моніторингу в частині протидії 

легалізації незаконних доходів, отриманих у результаті вищезазначених 

фінансових операцій, та викорінення самого явища тонізації грошових потоків, 

необхідно: 

 розширити перелік суб’єктів державного фінансового моніторингу, 

які виконують функцію регулювання та нагляду, включивши до цього 

Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Міністерство транспорту та 

зв’язку, Міністерство економіки, Державне агентство земельних ресурсів 

України (це надасть можливість усунути монопольну роль у проведені цього 

виду державного контролю, а також актуалізується питання відпрацювання 

розмежування компетенції суб’єктів проведення фінансового моніторингу); 

 доповнити повноваження служби Держфінмоніторингу України 

(насамперед потрібно налагодити та вдосконалити механізм координації його 

роботи з правоохоронними органами) [2]; 

 впровадити систему електронного публічного доступу до інформації 

щодо витрат чиновників будь-якого рангу; 

 для боротьби із псевдо експортно / імпортними операціями слід 

перейняти світовий досвід щодо трансфертного ціноутворення [3]; 

 ускладнити методи реєстрації в системах здійснення електронних 

платежів у мережі Інтернет (це створить додатковий бар’єр для осіб, які 

легалізують кошти отримані злочинним шляхом) [5]; 

http://zavantag.com/tw_files2/urls_7/399/d-398293/7z-docs/1.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2023
http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/2009_19/73_Yatskovets.pdf
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 удосконалити нормативно-правову базу у сфері фінансового 

моніторингу. 

Висновки. Отже, враховуючи досвід зарубіжних країн та особливості 

національної економіки, подальша ліквідація процесу відмивання незаконних 

доходів має відбуватися в напрямі встановлення жорсткого соціального 

контролю над цими явищами. Таким чином, запровадження та успішна 

реалізація ефективних механізмів запобігання легалізації коштів, отриманих 

злочинним шляхом, в умовах активного розвитку фінансового сектора дасть 

змогу підвищити як конкурентоспроможність та імідж вітчизняної фінансової 

системи на міжнародній арені, так і рівень інтеграції країни у світовий 

економічний простір. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі функціонування фондовий 

ринок України є одним із найбільш ефективних інструментів розподілу та 

перерозподілу грошових коштів, але існує низка факторів, які впливають на 

повноцінне їхнє функціонування. 

Метою дослідження є аналіз тенденцій розвитку діяльності комерційних 

банків на фондовому ринку та визначення основних проблем. 
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Виклад основного матеріалу. Аналізуючи динаміку вартості у портфелі 

банків з 2007 по 2013 роки можна виділити чіткі етапи, коли відбувалося 

збільшення вкладів у цінні папери (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Вартість портфеля цінних паперів вітчизняних банків у 2007-2013 роках, 

млн грн [3]. 

 

У період з 2007 по 2009 роки спостерігалася відносна нестійкість 

динаміки до зростання, це пов’язано з безпосереднім впливом економічної 

кризи, що відобразилася і в даній сфері. Період 2010-2012 років 

характеризувався відносно стійкою динамікою до зростання. У 2013 році 

вкладення банків в цінні папери збільшилася майже в 1,5 рази, але на сучасному 

етапі функціонування національної економіки недоцільно робити поспішні 

висновки щодо прискорених темпів зростання даного показника. 

Необхідно зазначити, що за даними таблиці в період з 2007 по 2009 рік не 

спостерігалося стійкої тенденції до збільшення питомої ваги вкладів у цінні 

папери в активах банку. Проте у 2010-2013 роках відбувається різка зміна даної 

ситуації. Звичайно, що обсяги наданих кредитів перевищують вклади в цінні 

папери, але в даний період відбувається зміна акцентів. Питома вага кредитів 

зменшується, а вкладів у цінні папери збільшується, що свідчить про позитивні 

зрушення в діяльності банків на фондовому ринку. Це пояснюється 

прибутковістю даної сфери (табл. 1). 

Таблиця 1 
Активи банків за кредитами та вкладення в цінні папери в 2007-2013 роках 

 

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Загальні активи, млн. грн 599396 926086 880302 942088 1054280 1127192 1278095

млн. грн 485368 792244 747348 755030 825320 815327 911402

питома вага, % 80,98 85,5 84,9 80,1 78,3 72,3 71,3

млн.грн 28693 40610 39335 83559 87719 96340 138287

питома вага,% 4,786986 4,39 4,5 8,9 8,3 8,55 10,8

Кредити надані

Вкладення в цінні папери

 
Джерело: складено на основі даних [3]. 
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На фондовому ринку України вкладання коштів у фінансові інвестиції є 

одним із головних видів їхньої діяльності . Основні проблеми, які впливають на 

даний напрям діяльності є недосконалість законодавчої бази, оскільки, банки 

досить недавно стали повноправними учасниками фондового ринку; також 

відсутність жорстокого контролю, що не дає можливості банкам впевнено 

функціонувати на даному ринку, питання удосконалення діяльності інститутів 

депозитарної системи, організаційної структури підрозділів, що відповідають за 

інвестиційну діяльність у банках, забезпечення чіткості, стабільності та 

системності в нормативно-правових актах [2]. 

Активність банків як емітентів на ринку цінних паперів протягом 2010-

2013 років має динаміку до збільшення. ПАТ «Укрсоцбанк» на кінець 2012 року 

ввійшов у 10 лідерів емітентів акцій на ринку цінних паперів. Це свідчить про 

зростання ролі комерційних банків у загальній системі діяльності фондового 

ринку [1].  

Великі обсяги неповернених кредитів розпорошують банківські активи, 

нестійка кон’юнктура ринку та недостатність капіталу роблять проблематичним 

фінансування серйозних і довгострокових проектів у виробничій сфері, 

недостатня обізнаність ринку, свідчать про необхідність застосування певних 

заходів щодо його стабілізації [4]. 

Висновки. Аналіз розвитку фондового ринку України свідчить, що 

незважаючи на всі проблеми притаманні перехідному періоду української 

економіки, все більше активізується ринок цінних паперів і стає невід’ємним 

елементом ринкової системи України, важливу роль в цьому процесі відіграють 

комерційні банки. 
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Постановка проблеми. Ведення банківської діяльності безперервно 

супроводжується низкою різноманітних ризиків. Однією з груп таких ризиків є 

ризики, пов’язані з інвестиційною діяльністю банку. Дослідження сутності  

інвестиційних ризиків, виявлення факторів, що їх викликають та обчислення 

можливих втрат є важливими проблемами, на які необхідно зважати банку, 

приймаючи рішення щодо інвестування коштів із метою отримання доходу. 

Метою даного дослідження є обґрунтування видів інвестиційних ризиків 

банку та методів управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Ризики, на які наражається банк під час 

планування та здійснення інвестиційної діяльності є однорідними за 

спеціальними критеріями. В банківській практиці існує поняття інвестиційного 

ризику, сутність якого трактується по-різному. Зокрема, інвестиційний ризик 

банку визначають як зовнішній ризик із погляду наявної множини різних 

ризиків, з якими стикається у своїй інвестиційній діяльності банк, відносячи при 

цьому такий різновид банківського ризику до фінансових ризиків. Раціональним 

у даному підході, з погляду визначення сутнісного розуміння поняття 

«інвестиційний ризик банку», є, насамперед, його відношення до фінансових 

ризиків. Це ґрунтується на тому, що: по-перше, інвестиційний ризик банку 

відображає ті процеси, які апріорі пов’язані з рухом фінансових ресурсів, де 

зокрема виділяють: фінансові вкладення в розвиток власного бізнесу; фінансові 

вкладення в розвиток інших суб’єктів господарювання; формування 

інвестиційного портфеля банку; участь у формуванні або кредитування 

інноваційно-інвестиційних проектів. Тобто, фінансова природа інвестиційного 

ризику банку є об’єктивною умовою щодо прояву інвестиційної діяльності 

банку в цілому; по-друге, відповідно до загальної концепції визначення 

категорії «ризик», відповідно до якої ризик, з одного боку, – це небезпека 

потенційно можливої втрати ресурсів або недоотримання доходів порівняно з 

розрахунковим варіантом, а з іншого боку – це імовірність отримання 

додаткового обсягу прибутку, пов’язаного з ризиком [1]. 

Інвестиційні ризики банку поділяються на дві групи: систематичні та 

несистематичні ризики. До систематичних інвестиційних ризиків відносять: 

процентний ризик, ризик падіння цін, ризик інфляції, валютний ризик, 

галузевий ризик. Несистематичні ризики включать: ризик ліквідності, 

фінансовий ризик, кредитний ризик, операційний ризик, ризик обмеження, 

ризик постачання, селективний ризик, часовий ризик [3].  

На сучасному етапі, в банках створюються підрозділи, департаменти, 

відділи ризик-менеджменту, що займаються управлінням інвестиційних ризиків, 
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що зазвичай уявляють у вигляді процесу, що складається з наступних етапів: 

1) прийняття частини ризику (адекватного капіталу банку); 2) запобігання 

ризику (з огляду на спеціалізацію за функціональними ознаками); 

3) делегування ризику (через хеджування (страхування), делегування 

повноважень); 4) управління (розробка технологічної процедури управління 

ризиками з подальшим жорстким дотриманням її принципів) [4]. 

Сучасний стан фінансового ринку змушує швидко й адекватно реагувати 

на його зміни, тому роль управління інвестиційним портфелем різко зростає та 

полягає в знаходженні тієї межі між ліквідністю, прибутковістю та ризиком, яка 

дала б змогу обрати оптимальну структуру портфеля.  

Основна проблема сьогодення щодо управління інвестиційними ризиками 

банківської діяльності полягає в 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 тих, 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 і діагностика проблем, хеджування, 

професійна оцінка рівня ризику [2]. 

Для ефективного управління банківської інвестиційної діяльності можна 

використовувати один із 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. Отже, банк, здійснюючи інвестиційну діяльність, не може 

оминути ризиків, які постають перед ним. Для забезпечення стабільної та 

ефективної роботи банківської установи необхідно постійно здійснювати 

управління інвестиційними ризиками, комплексно використовуючи 

запропоновані методи управління ними.  
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Конкуренція як форма підприємницької взаємодії – об’єктивне явище 

еволюції економічних відносин у суспільстві. Будучи необхідною умовою 

ринковою економіки, вона сприяє розширенню найефективніших її ланок та, 

видаляючи неефективні, є механізмом регулювання економічних пропорцій як 

на рівні окремого господарства, галузі, так і країни загалом. 

Якщо актуальність питань щодо методів конкуренції між 

товаровиробниками виникає з формуванням товарно-грошового господарства, 

то конкуренція між банками зароджується набагато пізніше, ніж самостійні 

банківські інститути та гроші. Банківська конкуренція – це економічне 

суперництво комерційних банків за вигідні позиції на ринку банківських 

продуктів Як окреме явище вона починає проявлятись у міру зростання 

значення банків як інститутів, що обслуговували учасників торговельно-

господарських операцій, приблизно з початком пришвидшення економічних 

перетворень у господарському житті країн Західної Європи в ХІІІ-ХІХ ст. 

Банківська конкуренція має ряд специфічних рис, що відрізняють її від 

конкуренції в інших галузях економіки. 

1. Для банків немає проблеми недоступності каналів збуту (виробництво 

та реалізація банківських послуг можуть бути локалізовані в межах банку). 

2. Відсутність у банківської справі патентного захисту нововведень, що 

призводить до їх швидкого відтворення учасниками ринку та більшої 

інтенсивності конкуренції в цій сфері економічних відносин. 

3. Об’єктом конкурентної боротьби є не товари, а ресурси, у зв’язку з чим 

методи цінової та нецінової конкуренції можуть одночасно застосовуватися як 

щодо залучення, так і розміщення ресурсів. 

4. Спекулятивний характер сучасного фінансового капіталу (лише близько 

10 % світових фінансових операцій пов’язані з міжнародною торгівлею 

товарами та послугами) створює умови для підвищення частки ризикових 

операцій у портфелі банків. 

5. Високий ступінь локалізації банківських установ. 

На сучасному етапі еволюції банківської справи в Україні в умовах 

ринкової економіки та поступового розширення територіальної сфери 

діяльності та тенденцій глобалізації банків, бурхливого розвитку інформаційних 

технологій та інтернаціоналізації ринків капіталу банківська конкуренція є 

об’єктивним явищем фінансово-кредитної сфери економіки. Вона полягає в 

економічному змаганні не тільки серед власне комерційних банків, а й між 

усіма суб’єктами фінансового ринку, що надають банківські послуги. 
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Існує багато причин, за яких банківська конкуренція є об’єктивним 

явищем. Це, по-перше, конкурентний вибір. Відібрані в результаті жорстокої 

конкуренції банки ефективніше використовують свій капітал, швидше 

адаптуються до ринкових нововведень, мають гнучку і стратегічно виважену 

політику, якісний менеджмент та ефективні інформаційні системи. Друга 

причина полягає в тому, що конкуренція за споживача банківських послуг, а 

отже, боротьба за ресурси, приводить до розширення асортименту означених 

послуг, витіснення з ринку неякісних продуктів. І в результаті досконалої 

конкуренції на ринку неминучим є здешевлення вартості банківських послуг. Це 

зумовлено необхідністю пошуку нових підходів до підвищення дохідності 

операцій, що знаходить вираження в збільшенні кількості пропонованих послуг 

і тенденціях до універсалізації банківської діяльності. 

Зважаючи на те, що банківська система України характеризується 

недостатнім рівнем капіталізації та ліквідності, слабко пов’язана з реальним 

сектором економіки, доволі вразлива до коливань на фінансовому ринку, 

показники невисокої конкурентоспроможності банківських послуг порівняно із 

банківськими послугами інших країн спричинюють занепокоєння. Однак із 

цього випливає і те, що ринок банківських послуг України має великий 

потенціал для зростання, а основною лінією розвитку українського банківського 

сектора має бути посилення конкуренції та створення конкурентних умов для 

його розвитку. 
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Процес регулювання банківської системи є безперервним, побудованим 

на об’єктивній реальності та базується на отриманих сигналах, що подаються 

розвиваючим об’єктом регулювання – банківською системою, а також 

економічною системою, що перебуває у взаємообумовленому розвитку з 

банківською. Саме це сприяє вибору тих інструментів і методів регулювання, 

які будуть прийнятними й ефективними за певних умов. 

З огляду на розвиток сучасних глобалізаційних процесів у фінансовій 

сфері, відбувається тісний взаємозв’язок між її структурними елементами, в 

результаті чого банківська система, як її складова, набуває нових рис та підлягає 

більш широкому спектру ризиків. Тому автором запропоновано досліджувати 

банківську систему як об’єкт регулювання на макро- та мікрорівнях. 

Так, з урахуванням елементного складу банківської системи, на мікрорівні 

до об’єктів регулювання слід віднести: 
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- перший рівень банківської системи України представлений 

Національним банком України, який відповідає за підтримання стабільності 

національної грошової одиниці та функціонування банківської системи, 

виступає емісійним центром держави, банком банків, банком уряду, органом 

банківського регулювання і нагляду, монетарного та валютного регулювання 

економіки, впливає за допомогою визначених законодавством функцій та 

операцій на всі сфери економічного життя країни [1]. 

- другий рівень банківської системи представлений державними, 

спеціалізованими, універсальними, санаційними банками, філії іноземних 

банків, що створені та діють на території України, а також банківськими 

об’єднаннями (банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова 

холдингова група). 

На формування об’єктного поля регулювання на мікрорівні впливає 

однорідність банків другого рівня – чим вона більша, тим менш 

диференційованим має бути регулювання банківської системи залежно від типу 

банку. На цій основі автором пропонується здійснювати регулювання на 

індивідуальній основі однорідної групи банків: банків з державною участю, 

банків з іноземним капіталом, спеціалізованих банків. 

На сьогодні, відповідно до Інструкції Національного банку України «Про 

порядок регулювання діяльності банків в Україні» від 28.08.2001 № 368 

виділяють: спеціалізовані ощадні банки (50 % пасивів є вкладами фізичних осіб) 

та спеціалізовані банки довірчого управління (більше 100 % його активів є 

активами довірчого управління). Спеціалізованим банкам встановлюються 

спеціальні підвищені значення нормативів для забезпечення більш високого, 

порівняно з універсальним банком, рівня капіталізації та ліквідності [2]. 

Також, автор наголошує на розробці персонального підходу до 

регулювання системозначущих банків, проблеми в їх роботі, а в критичному 

випадку їх банкрутство, провокують виникнення ланцюгової реакції, яка 

приведе до дисбалансу як банківську так і економічну систему. 

На макроекономічному рівні об’єктом регулювання визначаємо 

банківську систему за системним підходом із притаманними їй системними 

властивостями й ефектами. До загальносистемних властивостей банківської 

системи, які доцільно враховувати при формуванні об’єктного поля 

регулювання, слід віднести: цілісність, структурованість, обумовленість 

поведінки, ієрархічність, емерджентність і комунікативність.  

При вивченні банківської системи на макроекономічному рівні, виходячи 

з виділених нами системних властивостей, виникають нові об’єкти, які доцільно 

включати до об’єктного поля регулювання – системні ризики.  

Базуючись на підході Н. Н. Каурової, Джорджа Кауфмана та Кеннета 

Скотта, вважаємо, що системний ризик банківської системи повинен 

розглядатися як її макровластивість, яка виникає внаслідок нелінійної взаємодії 

її елементів на мікрорівні, посилюється екзогенними чи ендогенними шоками, 

призводить до дестабілізації банківської системи та може мати значний 

негативний вплив на реальний сектор економіки. 
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Таким чином, до об’єктів регулювання банківської системи на мікрорівні 

слід віднести банки, філії іноземних банків, банківські об’єднання з виділенням 

спеціалізованих банків та системно значущих інститутів: на макрорівні автор 

пропонуємо розглядати банківську систему з притаманними їй системними 

властивостями й ефектами, в тому числі системним ризиком банківської 

системи. 

З огляду на опис об’єктного поля регулювання з виділенням мікро- то 

макрорівнів, автор наводить власне трактування терміну регулювання 

банківської системи, під яким слід розуміти функцію державного управління, 

що реалізується уповноваженими органами (переважно, через центральний 

банк) через регулювання процесів на макрорівні, пов’язаних із грошово-

кредитними відносинами та забезпеченням стабільності фінансових ринків; на 

мікрорівні – через регулювання окремих елементів банківської системи без 

безпосереднього втручання в їх оперативну діяльність, детермінуються 

нормативністю шляхом створення та постійної актуалізації відповідної 

нормативно-правової бази та спрямована на забезпечення виконання 

банківською системою. 
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В умовах світової фінансової кризи питання надійності банківських 

установ постає найбільш гостро. В сучасних умовах як економічної, так і 

політичної нестабільності в Україні проблема розвитку та функціонування 

системи гарантування вкладів є дуже актуальною.  

Системи захисту банківських вкладів у тій чи іншій формі існують в 

багатьох країнах світу. В нашій державі з 1998 року, відповідно до Указу 

Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб-вкладників 

комерційних банків України», запроваджено систему гарантування вкладів і 

створено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд). Фонд розпочав свою 

діяльність 1999 року, як державна, економічно самостійна, спеціалізована 
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організація, що не має на меті отримання прибутку. Метою Фонду є захист прав 

і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської 

системи України, а основним завданням – забезпечення функціонування 

системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 

банків з ринку. 

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює такі головні 

функції: веде реєстр учасників Фонду; здійснює заходи щодо організації виплат 

відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює регулювання участі банків у 

системі гарантування вкладів фізичних осіб; здійснює процедуру виведення 

неплатоспроможних банків з ринку, в тому числі шляхом здійснення тимчасової 

адміністрації то ліквідації банків, організовує відчуження активів і зобов’язань 

неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення 

та продаж перехідного банку [1]. 

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

передбачено, що учасниками Фонду є всі банки (крім АТ «Державний ощадний 

банк України» та санаційного банку «Родовід»). Участь банків у Фонді є 

обов’язковою. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не 

може бути меншою 200 тис грн. У разі розміщення декількох вкладів в одному 

банку гарантується сума всіх вкладів, включаючи відсотки, але не більше 

граничного розміру [2]. 

За 2013 рік Фонд збільшив кількість учасників на 5 банків. Таким чином, 

станом на 1 січня 2014 року кількість учасників Фонду становить 179 банків. 

Для порівняння: за станом на 1 січня 2001 року учасниками Фонду були лише 

134 банківські установи [3]. 

Аналіз вкладів за діапазоном сум залежно від гарантованого Фондом рівня 

відшкодування свідчить, що найбільша чисельність вкладників зосереджена в 

групі з розміром вкладу саме до 200 тис грн – 99,5 %, за рахунком яких 

формується 46,6 % загальної суми вкладів фізичних осіб [4]. 

Нині Фонд виплачує компенсації владникам таких банків: ПАТ «БАНК 

ФОРУМ», АТ БАНК «Меркурій», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал Банк», 

ПАТ «Комерційний банк «Даніель», ПАТ «АКБ «Базис», ПАТ «Інноваційно-

промисловий банк», ПАТ «Банк «Столиця», ПАТ «КБ «СОЦКОМ БАНК», ПАТ 

«КБ «Володимирський», ТОВ «Діалогбанк». Крім того, станом на 01.04.2014 

року Фонд ліквідує АТ «Ерде Банк» та АТ «Банк «Таврика» банки.  

Потрібно зазначити, що сума вкладів фізичних осіб на початок 2014 року 

склала 402,6 млрд грн, а кількість вкладників перевищила 47,4 млн осіб, що 

відповідно на 64,1 млрд грн і 3 млн осіб більше ніж на початок 2013 року. 

Незважаючи на несприятливі умови функціонування банківської системи 

України, Фонд веде активну діяльність по виплатам відшкодувань вкладникам 

банків і на початок 2014 року їх сума становить 1784,4 млн грн, а кількість 

вкладників, що отримали  відшкодування 36431 осіб [3]. 

Що стосується коштів фонду, то фінансові ресурси формуються, в тому 

числі, за рахунок: початкових зборів з учасників Фонду; регулярних зборів з 

учасників фонду; спеціального здору до Фонду; доходів, одержаних від 
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інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України. Станом на 1 січня 

2014 року фінансові ресурси Фонду склали 7292,9 млн грн, це на 19,7 % більше 

ніж на початок попереднього року. Але загальний рівень капіталізації Фонду 

(покриття фінансовими ресурсами Фонду суми можливих відшкодування) 

залишається незмінним на рівні 3 %.  

Таким чином, першочерговим завданням може бути нарощення капіталу 

Фонду, який дозволить збільшити суму гарантованого відшкодування. Кошти 

Фонду було б доцільно розміщувати не лише в державних цінних паперах, а і в 

іпотечні цінні папери. Враховуючи досвід різних країн світу (Франція та інші), 

де не страхують депозити фізичних осіб в іноземній валюті [5], можливо було б 

цю практику запровадити і в Україні. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківського 

сектору в умовах ринкової економіки одним із визначальних факторів впливу на 

механізми державного регулювання банківської діяльності є політика 

Національного банку України, який є основним суб’єктом забезпечення 

стійкості банківської системи України. 

Метою роботи є виступає аналіз нормативно-правової бази організації 

системи банківського регулювання та нагляду в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV під банківським 

регулюванням розуміється одна із функцій НБУ, яка полягає у створенні 

системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.fg.gov.ua/statistics/
http://www.fg.gov.ua/about/report/
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банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, 

відповідальність за порушення банківського законодавства. 

У свою чергу, банківський нагляд визначається як систему контролю та 

активних впорядкованих дій Національного банку, спрямованих на 

забезпечення дотримання банками й іншими фінансово-кредитними установами 

у процесі їх діяльності законодавства України та встановлених нормативів із 

метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів 

вкладників. 

Упровадження механізму державного регулювання банківської діяльності 

включає в себе три основні складові: дотримання нормативно-правової бази 

стосовно діяльності банківських установ, здійснення грошово-кредитної 

політики Національним банком України, та проведення нагляду і контролю за 

діяльністю банків із метою гарантування вкладів. Тобто на підставі нагляду 

можливе ефективне регулювання в цілому [3]. 

Діяльність служби банківського нагляду є ефективною тільки за умови 

підкріплення міцним законодавством і чіткими правилами регулювання 

діяльності банків (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Нормативно-правове забезпечення фінансової стійкості банків 
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 Закон України «Про банки і 

банківську діяльність». 

 

- нормативи обов’язкового 

резервування відповідно до Положення 

про порядок визначення та формування 

обов’язкових резервів для банків 

України, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України 

від 16.03.2006 №91; 

- вимоги Положення про порядок 

формування та використання резерву 

для відшкодування можливих втрат за 

активними операціями банків 

(постанова Правління Національного 

банку України від 25.01.2012 № 23; 

- економічні нормативи, виконання 

яких є обов’язковим для всіх без 

виключення кредитних установ згідно з 

Постановою НБУ від 28.08.2001 №368. 
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На сьогоднішній день однією з загальносвітових тенденцій у розвитку 

сучасних наглядових систем є консолідація зусиль державних органів з метою 

нагляду за ринком фінансових послуг. Вибір організаційної побудови 

банківського нагляду визначається, в першу чергу, національними 

особливостями соціально-економічного розвитку країни, та зокрема, 

принципами функціонування її фінансового ринку і системою нагляду за ним 

[5]. 

Висновки. Таким чином, було проведено аналіз чинної нормативно-

правової бази, за рахунок якої здійснюється організація системи банківського 

регулювання та нагляду в Україні. Також на основі наведених даних, бачимо 

ефективні підходи щодо проведення ефективного банківського нагляду на 

основі наявності адекватної правової інфраструктури. 
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Постановка проблеми. Застосування зважених на ризик підходів при 

здійсненні заходів із протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму 

широко обговорюється в економічній літературі. Банки розвинутих країн 

застосовують такий підхід у процесі ідентифікації клієнтів, їх операцій, 

одержувачів коштів, тощо. Застосування вітчизняними банками підходу, 

заснованого на оцінці ризику, підтвердить визначення фінансових установ по 

відношенню до управління потенційними ризиками відмивання коштів та 
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фінансування тероризму та дозволить здійснювати реальну оцінку бізнесу по 

відношенню до своїх клієнтів.  

Результати теоретичних досліджень і практичного досвіду оцінки та 

управління ризиками, пов’язаними з протидією легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, опубліковані у працях таких вітчизняних науковців, як 

Барановського О., Гуржій С., Дмитрова С., Колдовського М., Медвідь Т., 

Мещерякова А., Рисіна В., Романченка О., Синянського С., та інші.  

Високо оцінюючи наукові здобутки з даної проблематики, слід зауважити, 

що питання оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу постають 

«наріжним каменем» щодо фінансової безпеки та існування банку в цілому, 

незалежно від країни та розвиненості економік.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад процесу 

оцінки і управління ризиками в системі фінансового моніторингу банку. 

Виклад основного матеріалу. В світлі глобальних перетворень та 

інтернаціоналізації економічних відносин, ефективне управління 

інформаційними потоками та ризиками є важливими аспектами формування 

нової парадигми банківського менеджменту. Адже, інтенсивність 

інформаційних потоків, волатильність ринкової кон’юнктури все більше 

обумовлює виклики перед фінансово-кредитною сферою, що обумовлює 

перегляд існуючих підходів ризик-менеджменту. Відхід від класичних підходів 

оцінки ризиків та процедур внутрішнього контролю за ризиками банку, 

дозволяє одержати переваги над своїми конкурентами та запобігти збиткам. 

На сьогодні, вже існує достатня кількість апробованих механізмів оцінки 

ризиків легалізації як в середині банків, так і на рівні банківської системи. Але 

недосконалість підходів, методології та інструментарію в управлінні ризиками 

створює вагомі втрати для банків, які врешті призводять до банкрутств. 

Розглядаючи проблематику фінансового моніторингу через призму оцінки 

ризиків банківської діяльності, слід підкреслити його вагомість. Фінансовий 

моніторинг у банку – система функціонування механізму організаційно-

нормативних заходів, що базуються на комплексній оцінці та управлінні ризиків 

банківської діяльності, спрямованого на імунізацію банківського сектору від 

впливу деструктивних проявів економічних відносин, в основі запобігання 

використання банківських послуг для легалізації кримінальних доходів [1].  

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму» доходи, одержані злочинним шляхом, – це будь-яка економічна 

вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що 

передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної 

власності чи власності, що виражена в правах, а також включати рухоме чи 

нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або 

частку в ній [2]. 

Оскільки, легалізація унеможливлює встановлення джерел походження 

незаконних доходів і тим самим забезпечує їх легітимність, норми 

національного законодавства побудовані на вимогах оцінки ризиків та їх 

управління в контексті внутрішнього контролю за ризиками та заходів їх 
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мінімізації, оскільки ризики використання банків для легалізації кримінальних 

доходів є такими, що породжують, або ж, посилюють дію існуючих (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ризики банківської діяльності з урахуванням ризику «відмивання» коштів 

Джерело: складено автором на основі [3, 4, 5]. 

 

Визначення потенційного ризику відмивання грошей клієнтами (чи 

групою клієнтів) є визначальним для формування загальної структури ризику. 

Базуючись на власних критеріях, банки можуть визначати, коли діяльність 

окремого клієнта є високоризиковою і які фактори впливають на це. 

Загалом розгляд існуючих на сьогодні методик оцінки ризиків, пов’язаних 

із відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму дозволяє зробити висновок, що зазвичай виділяють три його 

складові, що відображає методологію формування ризик-орієнтованих засад 

фінансового моніторингу у банку: ризик країни; ризик клієнта; ризик послуги. 

Перераховані типи ризику у своїй сукупності й формують ризик 

використання послуг банків для легалізації коштів, одержаних злочинним 

шляхом, або фінансування тероризму. При цьому найбільш розповсюдженою є 

практика оцінки ризику країни та ризику, який становить конкретний клієнт для 

фінансової установи. 

Висновки. Підсумовуючи, можна зазначити, що боротьба з таким 

небезпечним для банку явищем, як відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, базується на ризик-орієнтованому підході. Адже важливість 

ризикологічних основ фінансового моніторингу пояснюється тим, що саме 

усвідомлення, виявлення причин чи належна оцінка ризику є передумовою 

вчасного попередження негативних для подальшої діяльності банку подій.  
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У сучасних умовах розвитку банківської системи особливо гостро постає 

питання проблема активізації інвестиційної діяльності. Ключова роль у цьому 

процесі відводиться фінансовим посередникам, діяльність яких базується на 

акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів між суб’єктами 

економічних відносин.  

Проблема. З урахуванням специфіки вітчизняної фінансово-кредитної 

системи, для якої характерним є домінування банківських установ, основне 

завдання забезпечення структурних перетворень в економіці відводиться 

банківським інвестиціям. 

Мета роботи – оцінити інвестиційну активність вітчизняних банків, 

виявити проблеми і перспективи розвитку та визначити пропозиції щодо 

підвищення інвестиційної активності українських банків. 

Обгрунтування отриманих результатів. Перш за все, інвестиційний 

банк – спеціалізована кредитна установа, що залучає довготерміновий 

позиковий капітал і надає його в розпорядження позичальникам (підприємцям і 

державі) через випуск облігацій та інших видів боргових зобов’язань. 

Основними функціями інвестиційного банку є з’ясування характеру і розміру 

фінансових потреб позичальників, узгодження умов позички, вибір виду цінних 

паперів, визначення термінів їх емісії та розміщення серед інвесторів [1]. 

Станом на 01.01.2014 р. сума кредитно-інвестиційного портфелю банків 

України становила 732554,17 млн грн, у тому числі кредити юридичним особам 

– 581887,53 млн грн, кредити фізичним особам – 144654,03 млн грн, інвестиції в 

цінні папери – 84560,00 млн грн [2]. Відтак можна спостерігати незначні 

вкладення грошових коштів у цінні папери. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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Основні причини низької ефективності інвестиційної складової 

банківської системи України можна умовно розділити на дві групи – внутрішні 

та зовнішні. 

Серйозним внутрішнім стримуючим фактором нарощування обсягів 

банківських інвестицій є проблема недостатньої ресурсної бази, що саме й 

обумовлюється специфікою банківської інвестиційної діяльності порівняно з 

корпоративним інвестуванням [3]. Протягом останніх років в Україні 

спостерігається стабільна тенденція до збільшення грошової маси поза 

банківською системою. Її негативний вплив позначається як на загальній 

соціально-економічній ситуації в країні, так і на банківській системі. 

До зовнішніх причин низької ефективності інвестиційної діяльності 

банків України, що обумовлює слабку активність довгострокових вкладень у 

цінні папери, в першу чергу слід віднести [3]:  

 нерозвиненість інфраструктури фондового ринку України;  

 нерозвиненість ринку корпоративних цінних паперів, що не 

дозволяє банкам розглядати вкладення в акції й облігації акціонерних товариств 

як ліквідні;  

 високий рівень інфляції, який негативно впливає на інвестиційну 

якість цінних паперів і знижує привабливість вкладень у них. 

Інфляційним чинником пояснюється яскраво виражений 

короткостроковий характер операцій банків з цінними паперами. Зазначимо, що 

проблема високої інфляції була майже подолана протягом останніх років. Однак 

викликають певний сумнів методи вирішення даної проблеми та 

середньострокові перспективи розвитку темпів інфляційних процесів. 

Відтак аналіз банківського інвестиційного ринку свідчить про його 

повільну активізацію. З метою активізації інвестиційної діяльності банків 

держава має забезпечити, по-перше, можливість накопичення банками 

необхідних коштів; по-друге, розділити з ними ризик інвестиційної діяльності, 

зумовлений економічним становищем країни; по-третє, сприяти підвищенню 

прибутковості інвестиційної діяльності [3]. Як свідчить практика, для того, щоб 

працювали інвестиції, банки повинні володіти дешевими ресурсами, які 

перерозподіляються від імені держави. За таких обставин актуальним є 

створення спеціалізованих інвестиційних банків на основі державних ресурсів, 

але за принципом роботи комерційних.  

Таким чином, для вирішення проблем розвитку інвестиційних банків в 

Україні, необхідно здійснити певні кроки: 

 законодавчо врегулювати питання щодо діяльності інвестиційних 

банків; 

 сприяти розвитку фондової інфраструктури; 

 забезпечити реалізацію заходів щодо захисту прав кредиторів; 

 підвищити рівень надійності і платоспроможності вітчизняних 

підприємств, а також створити відповідні умови щодо можливостей 

брати участь у частковому фінансуванні проекту власними засобами. 

Висновки. Отже, для покращення інвестиційного клімату країни та 

підтримання діяльності інвестиційних банків, необхідна обґрунтована державна 
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інвестиційна політика, спрямована на перетворення вітчизняних банків в 

активних інвесторів української економіки, яка забезпечить усунення 

інвестиційного «голоду» в Україні та мобілізацію достатніх обсягів 

інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки. 
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Одним із найголовніших чинників, що впливає на стан і розвиток 

банківського сектора, є наявність і величина проблемних активів. У теорії існує 

таке поняття як «перехідні банки», що допомагають банківській сфері країни 

впоратись із «токсичними активами» та надати подальшу можливість 

функціонувати банку в нормальному руслі. У світовій практиці є два типи 

«перехідних банків»: брідж-банки (bridge-bank) і bad-banks. Брідж-банк 

створюється для передачі до нього високоліквідних активів, із метою 

подальшого продажу брідж-банку. Bad-bank створюється для передачі до нього 

«токсичних» активів, щоб очистити баланс державних банків (табл. 1). 

У посткризовий період в банківській системі України спостерігалася 

висока частка проблемних активів. Після фінансової кризи 2008 року 

прострочена заборгованість банківського сектору України почала невпинно 

зростати і на початок 2014 року складає 14 % від загального обсягу кредитів. 

Негативна ситуація стосовно рівня та динаміки простроченої кредитної 

заборгованості впливає на фінансову ліквідність держави та виконання 

зобов’язань із боку України відповідно до взятих зобов’язань. Відповідно, МВФ 

було запропоновано Україні створити bridge-bank на фоні того, що в 2009 році 

держава стала власником істотної участі в 3 комерційних банках: ПАТ 

«РОДОВІД БАНК» – 99,9937 %, ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» – 

92,9998, ПАТ «Акціонерний комерційний банк «КИЇВ» – 99,9369 % [1]. 

http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/282/pprbsu_v37.pdf
http://bank-ua.com/statistics/loan_portfolio/
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Таблиця 1 
Відмінності між брідж-банком та bad-bank [1] 

 

Порівняльна ознака «брідж-банк» «bad-bank» 

Призначення Збереження діяльності та 

вартості збанкрутілого банку 

«Очищення» балансів банків від 

проблемних (поганих, 

«токсичних», недіючих активів) 

Банки до яких 

застосовується 

Нежиттєздатні банки (банки-

банкрути) 

Банки, на балансах яких наявні 

погані (проблемні, «токсичні», 

недіючі) активи 

Світовий досвід 1987 р. – США 

2002 р. – Японія 

2005 р. – Корея, Тайвань 

1988 р. – США (Grant Street 

National Bank) 

1992 р. – Швеція (Securum і 

Retriva) 

1993 р. – Фінляндія (Arsenal) 

2009 р. – Німеччина 

 

У 2012 році було прийнято рішення про створення санаційного банку  по 

типу bad-bank на основі ПАТ «РОДОВІД БАНК». На підставі ліцензії банк може 

проводити майже всі види банківської діяльності, але він має принципові 

обмеження у видах діяльності та переліку операцій, зокрема, працювати з 

грошовими коштами фізичних осіб (крім тих осіб, які уклали догорів із банком 

до дня набуття ним статусу санаційного банку) та проводити операції щодо 

емісії та обслуговування платіжних карток [2]. До набуття банку статусу 

санаційного він належав до 1-ої групи банківської сфери України. 

Але діяльність банку на даний час є комплексно законодавчо 

неврегульованою. 24 липня 2009 року були внесені зміни до Закону України  

«Про банки та банківську діяльність» у частині визначення набуття банку 

статусу санаційного, видачі ліцензії, регулювання діяльності та нагляду за ним. 

Проте окремий нормативний документ, що регламентує діяльність такого типу 

банківської установи не був прийнятий Верховною Радою України та 

знаходиться на доопрацюванні. 

У зв’язку з тим, що умовами функціонування санаційного банку 

передбачена його співпраця лише з державними банками (4 з 180), його 

створення не вирішує проблему зменшення токсичних активів у системному 

масштабі.  

Тому з метою вдосконалення механізму роботи з проблемними активами в 

банківській системі Україні, вважаємо доцільним наступне: 

- паралельно з існуванням санаційного банку для співпраці з 

державними банками – законодавче передбачення можливості створення брідж-

банків для роботи з проблемними активами комерційними банків; 

- врегулювання діяльності санаційного банку та bridge-bank із 

положеннями Конституції України; 

- комплексне врегулювання законодавчо-нормативного супроводження 

діяльності санаційного банку та bridge-bank;  
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- формування фонду на капітал ФГВФО, в який будуть відраховуватись 

кошти з банків для підтримання функціонування санаційного банку, щоб 

зменшити навантаження на бюджет; 

- перевести банки, що працюють з «токсичними» активами, під 

управління ФГВФО; 

- законодавчо закріпити можливість переходу співробітників 

збанкрутілого банку до брідж-банку; 

- чітко визначений строк функціонування брідж-банку. 

Список використаних джерел 

1. Інформація про власників істотної участі у банку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=51343. 

2. Санаційний банк АТ «РОДОВІД БАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rodovidbank.com/ukr/main.php. 

 

 

УДК 339.74(477) 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 

В УКРАЇНІ 

Пастушко А. В. 

Науковий керівник: Козлова Ю. В. 

Севастопольський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Сучасний етап розвитку економіки, який все більше знаходить 

відображення у формі нової культури – віртуальної, закладає основу для 

розвитку нових функцій грошей, обумовлених потребами в прискоренні 

розрахунків, розширенням простору економічних відносин, в оптимізації 

транзакційних витрат. Одним із новітніх засобів платежу революційного 

значення виступають електронні гроші, які на сьогоднішній день займають 27 % 

у структурі електронних платежів. 

Використання eлeктронних грошeй має суттєвe значeння для пiдвищeння 

конкурeнтоспроможностi нацiональної eкономiки, розширeння можливостeй її 

iнтeграцiї до свiтової господарської систeми. Як свідчать статистичні дані Банку 

міжнародних розрахунків, за період 2008-2012 рр. використання електронних 

платежів привнесло 983 млрд дол США в глобальний економічний розвиток. За 

останні 5 років приріст світового ринку електронних платежів становив у 

середньому 20 %.  

На сьогоднішній день електронні гроші функціонують у більш ніж 200 

країнах світу. Аналізуючи динаміку розвитку ринку електронних грошей у 

країнах Єврозони, слід відзначити досить високі темпи зростання. Так, загальна 

кількість емітованих електронних грошей за період 2006-2012 рр. зросла в 

понад 6 разів. При цьому, якщо оцінювати кількість випущених електронних 

грошей в Єврозоні за їх типами, то підкреслимо, що більша частина (65 %) 
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реалізована на підставі електронних запам’ятовуючих пристроїв (в основному 

смарт-карти) і 35 % – в мережі Інтернет. Загальна емісія електронних грошей у 

Європейському Союзі станом на жовтень 2013 склала 4,4 млрд євро. 

В Україні станом на 01.10.2013 загальний обсяг транзакцій із 

використанням електронних грошей оцінюється в 2 млрд дол США. За 2012 рік 

загальна кількість електронних грошей, яка знаходилася в обігу, збільшилася в 

порівнянні з 2011 роком в 1,8 разів до 7,4 млн грн. 

У країні на сьогоднішній день існують жорсткі обмеження з боку 

Національного банку щодо випуску та обігу електронних грошей, зокрема 

випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки і 

тільки в національній валюті, встановлюються ліміти щодо сум, які можуть 

зберігатися на електронних пристроях, і право повного контролю та 

регулювання випуску та обігу електронних грошей надано Національному 

банку України. Такі обмеження дещо стримують позитивний ефект 

функціонування електронних грошей в економіці і, на наш погляд, пов’язано з 

фактичною відсутністю чинного інструментарію нагляду та регулювання за 

системою розрахунків електронними грошима, а також із острахом, що цей вид 

платіжних засобів може взяти на себе розрахункові функції в обхід 

Національного банку. 

Базуючись на зарубіжному досвіді, зокрема, країн Європейського Союзу 

та Російської Федерації, де системи електронних розрахунків визнані на 

законодавчому рівні, на ґрунтовних рекомендаціях Директиви 2009/110/ЄC [1] 

та з урахуванням особливостей національної економіки пропонуємо модель 

функціонування електронних грошей в Україні, що передбачає чітке визначення 

регулятором системи електронних платежів Національний банк України як 

основного державного органу, що забезпечує безпеку та стабільність грошово-

кредитної системи країни. 

При цьому, на законодавчому рівні необхідно закріпити наступне: 

дозволити випуск електронних грошей широкому колу компаній, а не тільки 

банківським установам; дозволити використання електронних грошей для всіх 

видів розрахунків між фізичними, юридичними особами та підприємствами 

державного сектора; забезпечити погашення емітованих електронних грошей 

користувачам через вкладення залучених коштів у ліквідні та безпечні активи; 

діяльність із випуску, обігу та погашення електронних грошей повинна бути 

ізольованою від операцій, які не пов’язані з наданням платіжних послуг; 

анонімні операції з електронними грошима повинні бути обмежені в розмірах, а 

юридичні особи, які здійснюють такі операції і мають відповідні рахунки в 

системах електронних грошей, повинні реєструвати їх відповідно до вимог 

податкового законодавства; випущені електронні гроші повинні резервуватися 

на спеціальному рахунку НБУ в розмірі 100 % загального обсягу емісії. Крім 

цього, необхідною умовою є нав’язування обов’язкової вимоги погашення 

електронних грошей їх емітентами, тобто викуп приватних електронних грошей 

за номінальною вартістю в обмін на гроші центрального банку для того, щоб 

зберегти роль грошей як розрахункової одиниці при здійсненні економічних 
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операцій та запобігти випуску надмірної кількості електронних грошей з метою 

збагачення емітентів від їх розміщення.  

Поява електронних грошей може вплинути на інформаційний зміст 

грошових показників, які використовуються центральним банком для оцінки 

поточних економічних подій та пов’язану з цим загрозу ціновій стабільності. 

Саме тому необхідним є збір статистики щодо емісії електронних грошей і 

врахування будь-якого потенційного їх збільшення в обігу.  

Відтак, розвиток електронних платежів і, зокрема, електронних грошей 

сприятиме зменшенню витрат на організацію готівкового грошового обігу, 

прискоренню темпу економічного зростання, розвитку нових секторів 

економіки й електронної комерції. Від актуальності та доцільності обраної 

моделі функціонування електронних грошей залежить подальший розвиток 

електронних платіжних технологій в Україні. 
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Постановка проблеми. Державні та комерційні банки України 

починаючи з 2008 року функціонують у досить складних умовах. Негативний 

вплив ризиків спричинив погіршення ефективності діяльності банків, 

зменшення рентабельності активів і капіталу. Проблеми управління 

банківськими ризиками загострились для вітчизняної банківської системи на 

фоні соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась на сьогодні в 

Україні. Тому виходячи із стратегії управління банківськими ризиками важливо 

забезпечити мінімізацію можливих втрат як для банків так і для суспільства. 

Метою даного дослідження є оцінка ризиків банківської діяльності та 

визначення можливих способів їх зниження. 

Політична напруженість яка загострилась у жовтні 2013 року в Україні 

негативно вплинула на роботу банків, оскільки їх клієнти занервували і почали 

приймати рішення на емоціях. Банківські установи почали підвищення 

процентних ставок за річними депозитами. 

На рисунку 1 розглянемо динаміку відсоткової ставки за кредитами та 

відповідну зміну обсягу залучених депозитів. 

http://www.ecb.europa.eu/
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Рис. 1. Динаміка відсоткової ставки за депозитами та темпи зростання депозитів 

за 2013-2014 рр. 

У лютому 2014 року середньомісячні відсоткові ставки за депозитами в 

національній валюті зросли до рівня 14,14 % (на 4,41 %), порівняно із червнем 

2013 року. Відповідно зросли і депозитні ставки в іноземній валюті. Проте, 

загальний обсяг депозитів у національній валюті в лютому 2014 р. зменшився на 

5,1 % – до 392,0 млрд грн (із початку року на 7,2 %).  

Одночасно загальний обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому 

еквіваленті) зменшився в лютому на 5,8 % (з початку року на 7,6 %) – до 

28,5 млрд дол США. 

Через брак гривневої ліквідності учасники грошового-кредитного ринку 

були впевнені, що найближчим часом ситуація зміниться на краще і приплив 

депозитів населення відновиться. Тому почали підвищувати відсоткові ставки 

(рис. 1), щоб залучити більше клієнтів, але цим самим посилили свій ризик 

коштів на вкладах.  

Здійснимо оцінку кредитних ризиків у поєднанні із зовнішніми ризиками 

та розглянемо ситуацію з кредитною активністю банків, що подана на рис. 2. 

У лютому залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 

1,6 % (з початку року на 1,8 %) – до 586,0 млрд грн. В іноземній валюті залишки 

за кредитами (у доларовому еквіваленті) збільшилися на 1,8 % (з початку року 

зменшилися на 0,1 %) – до 38,5 млрд дол США. 

В умовах політичної кризи банки почали вдаватися до застосування всіх 

доступних способів зниження банківських ризиків, серед яких найбільш 

вживаним є спосіб лімітування видачі кредитів (встановлення граничних сум 

здійснюваних кредитних операцій).  

Висновки. Для удосконалення стратегії управління банківськими 

ризиками важливо модернізувати систему управління банківськими ризиками, 

яка склалася в Україні станом на сьогодні. Це можливо здійснити завдяки: 
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Рис. 2. Кредитна активність банків 2013-2014 рр. 

 ретельній ідентифікації ризиків по кожному регіону та 

застосуванню заходів зниження ризиків відповідно до особливостей кожного 

регіону; 

 виваженій і всебічній оцінці всіх видів ризиків, при цьому приділити 

особливу увагу політичним ризикам і ризикам невідповідності умовам 

державного регулювання; 

 посиленню та жорсткому моніторингу і контролю за ризиками; 

 постійному аналізу економічно-політичної ситуації в країні та 

прогнозуванню поведінки клієнтів банків. 
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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. 
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Мета. Проаналізувати стан банківської системи в Черкаській області та 

надати пропозиції щодо її покращення.  

Виклад основного матеріалу. Виникнення на Черкащині 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. Згодом почали діяти 

відділення Орловського та Мінського комерційних банків, Союзбанку, 

Петербурзького обліково-позикового, Російського торгово-промислового, 

Київського земельного, Дворянського, приватних – Київського і Полтавського, 

Держбанку СРСР, Будбанку СРСР (1987 р.) [1]. На даний момент Черкаська 

область нараховує значну кількість комерційних банків, таких як: Альфа-банк, 

ВіЕйБі Банк, ВТБ Банк, Експрес-банк, Правекс-банк, ПриватБанк, Райффайзен 

банк Аваль, ОТП Банк та ін. 

За станом на 01.01.2014 на території області зареєстровано 637 

відокремлених підрозділів банків, що представляють 64 банки-юридичні особи. 

Ситуація на грошово-кредитному ринку Черкаської області упродовж 

2013 року характеризувалась зростанням зобов’язань за депозитами фізичних 

осіб та обсягів кредитних вкладень, наданих відокремленими підрозділами 

банків, що функціонують у регіоні (табл. 1, 2) [2]. 

Таблиця 1 

Питима вага банків Черкаської області в банківській системі України 

Показник 
Черкаська область 

Банківська система 

України 
Питома 

вага, % 
на 01.01.2014, млн грн 

Кредитний портфель, в т.ч.: 5900 911402 0,65 

юридичні особи 3599 698777 0,52 

фізичні особи 2301 167773 1,37 

Депозити, в т.ч.: 9398 1085496 0,87 

юридичні особи 1573 234948 0,67 

фізичні особи 7825 433726 1,80 

 

Таким чином, частка Черкаської області в сумі загального кредитного та 

депозитного портфелів по Україні становить менш ніж 1 %. Це пояснюється 

недостатньою розвиненістю банківської системи регіону, обсягами 

промислового виробництва та концентрацією активів та зобов’язань на рівні 

індустріально-розвинених регіонів України. 

Із наведених вище даних можна зробити висновок, що банківська система 

області у звітному році продовжувала демонструвати позитивні тенденції у 

своєму розвитку. Зокрема, у звітному періоді зафіксовано випереджаюче, 

порівняно з банківською системою України, зростання ресурсної бази банків 

області, збільшення залишків за кредитами в національній валюті та поліпшення 

результативних показників їх діяльності в цілому. 
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Таблиця 2 
Динаміка показників діяльності банків у Черкаській області та Україні 

за 2011-2013рр. 
 

Банківська система України 

  

2011 рік, 

млн грн 

2012 рік, 

млн грн 

2013 рік, 

млн грн 

Темп зростання, % 

2012/2011 2013/2012 

Кредитний портфель, в т.ч.: 5433 5719 5900 105,26 103,16 

юридичні особи 3175 3437 3599 108,25 104,71 

фізичні особи 2258 2282 2301 101,06 100,83 

Депозити, в т.ч.: 6360 7832 9398 123,14 120,00 

юридичні особи 1260 1570 1573 124,60 100,22 

фізичні особи 5100 6262 7825 122,78 124,96 

Черкаська область 

Кредитний портфель, в т.ч.: 825320 815327 911402 98,79 111,78 

юридичні особи 580907 609202 698777 104,87 114,70 

фізичні особи 174650 161775 167773 92,63 103,71 

Депозити, в т.ч.: 898793 957872 1085496 106,57 113,32 

юридичні особи 186213 202550 234948 108,77 116,00 

фізичні особи 306202 364003 433726 118,88 119,15 

 

Аналіз і оцінка сучасного стану банківської системи Черкаської області 

свідчить про значну диференціацію кредитних можливостей регіональних 

банків. Відсутність регіональних банків в області стримує можливість видавати 

великі кредити та реалізовувати наявні потенційні можливості для створення в 

регіоні сприятливого інвестиційного клімату. 

Висновки. Аналіз даних представлених у роботі дозволяє відзначити, що 

серйозною проблемою банківської системи Черкаської області є відсутність 

власних регіональних банків, що призводить до економічної залежності області 

та вимивання коштів із даного регіону в інші регіони України. Створення 

регіональних банків позитивно вплине на розвиток регіону, надасть можливість 

реалізувати інвестиційні проекти та вирішувати проблеми області щодо 

залучення додаткових ресурсів до розвитку вже існуючих промислових об’єктів 

і розвитку інфраструктури регіону. 
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Ефективне управління ліквідністю банку є необхідною передумовою для 

його функціонування в довгостроковій перспективі, тому необхідною є 

розробка такої системи управління, яка забезпечує врахування інтересів і 

впливу внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, що дає змогу найбільш ефективно 

досягати мету управління ліквідністю банку та забезпечує його стійкість у 

період кризи. 

Метою роботи є характеристика окремих елементів збалансованої системи 

показників з позиції можливості врахування інтересів стейкхолдерів. 

Враховуючи необхідність балансування інтересів стейкхолдерів при 

реалізації стратегії банку і, як наслідок, під час управління його ліквідністю, 

пропонуємо здійснювати фіксацію цілей діяльності в довгостроковій 

перспективі за допомогою збалансованої системи показників, що розроблена 

Н. С. Капланом і Д. П. Нортоном [2]. 

Головною ідеєю даного підходу є актуалізація стратегічних орієнтирів 

діяльності банку за всіма напрямками: у класичному розумінні роль банку та 

його функціональне призначення зазвичай ототожнюють з можливістю 

генерувати прибуток, тоді як збалансована система показників включає такі 

основні перспективи (ключові напрямки, в межах яких розробляються набори 

показників, що дозволяють оцінити ступінь виконання завдань) як «фінанси», 

«навчання та розвиток», «внутрішні бізнес-процеси», «клієнти та контрагенти». 

Ознака збалансованості системи показників полягає в тому, що кожній з 

перелічених перспектив присвоюються вагові коефіцієнти відповідно до типу 

стратегії банку (агресивна, поміркована, консервативна) від 0 до 1, а 

обов’язковою умовою є те, що сума вагових коефіцієнтів рівна 1: у переважній 

більшості випадків перевага надається перспективі «фінанси», оскільки вона 

безпосередньо пов’язана з виконанням банком своїх функцій як фінансового 

посередника та принципами комерційної діяльності. 

Перспектива «фінанси» є вираженням прагнення власників банку до 

отримання прибутку, тому до основних показників цієї групи належать ті, що 

відображають ефективність його функціонування. Так, О. С. Безродна, 

Р. А. Єременчук включають до цієї групи коефіцієнт кредитної активності, 

коефіцієнти миттєвої та поточної ліквідності, коефіцієнт ліквідності за 

строковими зобов’язаннями, коефіцієнти активності залучення міжбанківських 

кредитів і строкових депозитів, коефіцієнт загальної інвестиційної активності, 

коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт захищеності капіталу, 

мультиплікатор капіталу, рентабельність капіталу, чистий спред [1], проте, на 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

102 

нашу думку, цей перелік є надто широким, оскільки передбачає наявність 

показників ділової активності, ліквідності тощо, які не є стратегічними 

орієнтирами діяльності банку та застосовуються безпосередньо в процесі 

управління. 

Персонал банку є основною групою стейкхолдерів серед тих, чиї інтереси 

реалізуються в межах перспективи «навчання та розвиток». Заслуговує уваги 

той факт, що в даному випадку під персоналом банку маються на увазі 

зацікавлені особи не лише непрямого, а й прямого впливу на ліквідність банку, 

оскільки при розробці стратегії банку важливо врахувати інтереси 

стейкхолдерів у його діяльності, а не лише ті, що задовольняються при 

управлінні його ліквідністю. Перспектива «внутрішні бізнес-процеси» 

сфокусована на тих процесах, що відіграють ключове значення в процесі 

досягнення стратегічних цілей і, як правило, включає в себе показники 

ефективності бізнес-процесів, продуктивності праці, рівня автоматизації тощо, 

але під час її реалізації інтереси основних груп зацікавлених осіб враховуються 

опосередковано – через вплив на ефективність реалізації інших перспектив. 

Показники перспективи «клієнти та контрагенти» надають інформацію 

про сприйняття банку клієнтами, а також про динаміку ринку (попит на 

продукти, конкурентну ситуацію тощо), а до їх переліку включають частку 

ринку, кількість нових та постійних клієнтів, обсяг повторних продажів, 

співвідношення доходів і витрат на маркетинг та інші. До групи зацікавлених 

осіб при реалізації цієї перспективи належать клієнти, банки-кореспонденти та 

контрагенти, органи, що реалізують цільові програми. 

Вищезазначені перспективи тісно пов’язані між собою існуванням 

причинно-наслідкових зв’язків між ними: результати навчання та мотивації 

персоналу впливають на внутрішні бізнес-процеси і покращують їх якість, що, у 

свою чергу, є фактором, що позитивно корелює з рівнем задоволення клієнтів 

банку, посилюючи його ринкову позицію, а тому й сприяє покращенню 

фінансових показників ефективності. 

Найважливішим результатом впровадження збалансованої системи 

показників як інструменту стратегічного планування та моніторингу діяльності 

комерційного банку є повне розуміння стратегії банку на всіх рівнях виконання, 

послідовна її реалізація і організація системи мотивації, що базується на рівні 

досягнення стратегічних цілей управління ліквідністю банку [3]. 
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Постановка проблеми. Недостатність власних фінансових ресурсів в 

аграрному секторі потребує розвивати банківське інвестиційне кредитування, та 

залучати не лише вітчизняних інвесторів, а й іноземних, які можуть сформувати 

достатню фінансову базу для забезпечення розвитку аграрного сектору України.  

Основна роль у фінансуванні аграрного сектора України належить 

залученими фінансовим ресурсам – банківським кредитам та інвестиціям. 

Сучасним дослідженням інвестиційного регіонального розвитку присвячено 

роботи М. Барановського, В. Геєця, Б. Данилишина, Ф. Заставного, 

О. Кириченка, С. Коломийчука, М. Дмитренко та ін. 

Виклад основного матеріалу. Кредитні ресурси є одним із 

найважливіших джерел фінансування діяльності аграрних підприємств поряд із 

бюджетним і власним фінансуванням. Кредитування аграрного сектору 

базується на таких основних принципах: сезонність виробництва аграрної 

продукції, потреба в основних і оборотних коштах підприємств, моральний і 

фізичний знос основних засобів, задіяних у виробничому процесі.  

Особливістю аграрного кредитування є співвідношення виробничих 

можливостей і фінансове забезпечення аграрного виробництва. Виходячи зі 

специфіки аграрного виробництва, виділяються основні особливості 

кредитування:  

- вплив природно-кліматичних умов на процеси виробництва аграрної 

продукції,  

- створення у великих розмірах запасів призводить залучення значної 

суми фінансових ресурсів; 

- низька кредитоспроможність аграрних виробників; 

-низький розвиток соціальної інфраструктури, яка б забезпечувала 

розвиток аграрного виробництва [1].  

Світова тенденція до скорочення кредитування в період фінансової кризи 

мала місце і в Україні. Так, за період 2009-2012 рр. кредити, надані галузям 

економіки Черкаської області, скоротилися майже на 15,7 %, а відсоток 

неповернення по кредитах збільшився на 4,9 %. Отже, ситуація, яка склалася на 

ринку кредитних послуг показала, що основний негативний вплив кризових 

явищ на аграрне виробництво полягає в погіршенні його фінансування як по 

лінії підвищення вартості кредитів, так і щодо їх обсягів [2].  

Підприємства агропромислового комплексу України в першому півріччі  

2013 р. залучили кредити комерційних банків на суму 7,3 млрд грн, що в 1,2 

рази більше, ніж за аналогічний період 2012. За даними Міністерства аграрної 
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політики та продовольства України, кредитними коштами скористалися 2 тис 

підприємств АПК. Найбільш активно залучали кредити підприємства 

Миколаївської, Черкаської, Тернопільської та Вінницької областей. На даний 

час в Україні діє програма, згідно якої відбувається часткова компенсація 

аграріям відсоткової ставки за кредитами комерційних банків з державного 

бюджету [3].  

Незначне підвищення співпраці аграрних підприємств з банками, що 

відбулося в 2013 році, є позитивною тенденцією в розвитку агропромислового 

комплексу. В посткризових умовах господарювання кредитні відносини 

банківських фінансових установ та аграрного сектора характеризуються 

позитивними тенденціями.  

Так, станом на 01.01.2013 року банками Черкаської області було 

профінансовано аграрний сектор області на суму понад 5,8 млн грн, в тому 

числі короткострокових кредитів – на суму 3,5 млн грн, середньострокових – на 

суму 2,3 млн грн, в порівнянні з тим же періодом 2011 року ця сума склала 

лише 1,6 млн грн. Дана тенденція свідчить про підвищення ролі банків у 

фінансуванні аграрного сектора регіону. Але на сьогодні вона залишається 

досить високою для виробників аграрної продукції. Основними банками-

інвесторами на ринку банківського інвестиційного кредитування є: ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк», ПАТ «VAB Банк», ПАТ «Державний 

ощадний банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль» і ряд інших банків, які працюють 

на ринку банківських послуг не тільки Черкаської області, а й України в цілому 

[1]. 

Висновок. Отже, можна сказати, що незважаючи на певні кризові 

моменти, інвестиційне кредитування Черкаської області розвивається в 

позитивній тенденції. Але доцільно провести ряд заходів, які б дозволили 

подолати тимчасові труднощі розвитку АПК та забезпечили досягнення значних 

конкурентних переваг продукції даної галузі, зміцнення не тільки 

продовольчого самозабезпечення області та країни в цілому, а й активізувати 

завантаження суміжних галузей економіки.  
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Ефективний розвиток економіки країни передбачає активне використання 

інвестиційного банківського кредитування як однієї з найважливіших форм 

фінансування реального сектору. Інвестиційне кредитування є одним із 

найважливіших високодохідних напрямків діяльності банків як спеціалізованих 

установ. У сучасних умовах важливою є необхідність правильного та 

ефективного використання банківського інвестиційного кредиту в інтересах 

суб’єктів ринку.  

Метою дослідження є аналіз показників діяльності банківських установ на 

ринку інвестиційного кредитування та обґрунтування ефективних напрямів їх 

активізації. 

На сучасному етапі розвитку кредитного ринку постає альтернатива 

вибору між зовнішніми та внутрішніми джерелами фінансування інвестиційної 

діяльності підприємств. Аналіз структури ресурсної бази підприємств показує, 

відсутність належного рівня капіталовкладень, участі фінансових партнерів, що 

значно знижує рівень їх виробничої активності. 

Аналізуючи структуру джерел фінансування капітальних інвестицій 

можна зазначити, що підприємства фінансують свій розвиток переважно за 

рахунок власних коштів, частка яких станом на 01.01.1014 року складала 63 %. 

На другому місці – банківські кредити із часткою 18 % [4]. 

Якщо простежити динаміку капітальних інвестицій, здійснених за рахунок 

банківських кредитів та інших позичкових коштів, слід відзначити, що їх обсяги 

за період із 2010 по 2013 роки мали тенденцію до зростання. Таким чином, має 

місце деяке протиріччя: з одного боку, спостерігається позитивна динаміка 

щодо нарощування загальних об’ємів інвестиційного кредитування суб’єктів 

господарювання, а з іншого – більшість підприємств і надалі потребує 

залучення фінансових ресурсів. 

Розглянувши більш детально процес надання кредитів суб’єктам 

господарювання, стає зрозумілим, що кількість виданих банками кредитів 

даним суб’єктам збільшується тільки в абсолютному значенні. В основному 

кредитуються підприємства лише певних галузей і саме в ці галузі 

спрямовуються зростаючі обсяги кредитних ресурсів, інші підприємства як і 

раніше продовжують потребувати кредитних ресурсів. Підтвердженням цього є 

проведений аналіз, який свідчить, що одним із пріоритетних напрямів 

кредитування є оптова торгівля, на яку припадає значна частка кредитів 

(виробництво харчових продуктів та напоїв, металургійне та хімічне 

виробництво – 27 % станом на 01.02.2013 року) [5]. 
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Вітчизняні банки досить активно пропонують довгострокові інвестиційні 

кредити в національній та іноземній валюті на інвестиційні цілі для реалізації 

бізнес-проектів. Традиційна схема фінансування інвестиційної діяльності 

передбачає оплату витрат, пов’язаних із придбанням, модернізацією, 

реконструкцією та будівництвом основних засобів (земельних ділянок, 

будинків, споруд і передавальних пристроїв, обладнання та транспортних 

засобів тощо). Особливістю інвестиційних кредитів є тривалий термін 

кредитування (більше п’яти років) та індивідуальний графік погашення 

заборгованості. 

Дані Національного банку України свідчать про зниження середньої 

процентної ставки інвестиційного кредитування на 7 % річних, за період із 

листопада 2012 року по січень 2013 року. Станом на 01.11.2012 року кредитна 

ставка в гривні становила майже 23,5 %, станом на 01.01.2013 року – 16,5 %. 

Таку економічну тенденцію можна пояснити традиційним сезонним зниженням 

ділової активності учасників ринку [5].  

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

ринок інвестиційного кредитування демонструє позитивні зрушення. В цілому 

стан інвестиційної діяльності є задовільним, проте існують певні проблеми, які 

гальмують інвестиційні процеси в Україні.  

З метою нарощення обсягів банківського кредитування для фінансування 

потреб інвестиційного характеру доцільним вважаємо впровадження заходів:  

 удосконалення законодавчо-правової бази інвестиційної діяльності 

банківських установ, здатної забезпечити оптимальні підходи до управління 

інвестиційними ризиками; 

 розбудова якісної інституційної системи постачання інвестиційних 

кредитних ресурсів для банків; 

 розробка стратегічної моделі ефективної участі банків на ринку 

інвестиційного кредитування. 

Зазначені рекомендації спроможні вирішити ряд проблем, пов’язаних із 

організацією банківського інвестиційного кредитування, вони є рушійними у 

сфері вдосконалення банківського інвестиційного бізнесу. 
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У сучасних умовах забезпечення національних інтересів та економічної 

безпеки – функції держави, реалізація яких є необхідною умовою побудови та 

ефективного функціонування ринкової економіки.  

Особливу роль відіграє насамперед безпека банківської діяльності, 

значущість дотримання якої зумовлена тим, що саме банківська система 

безпосередньо впливає на фінансову, виробничу та інші сфери економіки, а 

також забезпечує безперервний і ефективний обіг фінансових ресурсів у 

масштабах всієї держави. Відповідно, саме банківська діяльність є найбільш 

привабливою для «відмивання» грошей. Такі виклики обумовлені масштабними 

фінансовими операціями, оперативністю, а також, стійкими зв’язками з 

іноземними установами. Отже, банківська сфера є найбільш вразливою сферою 

діяльності щодо зростаючих ризиків використання банків для легалізації 

доходів, отриманих злочинним шляхом. 

Мета дослідження полягає у визначенні місця фінансового моніторингу в 

системі забезпечення фінансової безпеки банку. 

Фінасова безпека банку – це стан захищенoсті фінансoвих інтересів 

кoмерційногo банку, йoго фінансoвої стійкoсті, а такoж середовища, в якому він 

функціонує [2]. Загрози для фінансової безпеки комерційних банків 

проявляються у вигляді нереалізованої вигоди банку при змінних критеріях 

інформаційного простору та неврахованої кон’юнктури ринку. Такий стан є 

наслідком наявної інформаційної невизначеності в умовах дефіциту, або ж 

надлишку інформації, що обумовлює неадекватні аналітичні дані. В 

стратегічному контексті забезпечення фінансової безпеки існує вагомий вплив 

фактору ризику для репутації банку. Система фінансового моніторингу прямо та 

опосередковано здійснює вплив на ефективність заходів забезпечення 

фінансової безпеки банку. Саме тому формування системи фінансового 

моніторингу базується на багаторівневому принципі її організації, з 

урахуванням засадничих вимог пруденційного нагляду та вимог організації 

первинного фінансового моніторингу. Система фінансового моніторингу в 

Україні функціонує на двох рівнях організації – первинному та державному. 

Банки та інші фінансові установи є суб’єктами первинного фінансового 

моніторингу. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є: 

 центральні органи виконавчої влади та Національний банк України; 

 спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 

фінансового моніторингу. 

Найбільша питома вага проведення фінансових операцій припадає на 

банківський сектор. Тому побудова ефективної системи фінансового 
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моніторингу в банківській сфері є першочерговим завданням на шляху протидії 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і покращенню фінансової 

безпеки банку. [1] 

Метою внутрішньобанківського фінансового моніторингу є запобігання та 

протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з 

використанням банківської системи. Зазначена мета реалізується банками 

шляхом створення та організації діяльності внутрішньобанківської системи 

запобігання легалізації кримінальних доходів, фінансування тероризму, що, у 

свою чергу, передбачає виконання ряду важливих завдань, що спрямовані на 

виявленні та призупинення підозрілих операцій. Це у свою чергу підтримує 

надійний рівень фінансової безпеки банку. 

Тож роль фінансового моніторингу, зокрема на первинному рівні, в 

забезпеченні фінансової безпеки банку проявляється насамперед у наступних 

аспектах. По-перше, проведення внутрішньобанківського фінансового 

моніторингу сприяє збереженню активів самого банку, тому що передбачає 

ідентифікацію клієнта та можливість перевірки їхньої фінансової діяльності, що 

у свою чергу захищає активи банку від шахраїв. По-друге, координовані дії 

банку з суб’єктами державного фінансового моніторингу та правоохоронними 

органами підвищують рівень репутації банку з погляду клієнтів. По-третє, 

проведення фінансового моніторингу сприяє безпеці здійснення операцій, і як 

наслідок, підтриманню фінансової безпеки банку в цілому. 

Таким чином, система фінансового моніторингу банку дозволяє не лише 

вчасно виявляти та призупиняти підозрілі операції, а й сприяє позитивним 

змінам у діяльності банку, пов’язаним із забезпеченням фінансової безпеки 

банку.  
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Циклічність економічних процесів виявила протиріччя функцій 

іпотечного кредиту відносно макроекономічної динаміки та соціальних 

наслідків. Поряд із тим, що саме іпотечний кредит визнано світовою 

економічною спільнотою одним із факторів, який спровокував кризу, він є 

ефективним механізмом трансформації заощаджень в інвестиції, фактором 

пожвавлення та зростання економіки, залучення іноземних інвестицій у сферу 

нерухомості, активного розвитку фінансових ринків і підвищення їх значущості 

в період посткризового відновлення, підвищення стабільності й ефективності 

банківської системи. Все це обумовило актуалізацію досліджень дихотомічності 

іпотечного кредитування. 

Значний вклад у формування теоретико-методологічних засад і розробку 

практичних механізмів іпотечного кредитування внесли зарубіжні та вітчизняні 

вчені: Е. Альтфатер, Випул К. Бансал, Л. Батурін, Г. Белоглазова, 

О. Вороненкова, О. Євтух, Д. Канеман, Н. Косарева, С. Кручок, В. Лимаренко, 

М. Логінов, Н. Ордуей, Е. Попова, Дж. Ф. Сінкі, Є. Смирнов, Є. Соколовський, 

Р. Страйк, Г. Терещенко, Дж. Фрідман, А.Б. Фельдман  та інші. 

Мета роботи полягає в дослідженні сутності поняття «іпотечне 

кредитування» та особливостей процесу відновлення ринку іпотечного 

кредитування в посткризовий період. 

Сутність іпотечного кредитування розглядається за загальнотеоретичним 

підходом, заснованим на спільній теорії фінансів, а також із точки зору 

банківського й інституційного підходів. У роботі Н. М. Спаських достатньо 

повно проаналізовано, наведено чинники, які впливають на практичний 

розвиток та організацію іпотечного кредитування [1]. Узагальнення науково-

методичних підходів дозволило встановите за необхідне його трактування з 

позиції єдності правових, економічних та організаційних складових як 

правовідносини між позичальником і спеціальними суб’єктами, що регулюють 

надання кредитів на покупку житла, забезпечених заставою, а також 

комплексом заходів державної підтримки в межах чинного законодавства.  

Іншим важливим поняттям є визначення системи іпотечного кредитування 

як сукупності фінансових інститутів, до сфери діяльності яких входить іпотечне 

кредитування, первинний і вторинний ринок нерухомості, держава, а також 

нормативно-правова база, що регламентує процес іпотечного кредитування [2]. 

Воно може бути уточнено за суб’єктно-об’єктним підходом через 

конкретизацію відносин, факторів та умов іпотечного кредитування. Система 

іпотечного кредитування має внутрішні зв’язки координації та субординації, а 

також внутрішні керівні центри, які не лише впливають на окремі елементи 
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системи, але і самостійно виробляють механізми внутрішнього управління. Крім 

того, її поведінка постійно приводиться у відповідність із зовнішніми умовами, 

що змінюються, та трансформується з урахуванням сигналів зовнішнього 

середовища. Дослідження існуючих зарубіжних моделей іпотечного 

кредитування показало, що найефективнішою є дворівнева модель 

функціонування механізму іпотечного кредитування, яка передбачає наявність 

первинного та вторинного ринку. Поряд із цим, для країн із нестабільною 

економікою корисною може бути німецька модель будівельних заощаджень, яка 

є незалежною від стану фінансово-кредитного ринку країни. Вона також сприяє 

розвитку іпотечного кредитування відповідно розвитку життєвого рівня 

населення, дозволяє встановити нижчі відсоткові ставки, ніж при використанні 

американської моделі, створює умови прогнозованості попиту на житло та 

забезпечує можливості пропорційного розвитку житлового будівництва [3]. 

Аналіз функціонування вітчизняної системи іпотечного кредитування 

дозволив виявити чинники, що обмежують її дієвість: незавершеність і 

недосконалість правової бази; малоефективна непередбачувана довготривала та 

витратна для кредитора процедура звернення стягнення на предмет іпотеки; 

відсутність гарантійних фондів іпотечного страхування; відсутність 

законодавчого положення щодо функціонування вторинного іпотечного ринку; 

нерозвиненість інфраструктури та низька ефективність ринку житла та 

житлового будівництва. Поряд з означеним основними стримуючими 

факторами іпотечного кредитування стали політична та соціальна 

нестабільність у країні. На сьогодні кількість програм кредитування на нове 

житло зменшилася в чотири рази. При цьому в лютому 2014 р. середні реальні 

ставки на вторинному ринку збільшилися на 0,15-0,9 процентного пункту – до 

20,35-23,4 % річних, залежно від сегменту та терміну. На первинному ринку 

зростання становило 0,33-0,77 процентного пункту, до 17,78-18,32 % річних. 

Значно зменшилася кількість іпотечних програм. Деякі банки, зокрема ПУМБ, 

ВТБ Банк, Сбербанк Росії (Україна), тимчасово призупиняють видачу іпотечних 

кредитів через підвищення рівня ризику операцій. 

Таким чином, імперативами розвитку вітчизняної системи іпотечного 

кредитування є імперативи світової економіки, макроекономічні, кредитної 

політики держави, мікроекономічні на рівні банківських установ, інституційно-

правового характеру. З урахуванням означеного необхідне формування 

комплексу заходів щодо вдосконалення системи параметрів іпотечного 

кредитування й інструментарій його реалізації з акцентом на результативність.  
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Aктуaльнiсть теми: Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, 

є не лише суспільно небезпечним діянням, а і системною загрозою для 

фінансових ринків і економіки як на національному, так і на загальносвітовому 

рівні. В умовах становлення національної економіки та розвитку інтеграції з 

міжнародними фінансовими системами, в Україні, як ніколи, гостро постає 

питання запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним 

шляхом. Ефективна та дієва система фінансового моніторингу зміцнює стійкість 

фінансової системи, як сфери реалізації фінансової політики держави. 

Пoстaнoвкa прoблеми. Такий вид протиправної діяльності як легалізація 

(відмивання) злочинних доходів перебуває в центрі уваги міжнародної 

спільноти, оскільки є глобальною загрозою економічній та політичній безпеці 

будь-якої країни. Банківські установи, будучи найактивнішими фінансовими 

посередниками нерідко використовуються як посередники в легалізації 

(відмиванні) коштів, отриманих незаконним шляхом, тому здійснення банками 

превентивних заходів щодо запобігання цим суспільно небезпечним діянням і 

створення ефективного механізму щодо виявлення спроб легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, клієнтами банку набуває особливого значення.  

Виклaдення oснoвнoгo мaтерiaлу. Фінансовий моніторинг банківської 

установи як особлива форма внутрішнього контролю банку становить складову 

системи забезпечення його економічної безпеки, представляючи собою 

сукупність економіко-правових, організаційних заходів зовнішніх (НБУ, 

правоохоронні органи) та внутрішніх суб’єктів забезпечення безпеки 

банківської діяльності для запобігання матеріальним (фінансовим) і 

репутаційним втратам окремої установи зокрема і банківського сектору загалом 

унаслідок використання банківських ресурсів для легалізації кримінальних 

доходів. 

Ризик використання послуг банків із метою відмивання «брудних» коштів 

є потенційною можливістю негативно впливати на капітал і надходження 

установи, використовуючи її послуги для легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

За оцінками австрійського експерта Фрідріха Шнайдера, у світі 

відмивається щорічно близько 2 трлн 100 млрд дол. Сукупні обсяги відмивання 

грошей у світі становлять майже 2-5 % від світового ВП (2012 р., МВФ). 

Рівень тіньової економіки в Україні в I кварталі 2012 р. становив 34 % від 

ВВП. Індекс сприйняття корупції (СРІ) (10 балів – відсутність корупції) 

(Transparency Intemational ) на 1 січня 2010 р. у Новій Зеландії становив – 
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9,4 бала, в Україні – 2,2 бала (146 місце із 180). Станом на 1 січня 2013 р. 

Україна посіла 152 місце із 180 (2006 р. – 99 місце, 2007 р. – 118, 2008 р. – 134). 

У зв’язку з тим, що тіньові процеси загрожують економічній і фінансовій 

безпеці України, постала необхідність об’єднати правоохоронні й фінансові 

органи із приватним сектором для того, щоб відпрацювати механізми надання 

фінансовим установам можливостей відігравати відповідну роль у вирішенні 

цієї проблеми. 

Це означає, що необхідно залучати відповідні органи до створення систем 

звітності про фінансові угоди, ідентифікацію клієнтів, стандартів зі збереження, 

обліку і перевірки угоди. Національна система протидії повинна стати досить 

гнучкою, щоб бути здатною виявляти й реагувати на нові схеми «відмивання» 

грошей, нові виклики та загрози. 

Боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих доходів, 

необхідно здійснювати як на законодавчому, так і на виконавчому рівні держави 

й постійно її вдосконалювати. Для цього необхідно здійснити певні заходи щодо 

посилення боротьби з відмиванням «брудних» коштів у банківській сфері, які 

будуть спрямовані на: 

1) запобігання надходжень брудних грошей із-за кордону під виглядом 

великих інвестицій; 

2) боротьбу з корупцією та організованою злочинністю в органах 

управління; 

3) створення дієвої системи служби фінансового моніторингу в 

банківській системі; 

4) виявлення та ліквідацію тіньових банків; 

5) визначення способів, що можуть слугувати індикаторами відмивання 

грошей у банківській сфері; 

6) поліпшення аудиту коштів, що надходять до статутних фондів тощо. 

Виснoвки. Тaким чинoм, процес формування системи фінансового 

моніторингу в банківській діяльності як системи запобігання та протидії 

легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, ще перебуває на стадії 

розвитку та потребує наукових досліджень і розробки прикладних рекомендацій 

з урахуванням особливостей національного ринку та зарубіжного досвіду. Для 

України, яка все активніше бере участь у міжнародному економічному 

співробітництві, боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним 

шляхом, є однією з пріоритетних задач, вирішення якої надасть якісно нового 

розвитку міжнародним відносинам і збільшення рівня інвестиційної 

привабливості нашої держави. 
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ЩОДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ САНАЦІЙНОГО 

БАНКУ В УКРАЇНІ 
 

Федоренко К. І. 

Науковий керівник: Харченко А. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Світова фінансова криза 2008-2009 рр. спричинила проблему до 

зростаючої тенденції проблемних активів в банківській системі. Частка 

проблемних активів за різною статистикою та оцінками експертів коливається в 

межах від 15 % до 40 %. Такий показник значно гальмує розвиток банківської 

системи і тому постає питання у розширенні механізмів щодо роботи з 

нежиттєздатними банками. 

Метою дослідження є визначення ролі санаційного банку, переваг і 

недоліків та обґрунтування доцільності створення його в Україні. Проблематика 

питань ролі санаційних банків посідає вагоме місце в наукових працях учених, 

зокрема: Костюченко О., Малихіна Я., Лєонов С., Міщенко С., Лютий І., 

Раєвський К. та інші. 

На сьогодні можна стверджувати, що банківський сектор України 

повністю не вийшов із фінансової кризи, а політичні нестабільності нашої 

держави посилюють тенденцію до збільшення проблемних питань, зокрема 

частки проблемних активів. Вирішення питань щодо роботи з проблемними 

активами в банківській системі має відбуватися своєчасно та ефективно. Тому 

усунення даної проблеми можливе шляхом створення санаційного банку. 

Головною метою створення санаційного банку є забезпечення 

безперервного виконання банківських операцій шляхом передачі йому активів і 

зобов’язань нежиттєздатного банку на певний період часу. Основне завдання 

санаційного банку полягає в захисті інтересів вкладників банку [1]. 

Світовий досвід показує можливість створення подібних установ у 

державній, приватній і змішаній формах. Так, у деяких країнах санаційний банк 

створюється у приватній формі, тобто виключно за рахунок коштів приватних 

інвесторів. Державна форма санаційного банку передбачає виділення коштів на 

його створення з бюджету країни. Санаційний банк має змішану форму 

власності за умови, якщо учасниками при створенні такого банку виступає не 

тільки держава, але й приватні організації [2]. 

Таким чином, найбільш оптимальною формою створення санаційного 

банку в Україні є державна. Приватна форма санаційного банку в Україні є 

майже неможливою, оскільки для створення такої установи необхідні значні за 

обсягом фінансові ресурси, які на даному етапі вітчизняної економіки відсутні. 

Досвід зарубіжних країн показує як успішні, так і негативні наслідки 

створення санаційних банків, тому необхідно дослідити позитивні та негативні 

моменти функціонування санаційного банку для України (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки санаційного банку для України 

 

Переваги Недоліки 

Зростання довіри з боку вкладників Недосконале законодавче підґрунтя 

Мінімізація системного ризику Основа для корупції 

Зменшення кількості нежиттєздатних банків Відсутність практики в Україні 

Зменшення тягаря на банківську систему 

проблемних активів банків 

Значне навантаження на державний 

бюджет країни 

 

У 2009 році в Україні були спроби створити санаційний банк на 

законодавчому рівні, однак і досі такий банк не створено. Головною причиною 

цієї невдачі було недосконале законодавче підґрунтя, оскільки проект Закону 

«Про санаційний банк» не на належному рівні розкриває діяльність та операції 

банку, а також порядок і форму набуття «токсичних» активів [3]. 

Дослідивши роль санаційного банку, можна стверджувати про доцільність 

створення даного механізму регулювання нежиттєздатними банками в Україні, 

що позитивно вплине на стан окремого банку та банківської системи в цілому. 

Досягнення цього результату можливе за умови вдосконалення законодавчої 

бази та відсутності корупційної складової. 
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Постановка проблеми. Стратегічні завдання входження України у 

світовий економічний простір актуалізують завдання пошуку, примноження та 

ефективного використання її конкурентних переваг, до яких, зокрема, належать 

сприятливі умови для сільськогосподарського виробництва. 

http://www.lin.ru/news_item.htm?id=882512444436979573
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На сьогоднішній день, за умов інвестиційної непривабливості та 

обмеженості власних і бюджетних коштів, життєвою об’єктивною необхідністю 

є залучення довгострокових кредитів банків для розвитку 

сільськогосподарських підприємств. 

Питання інвестиційного кредитування сільського господарства 

розглядають у своїх працях багато науковців, зокрема І. П. Борейко, 

А. С. Криклій, C. М. Колотуха та інші. Однак актуальним залишається питання 

вдосконалення процесу інвестиційного кредитування сільськогосподарського 

сектору комерційними банками. 

Метою дослідження є обґрунтування напрямів стимулювання 

інвестиційного кредитування сільськогосподарського сектору за участі держави 

та банківських установ.  

Отримані результати. Традиційно аграрний сектор відіграє значну роль в 

соціально-економічному житті України. Сільськогосподарське виробництво 

складає близько 10 % ВВП України. Якщо додати галузі, пов’язані з сільським 

господарством (сільськогосподарське машинобудування, виробництво добрив і 

хімікатів), то їх спільна частка у ВВП України зросте до 25 % [1, с. 24]. 

Дослідження процесу кредитування за останні роки свідчить про 

нестабільну ситуацію в кредитуванні сільського господарства. На кінець 2012 

року, за даними Національного банку України, загальний обсяг наданих 

кредитів у сільське господарство становив майже 35 млн грн [2].  

Однак сільськогосподарські виробники для розвитку своєї діяльності 

потребують інвестиційних кредитних ресурсів. Загалом у структурі кредитних 

портфелів банків розмір інвестиційних кредитів є низьким, хоча за останні роки 

спостерігається тенденція до його збільшення [2]. 

Сільськогосподарським підприємствам порівняно з підприємствами інших 

галузей важче отримати доступ до кредитних ресурсів внаслідок таких причин 

як: низька рентабельність і нестабільний рух готівки в сільському господарстві, 

дефіцит ліквідних гарантій, високі процентні ставки. 

Нерозв’язаною для всіх підприємств аграрного сектору економіки нині 

залишається проблема їхньої низької прибутковості, а в деяких – і збитковості, 

що зумовлює зростання заборгованості за одержаними кредитами [3].  

Забезпечення повернення кредиту за умови дотримання прав кредиторів і 

позичальників виступає головною передумовою динамічного розвитку 

банківського інвестиційного кредитування агросфери.  

Для покращення процесу інвестиційного кредитування аграрної галузі 

важливим є участь у цьому процесі самих виробників аграрного сектору банків і 

держави.  

В умовах ринкових відносин держава може здійснювати регулюючий 

вплив на процес інвестиційного кредитування наступними способами: 

 шляхом забезпечення науково-обґрунтованого ціноутворення на 

сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні засоби; 

 за рахунок проведення гнучкої кредитної, податкової та 

амортизаційної політики; 
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 на основі стимулювання підприємницької діяльності та надання пільг 

кредиторам; 

 шляхом виділення пріоритетних напрямів інвестування та 

капіталовкладень. 

Загалом аграрна політика Уряду у сфері інвестиційного кредитування в 

найближчій перспективі має бути спрямована на стійкий розвиток 

агропромислового комплексу на інноваційній основі, продовольчого 

убезпечення країни, утвердження повноцінного ринку землі, розвиток ринкової 

інфраструктури, нарощування експортного потенціалу, створення умов для 

повноцінного розвитку села. 

Висновки. Інвестиційне кредитування банків у сільське господарство 

повинно бути спрямоване на будівництво, розширення, реконструкцію, 

модернізацію виробництва та безумовно виступати важливою умовою 

економічного розвитку як аграрного сектору окремо, так і економіки України в 

цілому. Однак це передбачає аналіз і вирішення цілого комплексу проблемних 

питань з організації процесу інвестиційного кредитування в банківській 

системіта активної участі держави в цьому процесі. 
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Постановка проблеми. Питання розробки комплексного механізму 

управління ризиками в системі фінансового моніторингу є актуальним сьогодні, 

адже в перспективі це дозволить банківській установі забезпечити якісний 

моніторинг та управління ризиком легалізації кримінальних доходів, і, таким 
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чином, дасть змогу визначити суттєві існуючі або потенційні проблеми в банку 

в даному контексті, а також шляхи своєчасного вирішення таких проблем. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Постанови Правління НБУ 

«Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового 

моніторингу» №189 банки зобов’язані створити та забезпечити функціонування 

системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів. Таким чином 

дана система має включати такі елементи: розроблення та впровадження 

Програми оцінки ризиків; здійснення оцінки ризиків; моніторинг ризиків 

клієнтів; аналіз і контроль за ризиками використання послуг банку для 

легалізації кримінальних доходів; навчання працівників щодо реалізації 

Програми оцінки ризиків [1]. 

Отже, розглянемо перший елемент системи управління ризиками 

легалізації кримінальних доходів – Програму оцінки ризиків. У Програмі оцінки 

ризиків мають  враховуватися обсяги проведених банком фінансових операцій, 

перелік послуг, що надаються клієнтам, спрямованість на певні види 

обслуговування, а також стратегія розвитку банку [1].  

Щодо здійснення оцінки ризику, то дана процедура передбачає: 

а) установлення рівня ризику клієнта з урахуванням таких основних 

складових: ризику за типом клієнта, ризику послуги та географічного ризику. 

б) установлення рівня ризику використання своїх послуг для легалізації 

кримінальних доходів (має охоплювати всі напрями діяльності банку та 

здійснюватися щодо нього як в цілому, так і в розрізі відокремлених 

підрозділів). 

Щодо аналізу ризику використання послуг банку для легалізації 

кримінальних доходів, то він має бути комплексним і повинен враховувати 

діяльність банку за відповідними напрямами (видами банківських послуг). 

Наступною складовою частиною ефективно-діючої ризик-орієнтованої 

системи фінансового моніторингу є контроль за ризиками легалізації 

кримінальних доходів, який передбачає [4, с. 228]: 

1. Доведення до відома керівника виконавчого органу банку результатів 

моніторингу ризиків клієнтів та аналізу оцінки ризику використання послуг 

банку для легалізації кримінальних доходів, які оформляються у формі звіту. 

Такий звіт, зокрема, має містити: висновки за результатами моніторингу ризиків 

клієнтів; висновки щодо рівня ризику використання послуг банку для легалізації 

кримінальних доходів; пропозиції щодо застережних заходів; строки виконання 

запропонованих заходів. 

2. Забезпечення керівником виконавчого органу банківської установи за 

результатами розгляду звіту здійснення застережних заходів, визначених 

Програмою оцінки ризиків. 

Тому формування ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу 

повинно проходити у напрямку посилення її спрямованості на мінімізацію 

ризиків діяльності банку та удосконалення критеріїв оцінки ризиковості 

банківських операцій (з точки зору можливості їх використання для легалізації 

незаконних доходів та фінансування тероризму) [2].  
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Висновки. Враховуючи вищевикладене, можна запропонувати наступні 

заходи для адекватного контролю клієнтів та їх операцій, що характеризуються 

високим рівнем ризику: 

- підвищений рівень обачливості стосовно тих клієнтів, що становлять 

високий ризик (це може бути пов’язано з діяльністю, яку здійснює клієнт, 

структурою його організації, передбачуваним чи фактичним обсягом операцій, 

видами операцій клієнта, включаючи ті, які здійснюються в країнах із 

підвищеним рівнем ризику або які визначені відповідним законом як такі, що 

становлять підвищений ризик (кореспондентські банківські відносини, операції, 

які здійснюються політичними діячами) [3]; 

- суворіші вимоги до процедури відкриття рахунку; 

- більш інтенсивний і поглиблений моніторинг операцій; 

- суворіший поточний контроль і більша частота перевірки відносин. 

Таким чином, вищевказані заходи дозволять суттєво підвищити як 

ефективність контролю за ризиками легалізації кримінальних доходів, так і всієї 

системи ризик-орієнтованого фінансового моніторингу загалом. 
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У процесі своєї активної діяльності банки стикаються з різного роду 

ризиками. Неефективне управління ризиками в банківській діяльності може 
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привести установу до банкрутства, а через її положення в економіці, і до цілого 

ряду банкрутств, пов’язаних із нею підприємств, банків і приватних осіб. 

Основним видом діяльності банку є кредитна, яка забезпечує в 

середньому 60-70 % прибутковості всіх активів, і, як правило, висока 

прибутковість безпосередньо супроводжується підвищеним ризиком. Із 

збільшенням обсягів кредитування актуалізуються та задачі управління 

кредитним ризиком банку. Тому управління кредитним ризиком є необхідною 

частиною стратегії та тактики виживання і розвитку будь-якого банку. В зв’язку 

з цим розробка методів оцінки та механізму регулювання кредитних ризиків 

забезпечує зміцнення фінансового положення банку.  

Метою дослідження є систематизація існуючих методів оцінки 

кредитоспроможності при різних видах кредитування та визначення 

пріоритетних напрямів удосконалення цього процесу в банківській практиці 

України. 

Кредитоспроможність – це сукупність елементів та ознак, наявність яких 

у клієнта дозволяє йому одержувати банківські позички та засвідчує його 

спроможність повністю і своєчасно розраховуватись зі своїми кредитними 

зобов’язаннями перед банком.  

У процесі аналізу кредитоспроможності клієнта використовуються такі 

методи аналізу: метод коефіцієнтів, метод групувань, метод порівнянь, 

рейтингові системи оцінки. Вибір методу залежить від низки чинників: типу 

економічної системи, ступеня розвиненості ринкових відносин, особливостей 

побудови балансу й інших форм звітності клієнта, галузевих особливостей, виду 

діяльності, характеру позичальника (підприємство, банк, фізична особа), форми 

власності. Методи аналізу можуть використовуватись паралельно, а також 

частково, доповнюючи один одного. Так, кількісні методи аналізу не 

враховують такої характеристики клієнта, як репутація, тоді як рейтингові 

системи оцінки орієнтовані на врахування чинників суб’єктивного характеру. 

У міжнародній банківській практиці одним із найпоширеніших підходів 

до визначення кредитоспроможності позичальника є рейтингові системи, 

орієнтовані на врахування як кількісних, так і якісних характеристик клієнта. 

Такі системи дозволяють визначити кредитоспроможність за допомогою 

синтезованого показника – рейтингу, вираженого у балах, встановити межі 

інтервалу його коливань і, залежно від кількості балів, визначити належність 

позичальника до того чи іншого класу клієнтів за рівнем ризику [1, c. 7].  

Рейтингові системи оцінки передбачають насамперед вибір і 

обґрунтування системи показників та їх класифікацію за групами. Ці групи 

ранжуються залежно від їх значущості в оцінці кредитоспроможності клієнта з 

позицій банку. Тобто одні й ті самі показники можуть мати різну вагомість в 

оцінці кредитного ризику з погляду різних банків, а також залежно від виду 

кредиту. У світовій практиці кредитний рейтинг надають спеціалізовані 

компанії – рейтингові агенції, такі як Standard & Poor, Moody’s, Fitch, Duff and 

Phelps, українське «Кредит-Рейтинг» тощо.  
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Для аналізу фінансового стану позичальника зарубіжні застосовують різні 

методики, які різняться напрямами, кількістю та іншими параметрами, але мають 

також багато спільного. 

Наприклад, система 5С характеризує такі параметри позичальника: 

характер (character); капітал (capital); можливості (capacity); умови (conditions); 

забезпечення (collateral). 

Система CAMPARI передбачає такі напрями вивчення позичальника: 

С – характер або особливі якості клієнта; 

А – спроможність клієнта повернути кредит; 

М – маржа (дохідність); 

Р – мета витрачання коштів; 

А – розмір кредиту; 

R – умови погашення позички; 

І – страхування ризику непогашення кредиту [2, с. 55]. 

 Широкого застосування, як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці, 

набув метод коефіцієнтів, який дозволяє отримати важливі показники діяльності 

клієнта (він характерний для юридичних осіб). Метод коефіцієнтів зводиться до 

розрахунку співвідношень між окремими показниками чи групами показників 

(статей балансу), які характеризують фінансовий стан підприємства, і 

порівняння результатів із нормативними чи середніми значеннями. Середні 

значення показників обчислюються без урахування розмірів, галузі та 

специфіки діяльності підприємства, що знижує ефективність застосування 

методу коефіцієнтів. Для здобуття достовірнішої картини необхідно 

використовувати галузеві значення коефіцієнтів, які б ураховували особливості 

технологічних процесів та тривалість ділового циклу підприємств.  

Таким чином не зважаючи на різноманітність методів аналізу всі системи 

оцінки кредитоспроможності мають на меті виявити фактичний рівень довіри 

банку до позичальника та мінімізувати ризики банківської установи. 
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У сучасних умовах глобалізації, міжнародної інтеграції та разом із тим 

складною економічно-політичною ситуацією в Україні роль банків надзвичайно 

велика. Специфіка діяльності цих установ полягає в тому, що значна частина 

ресурсів формується не за рахунок власних, а за рахунок позичкових коштів. 

Комерційний банк залучає тимчасово вільні кошти у формі депозитів у 

фізичних, юридичних осіб та інших банків, а вже потім залучені кошти має 

змогу використовувати для проведення активних операцій. 

Актуальність теми зумовлена важливою роллю депозитних операцій 

банків як вирішального фактора економічного зростання та стабільності банка 

та банківської системи загалом, в умовах обмеженості ресурсів.  

Діяльність комерційних банків на депозитному ринку України, механізми 

залучення додаткових ресурсів і заходів із підвищення ефективні їх розміщення 

стали об’єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців, зокрема, 

Божка Р. А., Болгар Т. М., Груздевич У. Я., Дяченко О. Г., Копилюка О. І., 

Мороза А. М., Онисько С., Стойко О. Я. та інших. 

Депозитна політика банку однозначно є фундаментальною для його 

безпечної та доцільної діяльності на ринку. У період 2011-2013 рр. обсяг 

залучених банками депозитів має висхідний тренд [1, 2]. Поступово 

налагоджувалося функціонування банківської системи після кризи 2008-

2010 рр. (рис. 1). 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014

 

Рис. 1. Депозити резидентів України 2011-2014 рр., млрд грн 

Така позитивна тенденція пояснюється відновленням довіри населення до 

банківської системи та збільшенням доходів резидентів. Це відчутно впливає і 

на проведенням банками активних операцій. Ресурси за великої пропозиції, як 
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відомо, дешевшають, а це дає можливість автоматично здешевити і кредити. 

Все це в сукупності дає більший потенціал для розвитку економіки країни.  

Що ж до початку 2014 року, то загалом фінансовий ринок України відчув 

суттєвий негативний вплив суспільно-політичного напруження в державі. 

Страждають всі складові економічного життя країни, в тому числі і банківський 

сектор. Загальний обсяг депозитів за перші два місяці 2014 р. у національній 

валюті зменшився на 7,5 %, у іноземній – 7,9 % [3]. Це є результатом панічно 

настроєного суспільства. Забираючи кошти з депозитних рахунків, вони 

фактично унеможливлюють роботу банків, при чому, це ніяк не допомагає 

убезпечити свої заощадження. Кошти, що знаходяться на руках в готівковій 

формі працюють проти економіки як окремого домогосподарства так і країни 

загалом. До речі, варто зазначити, що попри вагоме зростання готівкової гривні 

(зараз в обігу знаходиться близько 253 млрд) значного зростання рівня інфляції 

не спостерігається. Схоже, населення просто вирішило замінити безготівкову 

форму заощаджень на готівкову.  

Банки, перебуваючи у стані постійної недостачі коштів для повернення 

існуючих депозитів, встановлюють нереальні відсоткові ставки по залученні 

коштів. Так, ставки по строкових коштах досягають позначки 27,5 % річних [4]. 

І такі дії не допоможуть банківському ринку, а навпаки, заженуть його в ще 

більшу боргову яму. Тому потрібно вживати більш радикальних дій, у першу 

чергу з боку держави. Проте зараз, в умовах нестабільного економічного 

середовища в країні необхідно вживати обдуманих, проаналізованих рішень. 

Обережними треба бути з встановленням норм резервування. Звісно, 

формування певних сум як перестраховки на коррахунку НБУ буде певною 

гарантією для вкладників, проте це зменшить наявність ресурсів у банках, що 

зв’яже їм руки ще більше. Коштів для рефінансування банківської сфери в 

державі немає, тому цей шлях теж не підійде для нинішньої ситуації. Єдиним 

реальним і логічним заходом буде притишення панічних настроїв серед 

населення, але, звісно, поки не налагодиться політична ситуація в Україні, 

економічна не має шансів на покращення та процвітання. 

Отже, депозитний ринок України, як і економічний сектор загалом, 

переживає зараз не найкращі часи. Складна ситуація в країні призупиняє 

розвиток банківництва, панічна настрої населення спричиняють відтік ресурсів 

з банківської сфери. Економіка потребує негайних радикальних рішень та змін.  
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To realize the qualitative transformation of the economy and its transition to 

intensive development, the issues determining the main goals and objectives of the 

loan and investment banking in the longer term are particularly important. The 

establishment of these guidelines is happening in the process of developing and 

modeling the strategy of a bank. 

The purpose of this work is determining the essence of the category «credit- 

investment strategy of a bank» and principles of its formation. 

A large number of interpretations of the term «credit- investment strategy of a 

bank» exist in scientific literature. The main approaches of the interpretation of the 

essence of this category are: conceptual, practical,  systematic, directive-intuitive, 

integrated.  The integrated approach includes all the elements that reveal the essence 

and content of the considered economic category [1, p. 47]. 

Scientists have specified the concept of «a strategy of a bank» by using the 

content-analysis. The content analysis is based on the principles of formalization and 

statistical significance, the essence of which lies in the reliable fixation of the required 

characteristics.  

Having researched the works of foreign and domestic scientists and economists, 

the sample with the definitions of the concept of «a strategy of a bank» and the 

matrix, that shows its components, were formed. 

The results of the stages of content - analysis are presented in the Tables 1 and 

2. 

Depending on the number of references of each component in the analyzed 

sample the corresponding ranks were set for each of them. Taking into account the 

data of the Table 2 the component structure of the investigated concept was defined 

(see Table 3).  

The conducted analysis has shown the feasibility of the integrated approach 

when defining the category of «a strategy of a bank». However, there is a need to 

complement the list of items on the basis of which the definition of the studied 

category occurs. It should focus on the importance of established goals and objectives, 

and the available resources. 
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Table 1 
Matrix of sample definitions of the concept of «a strategy of a bank» 

Component Number of references 

Art (A1) 1 

Set of rules, model of actions, formula (A2) 14 

Making decisions (A3) 6 

Connecting link (A4) 1 

Tools (A5) 2 

Methods of competition (A6) 2 

Goals and objectives (A7) 31 

Customer/consumer satisfaction (A8) 2 

Plan, direction (concept), programme (A9) 24 

Means, resources (A10) 15 

Internal and external environment (A11) 15 

Area of business (A12) 1 

Mission (A13) 5 

Consistency (A14) 2 

Position (A15) 2 

Efficiency, profitability, success (A16) 7 

System (A17) 6 

Operation and development (A18) 14 

 

Taking into account the results of the content - analysis of the concept of «a 

strategy of a bank» and the foundations of the integration approach, we offer our own 

definition of the category: «A credit investment strategy of a bank is the set of rules of 

credit and investment activities management, that goes in accordance with the concept 

of the institution development, and is implemented on the basis of measures, that are 

aimed at the efficient usage and coordination of available resources, technologies and 

competencies under the influence of variability of credit and the investment climate in 

the country to achieve the set goals of the activity of a bank». The strategy of the 

credit and investment banking should be considered as a part of management of credit 

and investment activities of an institution. 

Table 2 
Correlation between the number of references and the rank 

of the components of the concept of «a bank’s strategy» 
 

Ranked 

components 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A7 A9 
A10, 

A11 

A2, 

A18 
A16 

A3, 

A17 
A13  

A5, A6, A8, 

A14, A15 

A1, A4, 

A12 

Number of 

references 
31 24 15 14 7 6 5 2 1 

 

The main requirements in the development of credit investment strategy should 

be: a high level of flexibility and adaptation to the changing conditions of the 

economy, operational activity within the existing resource base. 
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Table 3 
Component structure of the concept «a strategy of a bank» 

 

Set of 

rules, 

model of 

actions 

(A2) 

Adoption 

of 

decisions 

(A3) 

Goals and 

objectives 

(A7) 

Plan, 

direction, 

programme 

(A9) 

Means, 

resources 

(A10) 

Internal and 

external 

environment 

(A11) 

Efficiency,  

success 

(A16) 

System 

(A17) 

Operation 

and 

development 

(A18) 

 

The results of our research show that the priority aim when implementing the 

credit investment activity of a bank is a deep and comprehensive understanding of 

global trends of social development and the mission of the bank within it. 
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Останнім часом в Україні відбулися значні економічні та політичні зміни, 

що великою мірою відображається на банківській діяльності. Головним 

завданням банківської системи є підтримка економічного зростання шляхом 

підкріплення економіки необхідними фінансовими ресурсами. Ефективність 

діяльності банків у цьому напрямку багато в чому залежить від обсягів і 

структури банківських ресурсів, основна частина яких формується за рахунок 

залучення тимчасово вільних коштів економічних агентів ринку. Під впливом 

економічної нестабільності, зростає рівень ризиків банківської системи, 

особливе місце в їх числі посідають ризики формування депозитних портфелів 

[1]. 

Ризик депозитних операцій банків прийнято визначати як ймовірність 

понесення банком втрат через загрозу, або невпевненість в майбутньому, тобто 

дії суб’єкта господарювання за непрозорих, невизначених обставин, які можуть 

мати негативний вплив на рівень капіталу або надходжень банку [3]. Ризики 

депозитних операцій банків слід аналізувати як з точки зору самих банків, так і 

з точки зору їх клієнтів. Найбільш важливим і вагомим ризиком, який загрожує 

як банку, так і його вкладниками є депозитний ризик банку, який являє собою 

міру невизначеності щодо можливості переведення рахунку клієнта до іншого 

банку чи дострокового вилучення вкладу. В будь-якому випадку як банку, так і 

його вкладникам загрожують всі обставини, що згодом можуть призвести до 
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небезпеки погіршення платоспроможності банку або до його банкрутства, що 

обумовлює необхідність вдосконалення діючої системи регулювання ризиків. 

Механізм управління депозитним ризиком банку має бути побудований на 

використанні системи моніторингу та прогнозування сезонної динаміки 

залишків коштів на депозитних рахунках. У січні 2014 р. спостерігалося 

традиційне для початку року зниження ділової акивності з відповідним 

уповільненням динаміки грошово-кредитного ринку. Загальний обсяг залишків 

банківських депозитів, за даними НБУ, у січні зменшився на 2,3 % до 

653,4 млрд грн, у т. ч. у національній валюті – на 2,4 %, в іноземній на 2,1 %. За 

місяць кошти на депозитних рахунках юридичних осіб скоротилися на 4,9 % – 

до 220,1 млрд грн, фізичних осіб – на 0,9 % – до 433,4 млрд грн. У січні 

традиційно для першого місяця року відбулося зменшення обсягу готівки поза 

банками на 0,8 % – до 235,9 млрд грн, що разом із зростаням коштів уряду в 

національній валюті на рахунках у НБУ в 2,7 раза та зниженням коштів на 

депозитних рахунках призвело до зменшення на 1,8 % – до 892,7 млрд грн 

грошової маси. Обсяг монетарної бази за цей період скоротився на 4,1 % – до 

294,6 млрд грн. [4] 

За статистикою НБУ, за перші 10 місяців 2013 року сукупний обсяг 

депозитів домашніх господарств збільшився на 65,7 млрд грн (+18 % до рівня 

початку року) –до 435 млрд грн. Переважаючу частину (86 %) цього росту 

забезпечили довгострокові вклади терміном більше року , які збільшилися на 

56,3 млрд грн. У наступні 3 місяці сталося певне зростання середньозважених 

ставок за депозитами як в національній валюті – до 10,13 % (з 9,97 % в жовтні), 

так і в іноземній – до 6,12 % (з 5,76 %). 

Також порівнюючи статистику останніх років можна заявити про 

зростання ризиків, так як протести в Україні спровокували різке зростання 

попиту на іноземну валюту, тим самим погіршуючи і без того хитку ситуацію з 

ліквідністю в країні. 

Національний банк України для стабілізації валюти спробував ввести 

обмеження на зняття депозитів і обмін валюти. Крім того, обслуговування боргу 

стало дорожчим, оскільки близько половини державного боргу номіновано в 

іноземній валюті та на його обслуговування до кінця 2014 року буде потрібно 

близько $10 млрд. 

Для мінімізації депозитних ризиків, доцільно визначити обґрунтовану  

відсоткову ставку по депозитах, здійснювати прогнозовану та прозору 

монетарну політику, відновити довіру клієнтів до діяльності банківських 

установ. Отже, на сьогоднішній день основною проблемою є те, що вкладники, 

втративши довіру до банківських установ, почали забирати гроші з депозитних 

рахунків. Тому питання вдосконалення організаційного процесу, залучення та 

управління коштів клієнтів є актуальним, оскільки формування достатньої 

депозитної бази банків сприятиме вирішенню ключових макроекономічних 

завдань суспільного розвитку.  
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Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування 

особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої 

можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої 

валютні відносини – не мали б іноземної валюти для здійснення своїх 

зовнішніх зобов’язань, не могли б перетворити одержану інвалютну виручку в 

національні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов’язань. Такий ринок 

прийнято називати валютним. 

Серед наукових праць, у яких досліджуються особливості 

функціонування валютного ринку можна виділити роботи таких учених: 

Ф. Журавки, Н. Горського, О. Береславської, О. Барановського, та ін. 
Метою дослідження є аналіз особливостей та інтенсивності динаміки 

функціонування валютного ринку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний погляд на визначення 

валютного ринку висвітлює вітчизняний учений-економіст В. В. Білоцерківець. 

Валютний ринок – це складова сфери обміну національної та міжнародної 

економіки, в якій здійснюється торгівля національними і наднаціональними 

грошовими одиницями та валютними цінностями, що обслуговують міжнародні 

платіжні операції [2, с. 243]. 

Слід також зауважити, що на валютному ринку здійснюється широке 

коло операцій із міграції капіталів, робочої сили, які передбачають 

використання іноземної валюти покупцями, продавцями, посередницькими 

та банківськими установами і фірмами. 

Однією із найважливіших операцій на валютному ринку є купівля та 

продаж іноземної валюти, являє собою умовою ефективного функціонування 

валютного ринку України. Оскільки, без такої можливості економічні 

контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини – не мали б 

іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов’язань.  
Водночас необхідно зазначити, що в 2012 році обсяги операцій на ринку 

готівкових продажів і купівлі валюти скоротилися порівняно з попередніми 

2010-2011 рр. (рис. 1) 
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Рис. 1. Динаміка обсягів купівлі іноземної валюти на готівковому ринку 

в 2010-2012 рр. [5, с. 7] 
 

Представлені дані на рисунку 1 свідчать про те, що найбільша кількість 

купівлі іноземної валюти була зареєстрована в серпні 2011 р. (2209,20 млн дол), 

а найнижча позначка – в січні 2010 р. (718,6 млн дол).  

Аналіз даних на рис. 2 дозволяє зробити висновок про те, що найбільший 

продаж іноземної валюти був зареєстрований у вересні 2011 р. (3593,40 млн 

дол), а найнижчий показник – у травні 2010 р. (1428,70 млн дол). Порівнюючи 

із 2012 роком, обсяг продажу іноземної валюти на готівковому ринку 

скоротився. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка обсягів продажу іноземної валюти на готівковому ринку 

в 2010-2012 рр. [5, с. 7] 

 

Валютний ринок України, як і валютні ринки більшості країн світу, 

значною мірою відображає стан економіки країни. Стабільність національної 

грошової одиниці забезпечує економічну безпеку держави, цінову стабільність і 

визначеність у процесі прийняття рішень для всіх суб’єктів економічної 

діяльності. 

Однак останнім часом, починаючи з 2014 року, курс долара по 

відношенню до гривні подолав рекордну позначку. Станом на 05.02.2014 р. на 

міжбанківському ринку він дорівнював 9,05 грн / $. Таке зростання відбулося 

стрімко і менш ніж за місяць гривня знецінилася більш ніж на 10 % [1, с. 105].  

Основними причинами падіння курсу гривні стали [2]: 
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1. Ріст внутрішнього та зовнішнього державного боргу, за останні 1,5 

року більш ніж на 80 млрд грн. 

2. Скорочення майже половини золотовалютного запасу країни, за три 

роки на 15 млрд дол. 

3. Збільшення грошової маси для обслуговування державних кредитів, 

внутрішніх – 10-13 %, а зовнішніх 8-10 %. 

4. Негативне сальдо зовнішнього торгівельного балансу – перевага 

імпорту над експортом товарів і послуг у розмірі 15 млрд дол, що у свою чергу 

сприяло відтоку доларів із країни. 

Висновок. Проблеми економічного характеру засвідчують факт 

перебування України в стані структурного дисбалансу з нерозвиненим 

валютним ринком, значним зовнішнім боргом. Однак за умов формування 

ефективної антикризової політики держави, спрямованої на трансформацію 

економіки в напрямі її модернізації, можна буде створити стабільну 

високорозвинену державу з конкурентоспроможною економікою. 
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Одним із видів зниження фінансового ризику для суб’єктів економіки є 

його страхування. При чому, саме страхування є найбільш дієвим способом 

зменшення фінансового ризику та його негативних наслідків. В умовах 

сучасної економічної та політичної нестабільності страхування фінансових 

ризиків може забезпечити сталість економічних результатів суб’єктів 

економіки та стимулювати його подальший економічний розвиток.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Страхування фінансових ризиків – це страхування, що передбачає 

обов’язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової 

компенсації втрат прибутків (додаткових витрат) особи, на користь якої 

укладений договір страхування, викликаних наступними подіями: зупинка або 

скорочення обсягу виробництва в результаті обумовлених в договорі подій, 

банкрутство, непередбачені витрати, невиконання (неналежне виконання) 

договірних зобов’язань контрагентом застрахованої особи, що є кредитором по 

угоді, понесені застрахованою особою судові витрати, інші події [1]. 

Страхування фінансових ризиків за своєю суттю відноситься до 

страхування відповідальності, хоча досить часто його умови включаються до 

страхування майна. В разі віднесення страхування фінансових ризиків до 

страхування майна страхувальник має можливість страхувати не лише збиток, 

нанесений майну, що страхується, але й не отриманий (очікуваний) прибуток. 

Найбільшого поширення серед видів страхування фінансових ризиків отримало 

страхування відповідальності суб’єкта економіки за невиконання зобов’язань 

перед своїми інвесторами або позичальниками [1]. 

Страхування фінансових ризиків у сучасному світі є одним із 

найперспективніших та водночас складних і проблемних видів страхування. 

Оскільки даний вид страхування є порівняно новим, особливо в Україні (почав 

розвиватись лише з другої половини 90-х рр. 20 століття), то не існує ще 

єдиного тлумачення, поняття та класифікації його видів. Страхування 

фінансових ризиків регламентується ЗУ «Про страхування», але не дивлячись 

на це чіткого визначення фінансових та комерційних ризиків у законодавстві 

України не існує. 

Законом України «Про страхування» визначається перелік ризиків, що 

підлягають добровільному страхуванню. До даного переліку включаються 

наступні види ризиків: страхування кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту), страхування інвестицій, страхування 

фінансових ризиків, страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій 

[2]. 

Останні роки страхування фінансових ризиків і страхування кредитів 

займають майже половину майнового страхування та збір премій за даними 

видами страхування постійно зростає. Для страхування фінансових ризиків 

характерним є високий рівень збитковості – 4-5 % (співвідношення виплат і 

премій), тому страховики досить жорстко підходять до підбору 

страхувальників. У середньому із загальної кількості звернень потенційних 

страхувальників до страхових компаній із метою застрахувати фінансові ризики 

позитивну відповідь отримують лише близько 20 %. Це пов’язано з тим, що 

страхові компанії, з метою забезпечення власної безпеки, проводять детальний 

аналіз фінансового стану потенційних страхувальників, їх кредитної історії та 

проектів, що підлягають страхуванню.  

Негативним для розвитку страхування фінансових ризиків в Україні є те, 

що даний вид страхування використовується для проведення «фінансових 

схем» із метою податкової оптимізації, переведення коштів у готівку. В 
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наслідок цього страхові компанії встановлюють високий рівень франшизи (від 

8 до 15 % від страхової суми) та високі страхові тарифи (5-7 % залежно від 

ризикованості та строку страхування) [3]. 

Не дивлячись на те, що страхування фінансових ризиків має значну 

питому вагу в структурі інших добровільних видів страхування, реальний обсяг 

ринку досить важко оцінити, тому що статистичні дані не дають адекватного 

уявлення про те, що відбувається на даному ринку. Перепоною на шляху до 

розвитку та поширення страхування фінансових ризиків в Україні є 

невідповідність правового та теоретичного розуміння ризику та його 

класифікації [4]. Тому, можна зробити висновок, що вдосконалення 

законодавчого забезпечення реалізації даного виду страхування сприятиме 

вивільненню значного потенціалу страхування фінансових ризиків в Україні. З 

цією метою необхідно визначити сутність і поняття фінансових ризиків, надати 

чітку класифікацію даної групи ризиків, а також розробити відповідні методики 

розрахунку страхових тарифів. 
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Для сучасної економічної ситуації характерним є ускладнення 

фінансового стану підприємств України, що супроводжується уповільненням 

відтворювальних процесів. Їх прискорення багато в чому залежить від 

удосконалення управління оборотним капіталом, оскільки в результаті цього 

руху у сферах виробництва та обігу утворюється прибуток – одне з основних 
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джерел власних фінансових ресурсів, що використовуються для розширеного 

відтворення діяльності підприємства. Вдосконалення управління при цьому 

значною мірою залежить від того, які методи покладаються в основу оцінки 

руху оборотним капіталом, аналізу яких і присвячено дослідження автора. 

В економічній літературі представлено достатньо інформації про 

традиційні методи управління оборотним капіталом, які ґрунтуються на різних 

методах оцінки: нормативному [1], з орієнтацією на показники ефективності 

[2], з позицій ризику та прибутковості [3], за схемою «джерела фінансування – 

напрямки використання» [4]. 

Достатньо цікавий і, на нашу думку, більш прагматичний підхід до 

управління оборотним капіталом пропонують автори роботи [5], на думку яких 

невиправданим є об’єднання управління всім оборотним капіталом у єдиний 

комплекс. Це пояснюється тим, що окремі елементи оборотного капіталу 

підприємства функціонують у різних сферах: виробництва, обігу і у сферах 

виробництва й обігу, не пов’язаних з основним напрямом виробничої 

діяльності підприємства.  
Зважаючи на необхідність збільшення обсягу промислового виробництва 

на підприємствах України, головною метою управління оборотним капіталом у 

сучасних умовах є забезпечення його розширеного відтворення, що можна 

оцінити з використання так званого «Золотого правила бізнесу» [6],відповідно 

до якого розширене відтворення капіталу має місце на підприємстві за таких 

умов: 

%100 АВПр                                           (1) 

де: ΔПр – темп зміни прибутку, %; ΔВ– темп зміни виручки від продажу товарів 

(готової продукції, робіт, послуг), %;ΔА – темп зміни активів підприємства, %, при цьому 

активи – це сума капіталу підприємства, вкладеного в засоби виробництва (капітальні блага).  

 

Зазначені показники порівнюють у динаміці за періодами (місяць, 

квартал, рік). Розширене відтворення капіталу на підприємстві за визначений 

період часу має місце при перевищенні темпів зміни прибутку (ΔПр) над 

темпами зміни виручки від реалізації продукції, робіт, послуг (ΔВ), які, у свою 

чергу, повинні бути вищими за темпи зміни капіталу підприємства (ΔА) і 

більше ніж 100 %.  

Однак капітал підприємства включає багато елементів, кожний з яких по-

різному впливає на одержання фінансового результату. Тому узагальнення та 

використання всієї суми капіталу разом із фінансовими результатами діяльності 

є дискусійним, оскільки вирішальну роль у процесі відтворення капіталу на 

підприємстві відіграє оборотний капітал, оскільки саме він сприяє формуванню 

прибутку – критерію наявності процесу відтворення. Надалі його можна 

використати в подальшому відтворенні оборотного капіталу або інвестувати в 

основний капітал. Внаслідок цього доцільним буде формулу (1) представити в 

наступному вигляді: 

%100 ОкВПр                                      (2), 

де: ΔОк – темпи зміни оборотного капіталу підприємства, %. 
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Такий підхід дозволяє не тільки визначити ступінь відтворення капіталу 

підприємства, а й виявити основні причин його недостатнього відтворення, 

розробити та реалізувати відповідні заходи.  
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У сучасних умовах господарювання при організації бухгалтерського 

обліку та складанні фінансової звітності необхідною умовою є чітке 

дотримання принципів, які повинні базуватись на міжнародних стандартах і не 

суперечити їм. Здійснюючи аналіз принципів бухгалтерського обліку в 

розвинутих країнах, можна ідентифікувати шляхи вдосконалення ведення 

бухгалтерського обліку в Україні. Інтеграція національних і міжнародних 

правил бухгалтерського обліку потребує узгодження. 

Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні визначені в Законі України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність». Згідно з цим нормативним документом визначено 

десять принципів бухгалтерського обліку. В міжнародних стандартах 

фінансової звітності визначено вісім принципів обліку, які зазначені в МСБО 1 

«Подання фінансової звітності». Директива ЄС виділяє шість принципів 

бухгалтерського обліку. 

Здійснюючи порівняльний аналіз принципів за П(С)БО, МСБО та 

Директивою ЄС, варто зазначити, що деякі за змістом є тотожними: 
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1. Згідно з П(С)БО принцип безперервності означає, що оцінка активів 

і зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його 

діяльність буде тривати далі, цей принцип тотожний принципу МСБО, який 

визначає безперервність як оцінку здатності підприємства продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі та принципу Директиви ЄС, в якій 

передбачається безперервність господарської діяльності [1, 2, 3]. 

2. Принцип повного висвітлення відповідає принципу достовірного 

подання за МСБО, який означає, що фінансова звітність має достовірно 

подавати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

суб’єкта господарювання [2]. 

3. Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат, визначений 

П(С)БО, означає, що для визначення фінансового результату звітного періоду 

необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені 

для отримання цих доходів. Даний принцип зазначений у МСБО та Директиві 

ЄС та має аналогічний зміст [1]. 

4. Згідно з П(С)БО принципи обачності та послідовності, які в 

сукупності описано в Директиві ЄС, де зазначається, що методи оцінки слід 

послідовно застосовувати з року в рік, також необхідно відображати тільки 

прибуток, отриманий за станом на звітну дату, враховувати всі очікувані 

зобов’язання та потенційні збитки, що мають відношення до даного або 

попереднього звітного року, навіть якщо такі зобов’язання або збитки стали 

очевидними в період між звітною датою і датою складання балансу та 

необхідно враховувати всі витрати на амортизацію незалежно від фінансового 

результату за звітний рік. 

Також, окрім зазначених принципів П(С)БО виділяє ряд інших: 

автономність, послідовність, превалювання сутності над формою, історична 

(фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник та періодичність [1]. 

Аналоги в МСБО вказаних принципів наявні, однак вони визначаються або як 

вимоги до звітної інформації, або як якісні характеристики. 

Щодо Директиви ЄС, то окрім визначених вище п’яти принципів 

передбачено принцип відповідності кінцевого сальдо попереднього року 

початковому сальдо поточного [3]. Вказану тезу досить важко назвати 

принципом. Швидше, воно може бути визнане правилом. 

У цілому, базові вимоги до облікової інформації, правила підготовки 

звітності є єдиними в аналізованих системах П(С)БО, МСБО (МСФЗ) і 

Директивах ЄС щодо звітності. Разом із тим, потрібні детальні дослідження 

базових засад ведення бухгалтерського обліку, складання звітності для 

побудови однакового термінологічного апарату у сфері бухгалтерського обліку. 
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Важливу роль у розвитку суспільства відіграє страхування як механізм 

забезпечення економічної та фінансової стійкості. Ринок страхових послуг 

залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових 

ринків України. Спостерігається тенденція до зменшення кількості страхових 

компаній, так станом на 01.10.2013 року було зареєстровано 411 страхових 

компаній, на ту ж дату 2012 року – 448 страхові компанії. Незважаючи на 

зменшення кількості компаній, обсяг надходження валових страхових премій за 

період січень – вересень 2013 року, порівняно з тим самим періодом 2012 року, 

зріс на 5563,90 млн грн (35,2 %) і становив 21365,0 млн грн. Ускладнення таких 

операцій обумовлено необхідністю підтвердження точності бухгалтерського 

обліку та контролю [1]. 

Вказані тенденції посилюються процесами реформування системи 

бухгалтерського обліку в Україні у відповідності до міжнародних стандартів 

фінансової звітності, впровадження міжнародних стандартів аудиту та 

специфічність діяльності, а отже і специфічні об’єкти обліку, страхових 

компаній обумовлюють з одного боку складність проведення аудиторської 

перевірки, а з іншого – її необхідність та важливість інформації аудиту як для 

існуючих, так і для стратегічних користувачів такої інформації. 

У сфері загальних питань аудит страхових компаній не відрізняється від 

перевірки інших сфер господарювання, оскільки вони регулюються єдиною 

нормативною базою. Серед таких питань можна виділити: перевірку операцій з 

основними засобами, нематеріальними активами, товарно-матеріальними 

цінностями, касові та розрахунково-платіжні операції, розрахунки з оплати 

праці тощо. 

Крім загальних питань, які властиві різним галузям діяльності, аудит 

страхових компаній має ряд специфічних аспектів, які важливо враховувати 

при організації, плануванні та проведенні аудиторської перевірки. Специфіка 

організації аудиту страхових компаній зумовлена особливостями їх 

функціонування в Україні, зокрема: наявність спеціального страхового 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_013
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законодавства, специфіка діяльності, а отже і обліку, обов’язковість 

ліцензування [2].  

Зважаючи на особливості діяльності та вимоги законодавства щодо 

страхових компаній, на початковому етапі аудиту необхідно перевірити 

наявність чинних реєстраційно-дозвільних документів у страховика та 

відповідність діяльності, що провадиться, отриманим ліцензіям. Важливо також 

перевірити правильність складання, оформлення та обліку договорів 

страхування, співстрахування та перестрахування з виділенням специфічних 

умов. 

Особливу увагу варто приділити перевірці специфічних об’єктів обліку в 

страхових компаніях: страхові платежі, страхові виплати, страхові резерви, 

операції співстрахування та перестрахування [3]. 

При перевірці велику увагу варто приділити страховим платежам, 

оскільки вони є основним джерелом доходів страховика і саме вони 

забезпечують виконання зобов’язань перед страхувальником. Необхідно 

перевірити правильність, повноту обліку та документальну забезпеченість 

нарахування та надходження страхових платежів, відповідність умовам 

договору. 

Наступним особливим об’єктом є страхові виплати, які виступають 

основною статтею витрат страховика. Необхідно перевірити обґрунтованість і 

своєчасність таких виплат страховиком, обґрунтованість відмов за вказаними 

виплатами, а також приділити значну увагу правильності та повноті 

документів. 

Специфіка страхової діяльності призводить до необхідності створення 

страхових резервів. При перевірці цього об’єкту встановлюють наявність 

підстав для їх формування, їх відповідність зобов’язанням страховика та 

вимогам законодавства, дотримання норм щодо їх розміру.  

Таким чином аудит у страхових компаніях має ряд специфічних рис, які 

обумовлені відмінностями в бухгалтерському обліку у страхових компаніях та 

особливостями страхування як виду діяльності загалом. 
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Бюджетна політика є вагомим елементом фінансової політики та одним із 

ключових інструментів реалізації економічної і соціальної політики держави. 

Саме бюджетна політика значною мірою уособлює місце та роль держави у 

регулюванні соціальних і економічних процесів та забезпечення 

макроекономічного зростання [1]. 

Основною метою бюджетної політики є забезпечення довгострокової 

збалансованості бюджетної системи, яка передбачає формування стабільної 

податкової бази на основі створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, 

своєчасного та достатнього рівня фінансування основних напрямів розвитку 

соціально-економічної сфери, формування ефективного механізму 

міжбюджетного регулювання.  

Бюджетне регулювання у сфері видатків є важливою складовою 

фінансової політики, яка суттєво впливає на соціально-економічний розвиток 

адміністративно-територіальних одиниць і держави в цілому. Від якості та 

своєчасності прийняття рішень щодо формування бюджетних видатків 

залежить збалансованість державних фінансів, рівень ефективності державного 

регулювання економічних процесів [2].  

Через видатки бюджету уособлюється роль держави у регулюванні 

економічних процесів, забезпеченні макроекономічного зростання, соціальних 

гарантій населення, вдосконалення структури суспільного виробництва.  

Призначенням бюджетних видатків є задоволення важливих потреб 

суспільства у розвитку економіки та соціальної сфери, державного управління, 

оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо. За 

допомогою бюджетних видатків здійснюється підтримка соціально 

незахищених верств населення, обсяг якої відповідає економічним 

можливостям суспільства. Бюджетні видатки здатні активно впливати на 

економічне зростання, передусім завдяки пріоритетному фінансуванню 

наукових досліджень, розвитку найважливіших галузей економіки, 

вирівнюванню регіональних диспропорцій. 

У видатках бюджету знаходить відображення бюджетна політика у сфері 

державного регулювання та стимулювання виробництва, забезпечення розвитку 

науково-технічного прогресу, зовнішньоекономічної діяльності. Вплив видатків 

бюджету на соціально-економічне зростання посилюється завдяки 

запровадженню науково обґрунтованих методів визначення пріоритетних 

напрямів, структури та обсягів бюджетних ресурсів, запровадження механізму 

упорядкування бюджетних програм, вчасного перегляду відповідно до потреб 

сьогодення вже існуючих, затвердження порядків використання коштів 
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бюджету з метою окреслення напрямів їх використання в межах бюджетної 

програми та недопущення нецільового спрямування. Перелік видатків, їх склад, 

структура і величина постійно змінюються залежно від наявної економічної 

ситуації, змін пріоритетів у спрямуванні коштів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Видатки Державного бюджету України 

Видатки 

Державного 

бюджету 

2014 р. 

(тис грн) 

2013 р. 

(тис грн) 

2012 р. 

(тис грн) 

2011 р. 

(тис грн) 

2010 р. 

(тис грн) 

загального 

фонду  

408073741,9 372282634,5 360501327,6 257327101,1 240987254 

спеціального 

фонду  

54137986,4 47561200,4 53103988,4 46548386,6 66760928,9 

Всього 462211728,3 419843834,9 413605316 303875487,7 307748182,9 
 

Джерело: Розроблено автором на основі Закону України «Про Державний бюджет» 

 

Бюджетні видатки використовуються для розподілу фінансових ресурсів 

держави за різними ознаками – територіальними, галузевими тощо з метою їх 

раціонального розміщення та ефективного використання, сприяння соціально-

економічному розвитку країни [2]. 

Реалізація бюджетної політики на 2014 рік буде спрямована на підтримку 

основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації національного 

виробництва, продовження здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні, стимулювання експорту, 

зменшення рівня безробіття та підвищення рівня добробуту громадян [2]. 

Під час визначення Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік 

враховано такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України на 2014 рік: 

валовий внутрішній продукт номінальний – 1694,8 млрд грн; 

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання – 103 %; 

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 108,3 %; 

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 108,6 %; 

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації 

праці, – 7,1-7,4 % [3]. 

Отже, однією з основних цілей бюджетної політики є забезпечення 

стійкого довготривалого економічного зростання, шляхом структурно-

інноваційних перетворень економіки, створення сприятливого інвестиційного 

середовища, достатньо високого рівня соціально-економічного розвитку 

суспільства з урахуванням збалансованості державних фінансів, що 

реалізується через інститути бюджетного регулювання. 
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Науковий керівник: к.е.н. Нагайчук Н. Г. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Динамічні умови в яких функціонують страхові компанії як суб’єкти 

підприємницької діяльності загалом та як фінансові посередники, зокрема 

вимагають від них максимально використовувати всі свої можливості та 

резерви. 

Аналіз грошових потоків, пошук ефективних джерел фінансування, 

вигідних інвестиційних рішень, грамотний моніторинг дебіторської та 

кредиторської заборгованості, а також розробка раціональної облікової та 

податкової політики – все це є наріжним каменем діяльності сучасних 

підприємств. 

Тому в сучасних умовах все більш широкого поширення в господарській 

діяльності українських страховиків набуває методологія стратегічного 

фінансового менеджменту. У зв’язку з цим питання розробки фінансової 

стратегії і, зокрема стратегії фінансової діяльності набувають особливої 

актуальності. 

Наразі відсутнє чітке визначення дефініції фінансової стратегії. 

Суперечливий характер мають і питання, що стосуються місця та ролі 

фінансової стратегії в діяльності фінансових установ. Відсутній чіткий 

взаємозв’язок між фінансовою політикою страховика та його фінансовою 

стратегією. 

Досить часто, науковці одні поняття підмінюють іншими, так поряд із 

поняттям «фінансова стратегія» часто використовуються такі терміни, як 

«стратегія», «стратегічне управління», «стратегічні рішення». Існують два 

підходи до розуміння суті стратегії – перший як набір правил для прийняття 

рішень, якими організація керується у своїй діяльності [1] і другий – як засіб 

досягнення цілей, тобто стратегія розглядається як план або модель дій із 

відповідним ресурсним забезпеченням. Перший підхід є дещо застарілим, 

оскільки він не враховує зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі 
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функціонування компанії, а також можливості, які такі зміни відкривають. Ми 

погоджуємося із Архіповим А. П., який під стратегією розуміє конкретизацію 

шляхів розвитку суб’єкта підприємництва, виходячи із динаміки зовнішнього 

середовища за допомогою формулювання довгострокових цілей, пошуку 

ресурсів для їх досягнення і планування конкретних дій на перспективу [2]. 

Таким чином, узагальнюючи ці два підходи в загальному, можемо 

визначити стратегію як процес формування цілей і засіб координації 

поставлених цілей та наявних ресурсів та можливостей. 

З врахування цього, стратегія страховика складається із двох частин: 

постійної (основні засади і місія) та змінної (динамічної), яка представляє 

собою сукупність взаємопов’язаних стратегій другого порядку, які є чутливими 

до навколишнього середовища. 

У цілому стратегія управління фінансовою діяльністю страхової компанії 

повинна мати такі цілі: прискорення зростання надходжень; прискорення росту 

прибутку; підвищення вартості активів; збільшення дивідендів; ріст 

рентабельності інвестицій; покращення кредитного рейтингу; зростання 

вартості акцій; підвищення рейтингу компанії на біржі тощо. 

З врахуванням цього страхові компанії можуть розробляти наступні 

варіанти стратегій: стратегія росту, стратегія скорочення та стратегія помірного 

зростання. Таким чином, стратегія управління фінансовою діяльністю страхової 

компанії – це комплекс заходів і процедур, організаційного, методичного та 

управлінського характеру, що дозволяють адаптувати систему управління 

фінансами до нових умов функціонування і покликані запобігти деструктивним 

процесам і забезпечити прогнозований сценарій подальшого розвитку компанії. 
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В умовах трансформаційної економіки все більшого значення починають 

надавати інституту фінансового посередництва, як одному з головних 

каталізаторів руху фінансових потоків в країні. Довірчі товариства, як складова 

інституту фінансового посередництва, через свою діяльність дозволяють 
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суб’єктам господарювання ефективно розпоряджатися своїм майном та 

фінансовими активами, а також дають змогу зменшувати підприємницькі 

ризики. Крім того, в процесі діяльності довірчі товариства формуються значні 

інвестиційні ресурси, завдяки чому виконується одна з функцій держави − 

перерозподілу ВВП (зокрема, фінансових ресурсів). Вагома роль діяльності 

таких суб’єктів господарювання та значні обсяги фінансових ресурсів 

обумовлюють те, що довірителі, бенефіціари та інвестори прагнуть 

співпрацювати з надійними довірчими товариствами [1]. Однак, рух значних 

фінансових потоків через інститути фінансового посередництва, зокрема через 

довірчі товариства, вимагають посилення вимог до підтвердження їх 

надійності. Одним з основних шляхів вирішення цієї проблеми є проведення 

зовнішнього аудиту для підтвердження законності довірчої діяльності, 

відповідності фінансових результатів компанії, зростання довіри клієнтів. 

Однак швидкий розвиток діяльності довірчих товариств в Україні в останні 

роки призвів до того, що методологічні та методичні засади проведення 

зовнішнього аудиту на таких суб’єктах господарювання ще не розроблено, що 

обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Проблемними питаннями аудиту довірчих товариств займались такі вчені 

як А. І. Щетінін, В. Г. Марчинський, В. Шелест та інші. Не применшуючи 

вагомий внесок дослідників у розвиток методології та методики проведення 

аудиту, сучасний розвиток економічних відносин в Україні та специфіка 

діяльності довірчих товариств обумовлює необхідність розробки цілісної 

системи проведення аудиту в довірчих компаніях, яка б відповідала вимогам і 

задовольняла інтереси різних груп користувачів звітності. 

Метою дослідження є визначення необхідності проведення аудиту в 

довірчих компаніях, а також оцінка основних проблем, що виникають при 

проведенні аудиту у сфері довірчих відносин. 

Проведений аналіз ринку довірчих послуг і дослідження літературних 

джерел показало, що основними проблемами, що виникають при проведенні 

аудиту діяльності довірчих товариств є [2]: 

− недосконала нормативно-правова база, не лише, що стосується 

аудиту довірчого бізнесу, а й діяльності самих довірчих товариств; 

− відсутність методології та методики проведення аудиту у сфері 

довірчих відносин; 

− недостатня кількість кваліфікованих аудиторів, які б на високому 

рівні володіли знаннями у сфері довірчого управління та діяльності саме цього 

сектору бізнесу. 

Необхідно зауважити, що проблеми організації аудиту в довірчих 

товариствах пов’язані саме зі специфікою діяльності в цій сфері. Всі операції, 

які перевіряються аудитором в ході аудиторської перевірки довірчих 

товариств, можна поділити на два типи: загальні й специфічні. Загальні 

операції є типовими, здійснюються усіма суб’єктами господарювання та 

регулюються однією нормативно-правовою базою, а специфічні операції 

притаманні лише довірчим товариствам [3]. Перелік загальних та специфічних 
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операцій, що підлягають перевірці при проведенні аудиту довірчих товариств 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Операції, що підлягають перевірці при аудиті довірчих товариств 

 

Загальні операції Специфічні операції 

Формування, використання 
та вибуття основних засобів 

Особливості формування власного капіталу в довірчих 
товариствах 

Формування, використання 
та вибуття запасів 

Відповідність юридичного і бухгалтерського оформлення 
трастових угод 

Розрахунково-платіжні 
операції 

Обґрунтованість і відповідність управління довірчим 
майном, відповідно договору 

Касові операції Обґрунтованість і своєчасність повернення майна довірителю 
Розрахунки з дебіторами та 
кредиторами 

Обґрунтованість і відповідність доходів і витрат за 
довірчими операціями 

Розрахунки з оплати праці Достовірність специфічної звітності довірчих товариств 

 

Проведення аудиторської перевірки в довірчих товариствах за вказаними 

напрямками дозволить мінімізувати витрати часу та ресурсів при проведенні 

аудиту загальних операцій, так як аудит таких операцій може проводитись за 

загальною схемою і посилити якість аудиту при перевірці специфічних 

операцій. Основним завданням аудиторів є збір аудиторських доказів, які 

підтверджують механізм довірчих операцій та дозволять встановити 

достовірність показників фінансової звітності. Лише за наявності таких 

відомостей аудиторський висновок може бути визнаний повним і достовірним. 
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Ефективне функціонування банківської системи є запорукою швидкого 

розвитку економіки країни в цілому, яка зараз переживає не найкращі часи, 

оскільки ми ще повністю не вийшли з фінансово-економічної кризи і очікуємо 

на наслідки теперішньої політичної ситуації в країні. Діяльність банків 

залежить від обсягу ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів 

комерційного банку формуються завдяки залученню коштів. У зв’язку з цим 

актуального значення набуває вивчення сучасного стану та перспектив 

розвитку депозитного ринку України. 

Метою роботи є дослідження функціонування сучасного ринку 

депозитних послуг ы тенденцій його розвитку. 

Ринок депoзитних послуг — це сукупність еконoмічних відносин, що 

виникають між фінaнсовими установaми та фізичними і юридичними особaми, 

в межах окремих країн і світoвого господарства, щодо залучeння грошових 

коштів у гoтівковій або безготівковій формі, в нaціональній, іноземній вaлюті 

та банківських метaлах на договірних засaдах на визначений стрoк або без 

зазнaчення такого строку за певну плaту на рахунки у фінaнсових установах [1]. 

Розвиток депозитного ринку в Україні залежить від процесів, які 

відбуваються на грошово-кредитному ринку та в економіці загалом. 

Депозитний ринок віддзеркалює загальний стан і тенденції грошово-кредитного 

ринку, вплив на нього інфляційних процесів та тенденцій до зростання 

грошових доходів населення [3]. В таблиці 1 наведено динаміку депозитів у 

розрізі секторів економіки за 2008-2013 рр. 

Таблиця 1 
Динаміка депозитів у розрізі секторів економіки за 2008-2013 рр., млн грн [2] 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Інші фінансові 

корпорації 
19305 15621 19022 21799 20852 26174 

Сектор 

загального 

державного 

управління 

2536 8586 4132 3894 5929 2950 

Нефінансові 

корпорації 
118188 94796 116105 153120 173319 195160 

Інші сектори 

економіки 
219711 215949 277390 312943 372241 445690 

Усього 359740 334953 416650 491756 572342 669974 
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Проаналізувавши дані таблиці 1 можна зробити висновки, що в період із 

2008 по 2013 роки сума депозитів зросла в 1,86 рази або на 310234 млн грн. У 

структурі депозитів України переважають депозити інших секторів економіки 

та нефінансових корпорацій, причому в 2008 році найбільша питома вага 

належала вже депозитам інших секторів економіки. 

У 2009 році спостерігається спад депозитів у всіх сектора, що є наслідком 

фінансово-економічної кризи, яка сталася в 2008 році. Найменшу питому вагу 

становлять депозити сектору загального державного управління. У 2013 році 

депозити всіх секторів економіки значно зростають крім депозитів сектору 

державного загального управління, які значно зменшилися порівняно з 2012 

роком (у 2 рази). 

Збільшeння обсягів залучених депoзитів є позитивною тенденцією, 

оскільки дає змoгу комерційним бaнкам збільшувати обсяги активних опeрацій, 

що, як відомо, є основним джeрелом прибутку для бaнків. Розглянемо 

структуру залучeних комерційними бaнками депoзитів у 2008-2013 рр. У 

2008 р. усього депозити становили 359740 млн грн із них найбільшу питому 

вагу мають депозити строком від 1 до 2 років (122344 млн грн), а найменшу 

мають депозити строком більше 2 років (36897 млн грн). Уже в 2013 р. ситуація 

дещо змінилася, в цілому депозити становили 669974 млн грн, що на 86,24 % 

більше ніж у 2008 р. Депозити строком від 1 до 2 років у 2013 році зросли на 

103,82 % в порівнянні з 2008 роком або на 127018 млн грн. Найменшу частку 

серед залучених депозитів як у 2008 р. так і в 2013 р. становлять депозити на 

термін більше 2 років, що свідчить про недовіру юридичних і фізичних осіб 

фінансовим установам і нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні 

[2]. Розглянемо динаміку депозитів у залежності від валюти, в якій залучуються 

кошти, в період з 2008 року по 2013 рік.  

У 2008 році депозити в національній валюті становили 56,12 % від 

загальної кількості депозитів (201835 млн грн), а в іноземній валюті – 43,88 % 

(157905 млн грн), а в 2013 р. депозити в національній валюті становили 62,95 % 

(421754 млн грн) від депозитів у цілому, що на 6,83 % більше ніж у 2008 році, а 

в іноземній валюті – 37,05 % (248220 млн грн), що свідчить про більшу довіру 

вкладників до гривні, аніж до долара чи будь-якої іншої іноземної валюти [2]. 

Таким чином, за результатами дослідження можна зробити висновок, що 

зараз депозитний ринок України перебуває у стані стабілізації після світової 

кризи, але не відомо чи ще довго воно так залишатиметься. Стан ринку 

депoзитних послуг є важливим фактoром впливу на ефективність діяльнoсті 

банків. Адже наявність достатньoго обсягу грошових ресурсів бaнку – 

неoбхідна умова ефективної кредитнoї діяльності, що є основним чинникoм у 

забезпеченні фінансoвої стійкості та надійнoсті комерційних банків і вaжливим 

фактором стабільнoго розвитку банківської систeми в цілому.  
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Інвестиції, як елемент глобальної фінансової системи, відіграють дуже 

важливу роль в забезпеченні безперервного економічного розвитку. Процес 

інвестування в глобальному вимірі пов’язаний із вирішенням двох проблем: 

куди вкласти кошти та як залучити інвестиції. Це питання особливо актуальне в 

період економічної нестабільності, коли з одного боку на перший план 

виходить проблема збереження наявних фінансових ресурсів, а з іншого 

виникає безліч можливостей для розвитку, змінюються економічні системи та 

підходи. Метою даної роботи є дослідження світового досвіду фондів 

суверенного добробуту. 

Світовий досвід включає різні моделі систем управління засобами 

суверенних фондів. Усього ж у світі налічується більше 42 фінансових установ, 

які можна визначити, як фонди національного суверенного добробуту [1]. 

Цікавим є досвід діяльності єдиного великого європейського ФСБ – 

Державного пенсійного фонду «Глобал» (Норвегія), який створений для 

забезпечення сталого управління норвезьким нафтовим доходом. 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. За 

інвестиційною стратегією фонд 60 % вкладає в фондовий ринок, 35-40 % в 

цінні папери з фіксованим прибутком і до 5 % в нерухомість [2].  

Норвезький пенсійний фонд «Глобал» інвестує кошти у широку 

номенклатуру компаній (всього більше 8400 компаній у світі). Фонд інвестує 

пасивно, тобто не управляє компаніями, і володіє у середньому 1 % акцій 

кожної з них. У 2011 році доходи фонду «Глобал» складали 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 перевищувала 245 млрд євро. В 2011 р. фонд повернувся на 
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ринок нерухомості, придбавши 114 будинків в Парижі і Лондоні, проте це 

складає лише 0,1% в загальних інвестиціях фонду [2]. 

Варто звернути увагу також діяльність найбільшого фонду США – 

Постійного резервного фонду Аляски. За вимогами законодавства принаймні 

25 % всіх платежів за природні ресурси, виручки від роялті, доходів від 

видобування мінеральних ресурсів мають бути розміщені в постійному фонді, 

який може бути використаний тільки для отримання доходів від інвестицій. 

У даний час активи фонду складають близько 37 млрд дол США. 

Розподіл активів включає в себе 53 % в американських і неамериканських 

акціях, 22 % – в американських і неамериканських інструментах із фіксованим 

доходом, і 10 % на ринку нерухомості. Фонд також здійснює асигнування на 

6 % в приватний акціонерний капітал, на 6 % до інвестицій обов’язкового 

повернення, і 3 % інвестицій в інфраструктуру [2]. 

Державний нафтовий фонд Республіки Азербайджан є єдиним прикладом 

створення та функціонування відокремленої від держави фінансової інституції 

для збору і управління надходженнями від видобутку вуглеводнів на 

пострадянському просторі. Утворений як інструмент для адміністрування 

додаткових доходів від видобутку нафти, він поступово збільшувався в міру 

зміни динаміки прибутків держави від нафтовидобутку. 

На сьогодні азербайджанський фонд управляє активами в 34,2 млрд дол, 

має високу динаміку зростання і до 2020 р. може акумулювати понад 100 млрд 

дол. Фонд є прямим отримувачем платежів від вуглеводневого сектора, частину 

з яких потім перераховує до державного бюджету відповідно до щорічних 

рішень про так званий бюджетний трансферт, які приймає уряд. Динаміка 

зростання фонду в останні роки супроводжувалася також значним збільшенням 

обсягів бюджетних трансфертів. Попри рекомендації світових фінансових 

інституцій про необхідність обмежити фінансові вливання з фонду на рівні 

5,9 млрд дол, у державний бюджет Азербайджану в останні роки 

перераховувалося щороку більш як по 10 млрд дол. У 2013 р. відбулося 

«вливання» близько 14 млрд дол [2]. 

Отже, фонди суверенного багатства в основному створюють країни багаті 

природними ресурсами та країни, що мають стійке позитивне сальдо 

торговельного балансу. Основними джерелами формування суверенних фондів 

багатства є доходи від експорту сировинних ресурсів, позитивне сальдо 

торгового балансу, доходи від управління активами фондів. Фонди суверенного 

багатства у глобальному фінансовому просторі підтримують фінансову 

стабільність у випадку дотримання принципів чесності і прозорості діяльності. 

Вони виступають як інституційні інвестори та співпрацюють з фінансовими 

установами. 
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На сучасному етапі розвитку економіка України характеризується 

активізацією ряду трансформаційних процесів у зв’язку з необхідністю її 

адаптації до викликів глобалізації. Головним об’єктом фундаментальних 

перетворень виступає фінансова сфера, оскільки саме через фінансовий сектор 

здійснюється акумуляція та перерозподіл фінансових ресурсів, які генеруються 

національним господарством, у відповідності до цілей держави, а також обсягу 

і масштабів виконання покладених на неї функцій. У свою чергу, серед 

елементів фінансової системи України найбільш проблемною, однак і однією з 

найважливіших складових, є сфера державних фінансів, зокрема, бюджетна 

система, що обумовлює необхідність визначення та систематизації ключових 

теоретичних аспектів бюджетної політики держави. 

Метою даного дослідження є узагальнення основних змістовних 

характеристик категорії «бюджетна політика». 

Так, серед основних параметрів зазначеного поняття, які зустрічаються у 

визначеннях вітчизняних авторів (табл. 1) було виділено наступні: 

узагальнююча характеристика, яка дозволяє описати досліджуване явище з 

організаційної точки зору; керуюча система (суб’єкт) – характеризує органи, 

уповноважені на реалізацію бюджетної політики на різних рівнях; керована 

система (об’єкт) – процес або явище, на яке здійснює вплив суб’єкт; цільові 

орієнтири. 

У контексті дослідження узагальнюючої характеристики бюджетної 

політики слід відмітити, що більшість науковців визначають дане поняття як 

систему заходів, однак, зважаючи на те, що у загальному розумінні політика 

являє собою цілеспрямовану діяльність, пов’язану із прийняттям відповідних 

рішень у певній сфері, доцільно визначати бюджетну політику з цієї позиції. 

Суб’єктна складова згадується у трактуваннях більшості дослідників, 

однак серед авторів є як ті, що визначають у складі керуючої системи лише 

органи державної влади, так і ті, які доповнюють інститути цілеспрямованого 

впливу органами місцевого самоврядування. З нашої точки зору, логічнішим є 

більш комплексний підхід, за якого до суб’єктів реалізації бюджетної політики 

належать органи управління як загальнодержавного, так і локального рівня. 
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Таблиця 1 
Узагальнення наукових підходів до трактування змісту 

категорії «бюджетна політика» 

№  

з/п 
Автор Визначення 

1 Василик О. Д., 

Павлюк К. В. [1] 

Бюджетна політика – сукупність заходів держави щодо 

організації та використання фінансів для забезпечення 

економічного і соціального розвитку. 

2 Юрій С. І.,  

Федосов В. М. [5] 

Бюджетна політика – діяльність державних органів влади і 

управління стосовно формування, виконання та регулювання 

державного бюджету країни з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку та стратегічних пріоритетів держави.  

3 Кудряшов В. П. [4] Бюджетна політика – це комплекс заходів, спрямованих на 

залучення, розподіл і використання коштів державного 

бюджету. 

5 Коваленко Л. О., 

Абакуменко О. В. [3] 

Бюджетна політика – сукупність цілей, напрямків, форм і 

методів формування та використання бюджетних коштів для 

фінансування завдань соціально-економічного розвитку. 

4 Господарський 

кодекс України [2] 

Бюджетна політика – політика, спрямована на оптимізацію та 

раціоналізацію формування доходів і використання   

державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності 

державних інвестицій у економіку, узгодження 

загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних 

відносин, регулювання державного боргу та забезпечення 

соціальної справедливості при перерозподілі національного 

доходу. 

 

У якості керованої підсистеми науковцями визначаються фінанси, кошти 

державного бюджету або фінансові ресурси держави. Однак, варто зазначити, 

що саме останнє поняття із приведеного переліку відповідає змісту бюджетної 

політики, оскільки фінанси є досить широким для досліджуваної категорії 

об’єктом регулювання, а кошти державного бюджету – занадто вузьким, адже в 

даному випадку фактично не враховуються фінансові ресурси, які акумульовані 

у місцевих бюджетах, а це є концептуально неправильним. 

Деякі науковці виділяють проміжні цілі реалізації бюджетної політики 

при ідентифікації змісту досліджуваного поняття, що є досить суперечливим 

моментом, оскільки перелічити абсолютно всі завдання неможливо, а 

нехтування хоч одним із них може призвести до термінологічної 

невизначеності. Саме тому більш доцільним є акцентувати увагу на кінцевій 

меті, а не проміжних цілях. 

З урахуванням зазначених зауважень, як висновок до виконаної роботи, 

пропонуємо визначати бюджетну політику як цілеспрямовану діяльність 

уповноважених органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

щодо управління процесом формування, розподілу та перерозподілу 

фінансових ресурсів держави на основі використання важелів бюджетного 

регулювання з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та 

реалізації стратегічних пріоритетів держави. 
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УДК 657 

РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 
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Вовк В. В. 
Науковий керівник: д.е.н., професор Шевчук В. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні 

діяльність страхових компаній не може здійснюватись без дебіторської та 

кредиторської заборгованості, які забезпечують обіг оборотних ресурсів, а отже 

– дозволяють управляти обсягом і характером грошових коштів. 

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а 

також між ними та населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер 

грошових розрахунків. Розрахунки – це, напевно, найбільш об’ємна та значима 

тема в бухгалтерському обліку. Неможливо уявити будь-яку сферу діяльності 

підприємства без здійснення розрахунків. Вони складають основу діяльності 

страхових компаній. У даній сфері розрахункові операції можна трактувати як 

процес виконання зобов’язань у межах страхової діяльності. 

У бухгалтерському обліку розрахункові операції страхових компаній слід 

розглядати як формування та погашення дебіторської і кредиторської 

заборгованості. 

Дебіторська заборгованість страхових компаній пов’язана з операціями 

надання страхових послуг, у тому числі з розрахунками з клієнтами за 

основними платежами, а також інвестиційними доходами; розрахунками між 

структурними підрозділами страхової компанії; розрахунки щодо основної 

діяльності. 

Кредиторська заборгованість страхової компанії виникає у зв’язку зі 

споживанням послуг інших страхових компаній; виплат страхових 

відшкодувань; внутрішні розрахунки; здійснення депозитних виплат; 

зобов’язаннями за адміністративними витратами тощо. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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Дебіторська заборгованість збільшує величину обігових активів, але 

сповільнює їх оборотність і може призвести до зменшення кінцевого 

фінансового результату. 

Обліку дебіторської заборгованості страхових компаній слід приділити 

особливу увагу, організувавши належне документальне обґрунтування, оцінку, 

своєчасне відображення в бухгалтерському обліку. Це дозволяє формувати 

належне інформаційне забезпечення аналізу дебіторської заборгованості та її 

контролю. 

У сукупності такі заходи надають можливість контролювати величину і 

рівень фінансових результатів, оскільки дебіторська заборгованість страхових 

компаній, як правило виникає у результаті дохідних операцій.  

Інформація про зобов’язання страхової компанії допомагає користувачам 

фінансових звітів аналізувати його фінансовий стан і приймати фінансові 

рішення. 

Кредиторська заборгованість, як правило, відображає витрати 

підприємства. Вони можуть бути необґрунтованими у зв’язку з відсутністю 

документального підтвердження. Тобто важливу роль у висвітленні інформації 

про зобов’язання підприємства відіграють точно сформульовані умови 

договорів. Вони хоч і не відображаються в бухгалтерському обліку, але 

здійснюють вплив на результат діяльності. 

Таким чином, розрахункові операції страхових компаній не лише 

залучають практично всі ресурси в оборот, але і визначають фінансовий 

результат. Відповідно, потребується чітке і повне документальне оформлення 

та бухгалтерське відображення. 

 

 

УДК 338.2 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

Гавриленко В. О. 

Науковий керівник: Шабанова О. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Серед населення останнім часом панує невтішна думка, породжена 

складним економічним становищем фінансових установ, що гроші краще 

тримати вдома. З огляду на це пропонуємо звернути увагу на діяльність 

недержавних пенсійних фондів, які призначені не лише для вкладання коштів, а 

і для пенсійного забезпечення, що безумовно турбує кожного.  

До недержавних пенсійних фондів українські інвестори тільки 

придивляються. Однією з головних проблем недержавних пенсійних фондів 

України на сьогодні є недостатній рівень розвитку вітчизняного фондового 

ринку для підвищення рівня інвестиційного доходу та захисту коштів 

учасників. Наразі українські НПФ проходять своєрідне випробування 
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фінансовою кризою, що є найкращим способом оцінити професійний рівень 

управляючих фондами в момент падіння фондового ринку. Виконуючи 

зобов’язання, керуючий активами має прогнозувати фінансові потоки таким 

чином аби позбавити учасників НПФ проблем в отриманні пенсійних виплат 

[2].  

Значний внесок у вивчення проблем, пов’язаних з управлінням активами 

недержавних пенсійних фондів, зробили такі вітчизняні вчені, як Леонов Д. А., 

Федоренко А. В, Кондрат І. Ю., Бабірад М. М., Савченко Я.П., Суріна О. В. та 

інші. Але, попри велику кількість публікацій, тема підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів ще далеко не 

вичерпана.  

Метою роботи є дослідження концептуальних підходів до процесу 

управління активами НПФ, виявити основні тенденції  напрямів інвестування 

пенсійних внесків і розробити рекомендації щодо збереження вартості 

інвестицій в умовах кризи. 

На перше місце виносяться питання збереження і примноження коштів 

майбутніх пенсіонерів. Пенсійні кошти, що надходитимуть до пенсійних 

фондів, – досить  значні суми, які носять довгостроковий характер, тобто це так 

звані довгі гроші. Їх необхідно ефективно інвестувати з метою отримання 

якомога більшого доходу на користь учасників недержавних пенсійних фондів.  

Процес управління активами НПФ включає в себе п’ять послідовних 

етапів (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Етапи процесу управління активами НПФ [4] 

Інвестиційна ціль недержавного пенсійного фонду – це забезпечення 

виконання поточних зобов’язань перед учасниками з приводу нарахування та 

виплати пенсій, а також нарощення пенсійних накопичень шляхом розміщення 

коштів у дохідні активи [1].  

Інвестиційна політика НПФ повинна бути спрямована на досягнення 

такого рівня прибутковості інвестицій, який компенсуватиме інфляційні 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

153 

знецінення накопичених коштів та забезпечуватиме дохід достатній для 

відшкодування адміністративних та операційних витрат і приноситиме ще 

додатково 2-4 відсотки чистого прибутку. 

Для досягнення обраних цілей необхідно сформувати основні напрямки 

інвестиційної політики НПФ, враховуючи обмеження щодо інвестування 

коштів встановлені законодавством, регулюючими органами, радою пенсійного 

фонду які відображені в інвестиційній декларації.  

Портфельна стратегія обирається компанією з управління активами. Вона 

повинна відповідати інвестиційним цілям недержавного пенсійного фонду, 

кошти якого передані в управління, і може бути пасивною або активною [3].  

Відповідно до обраної портфельної стратегії здійснюється визначення 

об’єктів інвестування з урахуванням існуючих кількісних обмежень за 

окремими інструментами інвестування.  

З метою підвищення ефективності інвестицій оцінюються їх якісні 

характеристики – доходність, ліквідність, ризикованість. Ефективним 

вважається такий портфель, який має максимальну очікувану дохідність і 

найнижчу ризикованість.  

Таким чином, недержавним пенсійним фондам необхідно забезпечити 

збереження активів і розширити інструменти для інвестування. Та головне все 

ж зберегти довіру вкладників до недержавних пенсійних фондів.  
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Проблему оцінки ризиків суб’єктів страхування необхідно вирішувати 

комплексно, оскільки страхування являє собою цілісну систему суб’єктно-

об’єктних відносин. Отже, виходячи з визначення, наведеного в Законі України 
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«Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. [1] основними суб’єктами 

страхування є фізичні та юридичні особи, тобто сторони цивільно-правових 

відносин страхування. Практика ведення бізнесу визначає таких основних 

суб’єктів страхування: страховики, перестраховики, страхувальників, страхові 

посередники. 

Розглянемо кожну групу окремо, виділяючи основні види ризиків, що їм 

притаманні (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ризики суб’єктів страхування 

№ 

з/п 

Суб’єкт 

страхування 
Ризики суб’єктів страхування 

1. Страховик Природні, політичні, економічні, соціальні, техногенні, чисті, 

спекулятивні, статистичні, динамічні, процентний, депозитний, 

кредитний, ризики фінансової негайності, інші. 

2. Страхувальник Пожежа, ризик не дожиття, стихійне лихо, ДТП, інші. 

3. Страхові 

посередник 

Шахрайство, ризик втрати довіри к контрагенту, затримки 

розрахунків, інші. 

 

На рисунку 1 згруповано методи оцінки ризиків суб’єктів страхування за 

даними вітчизняних наукових праць. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Методи оцінки ризиків суб’єктів страхування [2, 3, 4] 

Отже, методи оцінки включають статистичний метод, який полягає у 

визначенні рівня загрози виникнення ризику залежно від ступеня ймовірності 

його виникнення. Для визначення ступеня ймовірності виникнення ризику 

може бути застосований дисперсійний аналіз, який полягає в оцінці окремих 

факторів, що впливають на періодичність виникнення ризику.  

Наступним методом є метод доцільності витрат, що полягає у визначенні 

рівня загрози виникнення ризику перевищення обсягу коштів, які планується 

витратити під час виконання умов договору, порівняно з попередньо 

визначеним і погодженим партнерами. Рівень загрози виникнення такого 

ризику визначається окремо для кожного етапу виконання умов договору 

залежно від ступеня ймовірності його виникнення. 

Ще одним методом є метод експертної оцінки, який полягає у проведенні 

оцінки ризиків групою експертів і визначенні за результатами такої оцінки 

ризику з найбільшим рівнем загрози його виникнення (застосовується в разі, 

коли застосувати інший метод неможливо). 

Експертна оцінка проводиться такими етапами: формування мети; 

постановка завдання; утворення групи управління процесом оцінки; добір 

Методи оцінки ризиків суб’єктів страхування 

Статистичний 

метод 

Метод доцільності 

витрат 
Метод експертної 

оцінки 
Метод 

аналогів 
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експертів і визначення рівня їх компетентності; складення анкет для 

опитування експертів; безпосереднє опитування експертів; збір інформації, 

необхідної для проведення оцінки; оброблення результатів оцінки та складення 

звіту. 

Останнім методом є метод аналогів, який полягає у визначенні рівня 

загрози виникнення ризику шляхом вивчення міжнародного досвіду 

партнерства.  

Таким чином, страхування передбачає наявність як мінімум двох сторін 

цивільно-правових відносин. Дані сторони є суб’єктами страхування з 

притаманними їм ризиками, що піддаються оцінці шляхом застосування 

розрахункових методів, основними з яких є статистичний метод, метод 

доцільності витрат, метод експертної оцінки, метод аналогії. Застосування цих 

методів дозволяє отримати ефективні результати та спрогнозувати розвиток 

ризикових ситуацій всіх контрагентів, що знаходяться в системі. 
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Трансформації, що відбуваються в банківських системах багатьох країн 

світу пов’язані не тільки з подоланням наслідків останньої фінансової кризи, 

яка виявила принципові недоліки, але й зі зміною вектору їх розвитку, де 

управління банківськими ризиками набуває вагоме значення. Підвищена увага 

до цього питання підтверджується матеріалами Базельського комітету з 

банківського нагляду, імплементація яких здійснюється центральними банками 

через стандарти та положення нагляду на основі оцінки ризиків, вимог до 

побудови ефективних систем ризик-менеджменту в банках. Вона є цілком 

виправданою, враховуючи масштаб та ефекти можливих наслідків. Усе це 

обумовлює актуальність дослідження. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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Теоретико-методологічні основи та практичні механізми вирішення 

проблеми управління ризиками банківської діяльності можна дослідити в 

працях таких зарубіжних і вітчизняних учених: Барановського О., 

Васильєвої Т., Вітлінського В., Козьменко С., Камінського А., Лаврушина О., 

Лєонова С., Міля Дж., Маршалла А., Сінки Дж. мол., Смовженко Т., Сміта А., 

Шортріда Дж. та ін.  

Мета роботи полягає в дослідженні поняття та принципів побудови 

автоматизованої системи управління банківськими ризиками, можливостей 

підвищення ефективності банківської діяльності за рахунок її упровадження.  

Узагальнення науково-методичних підходів до управління ризиками 

банківської діяльності достатньо повно розкрито в роботі [1]. Зокрема, аналіз 

сучасних підходів до визначення поняття «управління ризиками» дозволив 

виявити, що дієвість цього процесу досягається завдяки сукупності методів, що 

дозволяють визначити, проаналізувати, оцінити та певною мірою прогнозувати 

появу ризикових подій [1, с. 37]. Відповідно для забезпечення якості 

результатів такі методи потребують обчислювального ресурсу, а також значних 

за обсягом і достовірних даних за результатами банківської діяльності, 

динамікою економічних і ринкових процесів, накопичення, обробка та 

збереження яких неможливо без застосування сучасних інформаційних систем і 

технологій.  

Загалом автоматизована система управління банківськими ризиками 

(АСУР) передбачає її створення в межах діючої системи управління ризиками, 

що забезпечує зниження ймовірності настання неприпустимих втрат у 

результаті здійснення банками своєї діяльності. 

Автоматизована система управління ризиками спрямована на підготовку 

прийняття рішень, а саме допомагає фахівцям автоматизувати всі процеси 

управління ризиками, надаючи можливість більш реально та точно оцінювати 

наслідки та моделювати ситуації при виконані аналізу ризику. Вона 

безпосередньо проводить вартісну оцінку ризику і будує ймовірнісні прогнози 

за даними факторами. Відповідно до її конкретні завдання полягають у 

наступному: оцінка ринкових ризиків за фінансовими інструментами; обробка 

інформації, яка необхідна для моніторингу ризиків; множинність 

використовуваних моделей та інструментарій їх візуалізації і модифікації; 

оцінка ризиків у розрізі декількох наслідків і цілей, на які впливає ризик. До 

концептуальні вимоги побудови АСУР відносять обов’язковість реалізації 

сучасних методик аналізу та відповідність міжнародним стандартам безпеки.  

На світовому ринку АСУР представлені різноманітні за архітектурою та 

складом програмні продукти, що враховують досвід використання 

організаційних та методологічних підходів до управління ризиками. Зараз 

спостерігається усвідомлення, що управління ризиками є сучасною та 

динамічною управлінською технологією, тому автоматизація ризик-

менеджменту поширюється. Так, в якості прикладу, розглянемо впровадження 

таких систем в одному із провідних банків України – «Альфа-Банк», який 

займає лідируючі позиції в усіх сегментах вітчизняного банківського ринку 
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України. Він впровадив систему «The Ultimate Solution for Operational Risk 

Management» (IIG ULTOR) – комплексне рішення для оперативного та 

стратегічного управління операційними ризиками від компанії Info Industries 

Group. 

Система «IIG ULTOR» забезпечує всі ключові процеси управління 

операційним ризиком, а саме: збір даних про фактично понесені банком 

втратах, викликаних впливом операційного ризику – Loss Data Collection; 

проведення опитувань співробітників банку з метою самостійної оцінки впливу 

факторів операційного ризику на діяльність тих чи інших напрямків та / або 

підрозділів банку та їх контролю – Qualitative and Quantitative Self – Assessment; 

визначення і вимірювання ключових показників діяльності, контролю та ризику 

– Key Risk Indicators [2]. Перевагою даної системи є те, що вона включає в свій 

контур модуль для формування плану та оцінки ефективності поточних 

ініціатив з управління операційним ризиком. Усі модулі цієї системи 

використовують одні й ті ж основні дані щодо відомостей про організаційну та 

фінансову структуру банку, банківські продукти, застосовувані моделі 

вимірювання ризику, користувачів тощо. Впровадження цієї системи дозволяє 

банку побудувати комплексну систему управління ризиками. 

Отже, на сьогодні управління банківськими ризиками як засіб підвищення 

стабільності й ефективності роботи банків є найбільш актуальним напрямком 

удосконалення їх діяльності, де серед інших важливим інструментом стає 

автоматизація цього процесу. 
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Постановка проблеми. Питання, пов’язані з організацією та оплатою 

праці на підприємствах, є основою соціально-трудових відносин найманих 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

158 

працівників, роботодавців і держави. В сучасних умовах господарювання вони 

набувають особливо важливого значення.  

Теоретичні, методологічні та економіко-організаційні проблеми обліку 

виплат працівникам аналізували у своїх наукових дослідженнях провідні 

українські та зарубіжні вчені-економісти. Ці питання вивчали Бутинець Ф. Ф., 

Коблянська О. І., Побережна Н. М., Кошулинська  Г. О., Ткаченко Н. М., 

Хом’як Р. Л., Голова С. Ф., Семененко О. Л., Завгородній А. Г., Лень В. С, 

Рудницький В. С, Тарасенко Н. В. та багато інших. Однак, слід зазначити, що, 

незважаючи на значний інтерес учених до проблем побудови системи оплати та 

стимулювання праці персоналу, не всі їх аспекти в достатній мірі опрацьовані.  

Мета. Дослідження організації оплати праці та розрахунків за виплатами 

працівникам у сучасних умовах і шляхів їх удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. В Україні завершено створення 

законодавчо-нормативної бази регулювання оплати праці відповідно до 

міжнародних трудових норм. Водночас, механізми державного та колективно-

договірного регулювання оплати праці не працюють в повному обсязі, існує 

велика кількість невирішених питань і суперечностей. 

Для більшості населення заробітна плата втратила свою відтворювальну і 

стимулюючу функції та фактично перетворилася на різновид соціальних 

виплат, не пов’язаних із кількістю, якістю та кінцевими результатами праці. До 

того ж її рівень в Україні значно нижчий, ніж у розвинених державах. На 

багатьох підприємствах діє виплата зарплати «у конвертах», без сплати 

податків [2]. 

В Україні напрацьований багатий досвід упровадження прогресивних 

форм і систем організації, мотивації та оплати праці. Проте в сучасних умовах, 

коли підприємствам доводиться розраховувати тільки на власні ресурси, він 

практично не використовується. Вважаємо, що при всій важливості державного 

регулювання політика оплати праці повинна формуватись переважно на 

мікроекономічному рівні в залежності від специфіки, розміру і потреб кожного 

конкретного підприємства.  

Достовірність і правильність відображення в обліку інформації про 

виплати працівникам суттєво впливає на фінансовий результат діяльності, 

оскільки виплати персоналу становлять вагому частку витрат підприємства. 

Вивчення проблем організації матеріального стимулювання праці на 

підприємствах України переконливо свідчить про недосконалість сучасної 

політики мотивації персоналу та потребу її реформування в напряму інтеграції 

інтересів і цілей працівників з інтересами та цілями підприємства [3]. 

Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має будуватися 

на основі оптимізації її тарифного регулювання залежно від рівня кваліфікації 

робітників, підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем, 

запровадження гнучких форм і систем оплати праці. 

Розмір заробітної плати має залежати від складності та умов роботи, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та діяльності 

підприємства й у той же час стимулювати розвиток виробництва та 
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ефективність роботи. В організації праці на підприємстві дуже важливими є 

мотиваційні заходи – премії, доплати та надбавки.  

На нашу думку, заохочення повинні бути індивідуальними та 

ґрунтуватися на результатах роботи окремого працівника. Необхідно 

розширювати практику персоніфікації ставок і окладів найбільш 

кваліфікованим робітникам, враховувати  ступінь відповідальності та 

ефективності виконаної роботи, рівень професійної майстерності й 

ініціативності [1]. Вважаємо доцільним перевести оплату керівників і 

службовців на контрактну форму з врахуванням складності праці, 

кваліфікаційного рівня та ділових якостей працівника.  

Ефективним фактором, що також впливає на продуктивність праці, стан і 

впевненість працівника, є запровадження соціального пакету – надання 

роботодавцем певних благ у вигляді пільг, компенсацій особистих витрат, 

пов’язаних із роботою (мобільний зв’язок, транспорт), привілеїв і соціальних 

гарантій (медичне, пенсійне страхування, оплата навчання, путівок, лікування).  

Важливим напрямком удосконалення обліку розрахунків за виплатами 

працівникам є автоматизація облікового, аналітичного та контрольного 

процесу, яка дозволяє зменшити кількість помилок і скоротити час на 

здійснення облікових, аналітичних та контрольних операцій. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, у сучасних умовах розвитку 

України правильний і дієвий облік витрат на оплату праці, своєчасний аналіз 

нарахування, динаміки заробітної плати та інших виплат працівникам і 

факторів, що впливають на її реальну зміну, повинні стати джерелом надійної 

інформації для подальшого контролю та управління витратами на оплату праці. 

Тому основна задача обліку і аудиту розрахунків підприємства за виплатам 

персоналу – знайти оптимальний рівень таких витрат, що забезпечував би і 

прибутковість підприємства, і достатню мотивацію працівників. 
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Сучасний стан економіки України, обумовлений політичними 

революціями «Євромайдану», вимагає рішучих дій із боку уряду. Однимі з 

вагомих важелів підтримки економіки країни в стабільному стані є 

забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, в першу чергу 

− підприємств державного сектору економіки. На сьогодні в державній 

власності знаходиться значна частка установ та організацій, що функціонують у 

різних сферах діяльності та фінансуються за рахунок загальнодержавного та 

місцевих бюджетів. Ефективність діяльності установ бюджетного сектору 

визначається раціональною організацією бухгалтерського обліку, як основного 

інструменту планування доходів і витрат. Незважаючи на існуючу 

регламентацію методологічних основ бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності суб’єктів державного сектора, питання вдосконалення та створення 

нормативної бази щодо бухгалтерського обліку і звітності в державному 

секторі залишаються особливо актуальними. 

Метою роботи є дослідження стану та напрямків удосконалення 

організації та ведення бухгалтерського обліку в установах державного сектору 

та реформування нормативної бази ведення обліку на основі досвіду 

розвинених країн. 

Активізація євроінтеграційних процесів в країні, розвиток міжнародного 

співробітництва, зростання потреби в іноземних інвестиціях в економіку стали 

передумовою реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в 

державному секторі. Цей процес розпочався з Постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 січня 2007 р. № 34, якою затверджено стратегію модернізації 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [1]. 

Завданнями Стратегії є вдосконалення методології та перехід на єдині 

методологічні засади бухгалтерського обліку і звітності, а також створення 

уніфікованого організаційного й інформаційного забезпечення бухгалтерського 

обліку. 

Основними напрямами реалізації зазначеної стратегії є введення в дію 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 

секторі; розробка єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією; адаптація нормативно-

правового та методологічного забезпечення бюджетного обліку. Однак 

зазначені трансформації вимагають економічного підґрунтя через адаптацію до 

вітчизняних принципів ведення бухгалтерського обліку. Дев’ятнадцять 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному 
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секторі, які були розроблені та затверджені Міністерством фінансів України 

протягом 2009-2012 років на основі міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку в державному секторі, будуть впроваджені лише з 2015 року. 

Аналіз досвіду державного реформування бухгалтерського обліку 

діяльності підприємницьких структур показав, що важливими чинниками для 

успішного реформування бухгалтерського обліку в державному секторі є: 

− гармонічне поєднання впровадження положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі з реформуванням системи 

бухгалтерського обліку в Україні з точки зору фінансового, науково-

методичного та організаційного забезпечення; 

− доступність навчання для відповідних фахівців із погляду рівня оплати; 

− підконтрольність виконання поставлених цілей і завдань; 

− створення системи підвищення кваліфікації бухгалтерів за участю 

професорсько-викладацького складу національних вищих навчальних закладів 

відповідного напряму. 

Таким чином, реформація бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі, 

тобто розробка на їх основі національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, дасть змогу забезпечити 

використання інтегрованої фінансово-аналітичної системи управління 

процесом бюджетування в державному секторі економіки, що розпочне новий 

євроінтеграційний етап для України. 
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Постановка проблеми. Удосконалення структури видатків місцевих 

бюджетів є надзвичайно актуальною з огляду на значу роль видатків для 

економічного розвитку України та її регіонів. У сучасних умовах, питання 

ефективного використання видатків місцевих бюджетів України стає 

надзвичайно актуальною, адже головне призначення місцевих бюджетів – це 
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задоволення потреб соціально-економічного розвитку територій та 

регулювання розподілу державних доходів на місцях, тим самим забезпечуючи 

рівний доступ населення до бюджетних послуг. 

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання місцевих 

бюджетів є об’єктом досліджень багатьох провідних науковців, зокрема 

Буковинського С., Єпіфанова А., Лукінова І., Луніної І., Лютого І., 

Кириленко О., Кравченка В., Павлюк К., Полозенка Д., Тропіної В., Юрія С. та 

інші. 

Метою статті є визначення сутності та розкриття структури видатків 

місцевих бюджетів, аналіз сучасного стану і тенденцій видаткової бази 

місцевих бюджетів та визначення шляхів удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Видатки місцевих бюджетів відіграють 

важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві 

органи самоврядування покликані вирішувати локальні проблеми, що 

безпосередньо пов’язані з виконанням суспільних функцій у формі надання 

соціальних послуг і сприяння підвищенню життєвого рівня населення, то склад 

і структура видатків місцевих бюджетів відображають соціальну спрямованість 

[1, c. 126]. 

Згідно Бюджетного кодексу України, видатки бюджету – кошти, 

спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним 

бюджетом [2]. 

Більшість видатків місцевих бюджетів традиційно спрямовується на 

соціально-культурну сферу. В 2013 році сукупна частка цих видатків у 

структурі видатків місцевих бюджетів складала 86,0 % що на 2,8 % більше 

рівня попереднього року (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура видатків місцевих бюджетів за 

січень-вересень 2012-2013 років 
Джерело: Складено за даними Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [3]. 
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У структурі видатків місцевих бюджетів практично не відбувається змін. 

Так, спостерігається лише зростання частки видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення на1,9 %, а також скорочення на 1,7 % і 0,9 % часток 

видатків на житлово-комунальне господарство та економічну діяльність 

відповідно. Крім того, відбулося зростання на 0,1 % частки трансфертів, що 

передаються з місцевих бюджетів до державного. 

Загальний обсяг видатків на соціально-культурну сферу збільшився на 

8,3 %. Серед них найбільшими є видатки на освіту і становлять 34,1 % від усіх 

видатків місцевих бюджетів, на соціальних захист і соціальне забезпечення – 

26,2 %, на охорону здоров’я – 22,1 % [3]. 

Як негативний аспект можна відзначити досить значну частку видатків на 

управління. В цьому напрямку потрібно проводити зміни у структурі його 

апарату, які дали б можливість скорочення витрат на персонал та спрямовувати 

фінансові ресурси на інвестиційну складову місцевих бюджетів [4]. 

Зусилля із залучення інвестицій мають бути зосереджені на кількох 

секторах, що належать до ключових секторів зростання та сприяють 

нарощуванню потужностей місцевої промисловості. Для кожного сектору 

місцевої економіки слід визначити потенційні вітчизняні та зарубіжні компанії, 

які можуть генерувати мобільні проекти і відповідають цілям регіону (місту, 

району) в окремих секторах і технологіях. Доцільним є пошук і стимулювання 

на місцевому рівні економічно потужних місцевих підприємств, які працюють 

на власній сировинній базі, задовольняють потреби не тільки свого регіону, а й 

інших регіонів, а також країни.  

Висновки. Проаналізувавши напрями витрачання бюджетних коштів 

місцевих бюджетів, можна чітко стверджувати, що пріоритетним напрямом у 

сфері видатків є соціальний. Саме видатки на освіту, соціальний захист та 

соціальне забезпечення, охорону здоров’я становлять найбільшу частку. Хоча, 

виділення коштів на інвестиційні проекти є більш доцільним, оскільки може 

надати довгостроковий позитивний мультиплікативний ефект і бути стимулом 

для економічного зростання. 
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Постановка проблеми. Утвердження інноваційної стратегії не може 

здійснюватися без належного вивчення та обґрунтування не тільки ролі та 

значення інноваційної діяльності у теорії економічного зростання, а й 

вирішення проблеми її фінансового забезпечення. Оскільки стрімкий розвиток 

на майбутнє буде визначатися рівнем інноваційної активності та її фінансового 

забезпечення, питанням формування ефективної інноваційної політики має 

бути приділено значно більше уваги.  

Метою є дослідження спеціальних фінансових механізмів державного 

сприяння інноваційній діяльності, зокрема фінансування через систему 

державних науково-технічних програм різного рівня та фінансування через 

спеціально створені фонди. 

Виклад основного матеріалу. Загалом сукупність методів державного 

регулювання інноваційної діяльності підприємницьких структур можна подати 

схематично (рис. 1), [1]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні методи державного регулювання інноваційної діяльності 

підприємництва 

 

Завдання держави, щодо виконання своїх зобов’язань: 

 створення стабільної системи управління державними фінансами; 

 забезпечення стійкого економічного зростання; 

 гарантоване виконання державою своїх соціальних зобов’язань; 

 Міністерство фінансів та органи влади, які ним спрямовуються та 

координуються повинні бути новаторами у впровадженні інноваційних 

принципів державного управління та реалізації системних реформ. 

Виходячи з цього, запропонована нова модель інноваційних засад 

функціонування державних фінансів України. 

Методи 

державного 
регулювання 

інноваційної 

діяльності 

Закони і законні акти Норми і нормативи 

Ліцензії і квоти 

ціноутворення 

Джерела фінансування інновацій 

Держ. Замовлення і зукупівлі 

Мито і митні податки 

Відсотки за кредит  та держ. гарантії 

Підтримка інфраструктурних утворень 
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Модель базується на системних принципах менеджменту і спрямована на 

підвищення ефективності, прогнозованості та прозорості системи державних 

фінансів, перетворення фінансів у двигун розвитку економіки України. 

Опираючись на постанову Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 р., 

№187 про затвердження «Державної програми активізації розвитку економіки 

на 2013-2014 роки», яка розроблена з метою запровадження нових підходів до 

модернізації пріоритетних галузей національної економіки на найближчі два 

роки для активізації її розвитку визначає основні  реформи державних фінансів 

та фінансового сектору. 

Система державних фінансів України у найближчий період повинна 

сформувати та виконати таку ієрархічну модель (рис. 2) [3]: 
 

 
 

 

 

3.Інноваційний розвиток 

2.Програми та методи 

1.Фундамент 

 

Рис. 2. Ієрархічна модель інноваційних засад функціонування 

державних фінансів 

 

1. «Фундамент» включає: 

 зміну філософії роботи; нову ідеологію бюджету; розробку і прийняття 

нових Бюджетного та Податкового кодексів; проведення адміністративної 

реформи; формування стратегічної довіри суспільства й інвесторів; 

створення прозорої системи державних фінансів. 

2. «Програми та методи» включають: 

 стійкість системи державних фінансів; соціальна захищеність громадян; 

інноваційно-інвестиційне зростання економіки; передбачуваність 

середньострокової бюджетної політики. 

3. «Інноваційний розвиток» та інноваційна політика мають 

вирішальне значення для практичного забезпечення модернізаційних завдань 

України. Стимулювання процесів інфраструктурного оновлення та 

комплексного соціально-економічного розвитку територій – одне з головних 

завдань інноваційної стратегії України, яке передбачає: 

 поглиблення інтеграції регіональних освітніх і наукових інфраструктур 

шляхом посилення зв’язків між регіональними відділеннями НАНУ;  

збільшення кількості підприємств, що впроваджують інновації шляхом 

надання «місцевих преференцій»; запровадження «інноваційності» як 

одного з основних статистичних критеріїв оцінки регіонального розвитку; 

сприяння розробці та впровадженню регіональних програм інноваційної 

політики в Україні на основі опрацьованого досвіду регіонів-лідерів; 

розробку єдиних стандартів і методології інтегральної оцінки показників 

інноваційного розвитку регіонів України з використанням підходів ЄС. 
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Висновок: стратегічним пріоритетом розвитку України на сучасному 

етапі має стати формування ефективної інноваційної політики та створення 

цілісної системи її фінансово-матеріального забезпечення. В даній роботі було 

сформовано модель і проаналізовано складові інноваційних засад, що 

забезпечать сприятливі умови для інноваційної діяльності. Обґрунтовано, що 

для активізації економічного розвитку необхідне формування нових підходів до 

формування та реалізації державної інноваційної політики, які б сприяли 

інноваційному розвитку і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. 
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З кожним роком, дедалі більшої уваги набувають питання підвищення 

ролі нефінансової (соціальної, екологічної, та ін.) інформації про діяльність 

підприємств для суспільства, оскільки всі господарюючі суб’єкти нерозривно 

пов’язані із суспільством. Достатній рівень вищезазначеної інформації сприяє 

формуванню довіри до підприємства, не лише як до виробника продукції, чи 

потенційного контрагента, а й як до соціально-орієнтованого суб’єкта ринкових 

відносин. Проблематику становлення інтегрованої звітності, яка включає в себе 

нефінансові показники відображено у працях вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, серед яких – Р. Костирко, В. Воробей, Т. Давидюк, І. Журовська, 

Р. Колишко, та ін. Аналіз наукових праць вказує на необхідність створення 

нової моделі звітності та розробки її методологічних засад відповідно до 

концепції сталого розвитку суспільства. 

Метою дослідження є необхідність розкриття нефінансової інформації та 

окреслення ключових напрямків впровадження інтегрованої звітності. 

Звітність підприємств, установ, організацій є важливою частиною 

ефективного функціонування, та стабільного просування по визначеному 

шляху до стратегічних цілей. Варто зазначити, що на показники умови праці 

http://www.minfin.gov.ua/
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(діяльності), які не є фінансовими показниками акцентується увага в таких 

авторів як Загородній А.Г., та Азриліян А.Н., у інших джерелах серед об’єктів 

що відображаються у звітності зазначаються виключно фінансові показники [1]. 

Поняття «нефінансова звітність» було до недавнього часу нетиповим для 

суб’єктів господарювання, але вже сьогодні воно є невід’ємною складовою 

звітності підприємств. Нефінансова звітність містить стислу інформацію про 

екологічні, соціальні аспекти діяльності та корпоративне управління компаній, 

зокрема щодо істотних ризиків у цих сферах. Як стверджує Костирко Р. О., 

інтегрована звітність надає значно більше інформації про вплив компанії на 

суспільство, економіку та навколишнє середовище, описуючи діяльність 

компанії у відповідному суспільному контексті [2]. Зазвичай фінансова та 

нефінансова звітність оприлюднюються окремо, суттєво різняться за форматом 

і виконують різні цілі. Фінансова звітність має чітко визначену мету – 

інформування акціонерів, кредиторів, інвесторів і регуляторів, нефінансова 

звітність – інформування ширшого кола заінтересованих сторін, зокрема 

працівників, громадських організацій, органів влади, експертів. 

Перспективним напрямком розвитку звітності є об’єднання фінансової та 

нефінансової інформації про діяльність підприємства та подача її в одному 

загальному, інтегрованому звіті.  

У даний час у міжнародній практиці ведення нефінансової звітності фірм 

найбільшого поширення набули стандарти: «Директиви глобальної звітності» 

(GRI, Global Reporting Initiative), «Відповідальність 1000» (Accountability 1000, 

AA1000) і ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності». У 2013 р. 

був розроблений та винесений на обговорення проект стандарту інтегрованої 

звітності (IIRC), який повинен врахувати недоліки попередніх стандартів (GRI). 

Новий стандарт буде адаптований для всіх видів економічних суб’єктів і 

дозволить складати єдиний інтегрований звіт, що містить як фінансову, так і 

нефінансову інформацію. 

В Україні, частина компаній таких як «ДТЕК», ПАТ «Арселор Міттал 

Кривий Ріг», Платинум Банк, ПрАТ «Систем кепітал менеджмент», ПАТ 

«Оболонь», ПрАТ «Київстар», ТОВ «БДО» та інші, вже формують інтегровану 

звітність. Однак завданням подальших досліджень є формування елементів 

інтегрованих звітів, які передбачають більш широкий перелік показників. Варто 

зазначити, що соціальні звіти, складені вищезазначеними компаніями, справді 

містять у собі нефінансові показники, та інформують різні групи впливу, та 

суспільство загалом про соціальні, екологічні, та інші аспекти діяльності фірм, 

але в той же час вони є відокремленими від головних фінансових показників.  

Таким чином, сьогодні компанії, готуючи звітність, прагнуть, щоб 

представлені в ній дані були максимально корисні. Зайва інформація та складна 

методика викладу значно знижують шанси домогтися ефективної взаємодії з 

боку зацікавлених осіб. Тобто відкритими залишаються питання розробки форм 

інтегрованих звітів та питання щодо рівня їх уніфікованості. 
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На сьогоднішніх умовах господарювання продовжується реформування 

бухгалтерського обліку, впроваджується ряд нормативних документів, що 

регламентують його діяльність із метою максимального наближення до 

міжнародних стандартів і вимог ринкової системи господарювання.  

Грошові кошти є одним з головних об’єктів бухгалтерської обліку, що 

зумовлює необхідність постійного контролю і аналізу їх наявності та руху. 

Окремі питання обліку руху грошових коштів досліджені в працях наступних 

учених: Верига Ю. А., Малюга Н. М., Сук Л. П., Ткаченко Н. М. та інших 

авторів. 

Для ефективного ведення фінансово-господарської діяльності необхідно 

вміло управляти грошовими коштами. Величина коштів, яка потрібна для 

господарської діяльності, звичайно, залежить від специфіки діяльності, але не 

меншою мірою залежить і від уміння ними розумно розпоряджатися.  

Серед існуючих облікових проблем стосовно руху та наявності грошових 

можна виділити, по-перше, оцінку всіх монетарних статей у валюті звітності, 

по-друге, визначення класифікаційної групи грошових коштів, по-третє, 

врахування фактора часу при оцінці грошових коштів підприємства, і 

найголовніше, складання звіту про рух грошових коштів. На думку практиків, 

саме даний звіт є найскладнішим та найсуперечливішим серед усіх фінансових 

звітів підприємства [3].  

Звіт про рух грошових коштів можна вважати доповненням до 

бухгалтерського балансу (в частині детального руху грошових коштів). Його 

слід використовувати разом з іншими фінансовими звітами, оскільки він надає 

інформацію, яка дозволяє користувачам оцінювати зміни руху грошових 

коштів. Із метою пристосування до обставин та можливостей, які постійно 

змінюються. Згідно Наказу «Про затвердження Національного П(с)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» при складанні фінансової звітності 
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підприємства обирають спосіб складання звіту про рух грошових коштів за 

прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту [1].  

Наступним значним проблемним моментом у діяльності підприємств є 

планування грошових потоків, зокрема, надходження та витрат грошових 

коштів [4]. Плануванню грошових коштів потрібно приділяти значну увагу і 

тому для вдосконалення ефективності планування грошових коштів на 

підприємствах доцільно застосувати платіжний календар. Платіжний календар 

є оперативним планом надходження коштів та здійснення платежів, основне 

призначення  якого – структуризація, формалізація та контролювання грошових 

потоків на підприємстві.  

Для забезпечення чіткої роботи всіх підрозділів з планування руху 

грошових коштів і використання затверджених планів необхідно описати та 

регламентувати відповідні процеси. Для встановлення фінансової дисципліни 

необхідно насамперед чітко визначити пріоритетність платежів, ґрунтуючись 

на кількох критеріях. Перший критерій – це стаття витрат та її статус. Як 

правило статті витрат за статусом поділяють на три групи [2]:  

1) захищені платежі, які необхідно здійснити першими на певну дату, 

це є розрахунки з податковими органами, банками, заробітна плата; 

2) умовно-захищені платежі, за якими можлива затримка до трьох 

банківських днів, сюди відносяться розрахунки з постачальниками ресурсів для 

виробництва продукції;  

3) незахищені платежі, які сплачуються тоді, коли всі платежі першої 

та другої групи виконано, сюди відносять представницькі витрати, оплату за 

навчання співробітників, юридичних та аудиторських послуг. 

Наступний критерій – строк затримки платежу. Якщо платежі належать 

до однієї групи за пріоритетністю, необхідно звернути увагу на строки 

затримки платежу. Заплановані платежі, які не було здійснено через касові 

розриви, повинні мати перевагу перед іншими заявками, які щойно надійшли на 

оплату. 

Останній критерій – важливість контрагента для компанії. Залежно від 

політики компанії партнерів можна розподілити за групами з різними 

пріоритетами оплати. Найважливішими варто вважати платежі за договорами, 

які передбачають значні обсяги штрафів за прострочення або загрожують 

втратою стратегічного партнера. 

Таким чином, платіжний календар може бути реалізований на практиці за 

допомогою програмних продуктів, що відрізняються за вартістю і 

функціональними можливостями. За допомогою платіжного календаря можна 

здійснювати постійний моніторинг і контроль за грошовими потоками 

підприємства. Контроль грошових потоків є ефективною координуючою 

системою забезпечення взаємозв’язку між формуванням інформаційної бази, 

аналізом, плануванням і внутрішнім контролем грошових потоків у 

підприємстві. Тому для забезпечення чіткої роботи всіх підрозділів із 

планування руху грошових коштів необхідно формувати платіжні календарі та 
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вести контроль за грошовими потоками підприємства, що сприятиме зростанню 

ефективності ведення бухгалтерського обліку. 
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На сьогоднішній день важливою умовою соціально-економічного 

розвитку України є формування ефективної системи страхового захисту 

населення та суб’єктів господарювання, які виникають у різних сферах 

життєдіяльності людства. В той же час специфіка діяльності страхового ринку 

пов’язана з ризиковим характером діяльності страхових компаній зокрема з 

настанням страхової події та невизначеним розміром страхових відшкодувань. 

За даних умов особливе місце займає перестрахування, яке має змогу 

забезпечити додаткові гарантії надання страхового захисту, а відтак соціально-

економічну стабільність і безпеку суспільства, захист майнових інтересів і 

розвиток підприємництва [1]. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про страхування» предметом 

безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, 

перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, 

розміщенням страхових резервів та їх управлінням. З цього слідує, що будь-яка 

страхова компанія може займатись перестраховою діяльністю за наявності 

відповідної ліцензії, відтак законодавством не передбачено створення 

професійних перестрахових компаній.  

Проблеми діяльності професійних перестраховиків досліджують багато 

вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, зокрема, О. Кузьменко, 

Н. Ткаченко, В. Веретнов, А. Волошина, Т. Татаріна, Ю. Тронін, І. Постнікова 

та багато інших. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Рекордно високий рівень капіталізації, висока прибутковість і зростаюча 

значущість сектора перестрахування відображають стійкі показники сектору 

протягом останніх п’яти років. Разом із тим надмірна капіталізація обумовлює 

зростання конкуренції та тиск на прибуток, у свою чергу макроекономічні 

фактори негативно впливають на очікувані показники прибутковості, рівень 

капіталізації та позицію за ризиком багатьох перестрахових компаній. 

На портфель бізнес-ризиків і фінансових ризиків перестраховиків 

впливають три ключових макроекономічних фактори: ризик зміни процентних 

ставок, інфляція та зміна очікуваного темпу зростання ВВП. Ризик зміни 

процентних ставок може зробити значний вплив на профіль ризику 

перестраховика, оскільки він впливає на багато рейтингових чинників, таких як 

капіталізація, привабливість, розмір резервів і конкурентна позиція. Здатність 

перестраховика управляти такими ризиками відрізняє найбільш сильні компанії 

від найслабкіших [2]. 

Кнейслер О. В. у своїх працях виділяє низку проблем, які необхідно 

розв’язати для відродження й ефективного розвитку професійного ринку 

перестрахування в Україні. Зокрема, це проблеми недостатньої місткості 

вітчизняного страхового ринку, розвиток на ринку перестрахування 

некласичних форм, методів і схем перестрахувальних відносин і відсутність у 

країні системних підходів до розуміння потенційних можливостей 

перестрахування як для страховиків, власників, так і держави в цілому [3]. 

На нашу думку, зважаючи на вище зазначене, перестрахування мають 

здійснювати професійні перестрахові компанії, які займаються виключно даним 

видом діяльності. Але поява професійних перестрахових компаній неможлива 

без відповідної законодавчої бази, що регламентувала б питання щодо умов 

створення перестрахових компаній, ліцензування їх діяльності, взаємодії зі 

страховими компаніями та страховими посередниками. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України все більшого значення 

набуває наявність ефективно організованого фінансового ринку, здатного 

забезпечити потреби економіки в інвестиціях шляхом акумуляції тимчасово 

вільних фінансових ресурсів. Необхідно розглянути основні тенденції розвитку 

фінансового ринку, проаналізувати основні показники складових фінансового 

сектору. 

Метою є аналіз стану розвитку фінансового ринку України, як необхідної 

складової стабільності економіки. 

Широке коло питань, пов’язаних із дослідженнями щодо розвитку 

функціонування фінансових ринків, знайшли відображення в роботах 

вітчизняних і закордонних учених-економістів, зокрема: О. Василик, Т. Бойко, 

Я. Комаринського, Л. Павлова, В. Федосова та ін. 

Остання фінансово-економічна криза показала важливість добре 

функціонуючого фінансового ринку в економіці. Це дає можливість 

розміщувати ресурси, заощаджені громадянами країни або інвестовані іншими 

країнами у ті галузі, де ці ресурси будуть найбільш продуктивними [1]. 

Розвинуті фінансові ринки стимулюють і посилюють фінансові потоки в 

економіці та зменшують суспільні витрати [2]. Головною передумовою 

існування фінансового ринку є збігання потреб у фінансових ресурсах того чи 

іншого суб’єкта ринкових відносин із наявністю джерел задоволення таких 

потреб [3]. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК), що є комплексним 

інструментом оцінювання національної конкурентоспроможності, показує що 

рівень розвитку ринку фінансових послуг, що є одним зі складових ІГК, в 

Україні за 2013 рік впав на 117 пунктів, та становить 3,46 бали з 7 можливих 

[1]. Для порівняння в Росії показник розвитку ринку фінансових послуг 

становить 3,4 бали, а в Грузії – 3,9 [3].  

Аналіз фінансового ринку України на основі дослідження динаміки 

показника ІГК показав загалом низькі темпи розвитку фінансового ринку, що 

знижують конкурентоспроможність України. Так, показник наявності 

фінансових послуг в різних регіонах України відрізняється приблизно на один 

бал, від Вінницької (4,60 бала) та Чернівецької (4,75 бала) областей, які дещо 

відстають, до регіонів-лідерів Дніпропетровської, Рівненької та Харківської 

областей (відповідно 5,17; 5,18 і 5,26 балів).  

Щодо показника доступності фінпослуг у регіональному розрізі, то з 

великим відривом лідирує Харківська, Київська та Сумська області (4,64; 4,64 і 
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4,68 балів відповідно). Відносно можливості отримання кредиту найбільш 

низько оцінили в Миколаївській (2,31 бала) і Вінницькій (2,51 бала) областях 

(рівень між Молдовою (104-е місце) і Латвією (96-е місце)), а також досить 

низько – у м. Києві (2,54 бала).  

Надійність банків отримала найвищі оцінки в Хмельницькій (5,18 бала), 

Чернігівській (5,14 бала) і Волинській (5,02 бала) областях, приблизно на рівні 

Польщі (54-е місце в глобальному рейтингу). Найгірші – в Кіровоградській 

(4,42 бала), Івано-Франківській (4,44 бала) областях і в столиці (4,51), що гірше 

за результат Казахстану (100-е місце).  

Можливості отримання фінансування на фондовому ринку найнижче 

оцінені в Кіровоградській і Миколаївській (2,52 і 2,58 бала відповідно), а 

найвищі в Україні оцінки отримали Донецька та Дніпропетровська області (3,08 

і 3,12 бала відповідно — як у Росії, 90-е місце), а також АР Крим (3,03 бала). 

Скептично можливості фондового ринку для залучення капіталу оцінюють 

керівники компаній із виробництва та розподілу електроенергії, газу, води і в 

сільському господарстві (по 2,39 бала в обох галузях). Більш оптимістичними є 

оцінки керівників банків (3,15 бала) та інвесткомпаній (3,27 бала), які самі 

працюють із фондовим ринком. 

Доступність венчурного капіталу найбільш низько оцінена в секторах 

промисловості, обробній (2,07 бала) і добувній (2,10 бала). Найвищі оцінки в 

галузевому розрізі поставило керівництво компаній фінансового сектору, 

інвестиційних (2,44 бала) і страхових (2,49 бала), а також готелів і ресторанів 

(2,68 бала).  

Дослідження стану розвитку фінансового ринку, проведене в рамках Звіту 

про конкурентоспроможність регіонів України 2013, показало загальні низькі 

темпи розвитку фінансового ринку, що знижують конкурентоспроможність 

України. Щоб покращити ситуацію, необхідно створити умови у фінансовому 

секторі, які забезпечать інвестування приватного сектору з таких джерел як 

кредити надійних банків, добре розвинений фондовий ринок, венчурний 

капітал та інші фінансові інструменти. Щоб здійснити всі ці функції, 

банківський сектор має бути надійним і прозорим.  
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Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування доходів 

місцевих бюджетів і використання їхніх коштів зростає у зв’язку зі змінами, які 

стосуються місцевого самоврядування. Останні політичні події та суспільні 

явища, які спостерігаються в Україні, зайвий раз підтвердили необхідність 

справжньої, а не декларативної фінансової децентралізації для повнішого та 

ефективнішого задоволення потреб населення в кожному регіоні. Бюджетна 

децентралізація, як одна зі складових процесу управління, повинна набути 

ознак регулюючого механізму, що здатен реально вплинути на регіональний 

розвиток: сформувати фінансову самостійність територіальних громад, 

оптимізувати процеси перерозподілу бюджетних ресурсів між територіями, 

активізувати місцевий економічний розвиток, забезпечити населення 

територіальних громад суспільними послугами на визначеному законодавством 

рівні, допомогти у вирішенні соціальних проблем. 

Мета. Дослідити основні проблеми формування доходів в умовах 

бюджетної децентралізації та визначити негативні фактори, які їх зумовлюють. 

Проаналізувати наявні методичні підходи до формування доходів місцевих 

бюджетів, внести пропозиції щодо їх усунення. 
Обґрунтування отриманих результатів. Під час проведення 

дослідження проаналізовано основні проблеми формування доходів в умовах 

бюджетної децентралізації в Україні, а саме: 

- невідповідність між обсягом доходів місцевих бюджетів і реальними 

потребами у фінансуванні поточних видатків [1]; 

- проблема податкового законодавство в частині визначення системи 

місцевих податків і зборів [2]; 

- проблема законодавства, що регулює здійснення фінансового контролю 

в частині вдосконалення системи місцевого фінансового контролю, закріплення 

нових принципів публічного фінансового контролю та запровадження 

громадського публічного фінансового контролю; 

- відсутність або низький рівень місцевого економічного розвитку. 

Також, визначено фактори, що призводять до негативних наслідків під 

час формування місцевих бюджетів: 

- невідпрацьованість теоретичних засад управління фінансами регіону в 

частині формування доходів; 

- суперечливість законодавчих актів, які прямо чи опосередковано 

впливають на формування доходів місцевих бюджетів [3]; 

- високий рівень тіньової економічної діяльності в регіонах і в 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

175 

національній економіці загалом, що спотворює та занижує результати 

господарювання, які обліковуються в офіційній статистичній звітності; 

- незавершеність реформи адміністративно-територіального устрою 

держави з визначенням вимог до територіальної розмежованості владних 

повноважень виконавчих органів [4]. 

Аналіз наявних методичних підходів до формування доходів місцевих 

бюджетів показав, що чинна нормативно-правова база щодо планування та 

використання дотацій, у тому числі формула розподілу міжбюджетних 

трансфертів між державним і місцевими бюджетами, має низку недоліків і 

неузгоджень, що не дозволяє здійснювати економічно та нормативно 

обґрунтовані розрахунки коштів, потрібних на виконання делегованих 

місцевим органам влади повноважень, брати до уваги потреби регіонів з 

урахуванням їхнього економічного, соціального, природного та екологічного 

стану [5, c. 70]. Практика формування доходів місцевих бюджетів, методи та 

прийоми, що застосовуються для прогнозування надходжень до них, свідчать 

про брак достовірної об’єктивної оцінки дохідних джерел. 

Тому основними напрямами діяльності з нарощування дохідної бази 

місцевих бюджетів повинно стати встановлення оптимальних ставок 

оподаткування та запровадження організаційних заходів для розширення бази 

оподаткування. 

Висновки. Для усунення проблем формування доходів в умовах 

бюджетної децентралізації можна запропонувати переглянути існуючу 

податкову систему з метою надання місцевим органам прав і можливостей 

формувати бюджети за рахунок власних джерел для підвищення їх 

самостійності в забезпеченні необхідним обсягом коштів. 

Аналіз сучасних методик формування доходів місцевих бюджетів 

засвідчив, що вони є досить складними в розрахунку та не завжди враховують 

усю сукупність чинників, які впливають на механізм формування місцевих 

бюджетів. 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-18. 

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

3. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page. 

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 

5. Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні : 

моногр. / А.Я. Кузнєцова, Ю.В. Каспрук, О.Ю. Кузнєцов. – К. : УБС НБУ, 2013. – 

174 с. 

 

 

 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

176 

УДК 336.761 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Дробот А. О. 

Науковий керівник: к.т.н. Піскун О. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

У сучасній світовій економіці фондовий ринок набув ключового значення 

в системі фінансових ринків. Важливою особливістю розвитку фондових ринків 

стало збільшення їх волатильності (або нестабільності), а в умовах глобалізації 

й інтернаціоналізації діяльності господарюючих суб’єктів, кореляція та 

взаємний вплив ринків один на одного багаторазово зросли. В умовах 

невизначеності та кризових явищ, інвестори, що працюють на біржі, ризикують 

своїми капіталами, постійно маючи справу з високою нестабільністю цін на 

активи. Для успішного функціонування, своєчасного реагування на зміни 

кон’юнктури та тренду ринку потрібен адекватний інструмент його 

моніторингу. 

Метою даної роботи є дослідження здатності індексів волатильності VIX, 

VXV відображати різні періоди функціонування та зміни стану фондового 

ринку. 

Індекс волатильності VIX – найважливіший індикатор, що вимірює 

волатильність американського фондового ринку [1-3]. VIX розраховується 

виходячи з цін опціонних контрактів на індекс S&P500. Він зважує ринкові 

очікування на наступні 30 днів за цінами на опціони. VIX не обчислює минулу 

та майбутню волатильність, а показує, що ринок думає про подальший 

напрямок волатильності. 

Індекс VXV оцінює очікування волатильності ринку на три місяці, а VIX 

використовується як індикатор найближчих ризиків. Спільне використання 

індексів VIX і VXV може допомогти глибше проникнути в очікування, 

побудовані на опціонах на індекс S&P500. 

Застосуємо індекси волатильності для дослідження фінансової криз 2008-

2009 років. 

Розглянемо графіки денних котирувань індексу S&P500 

(http://finance.yahoo.com/q/hp?s=SPX), VIX і VXV (http://www.cboe.com/micro/) 

за період із грудня 2007 р. по вересень 2010 р. (рис. 1).  

Увесь цей відрізок часу можна розділити на три частини: період 

нормального функціонування, кризовий період і відновлення (релаксація). 

Згідно з [4] датою початку кризового періоду виберемо 17.03.2008 р. Саме в цей 

день стало відомо, що JP Morgan купує великий американський інвестиційний 

банк Bear Stearns&Co за безцінь (банк був куплений за 240 млн доларів, що 

приблизно в 15 разів нижче ринкової оцінки акцій на момент попереднього 

закриття). Датою закінчення кризи будемо вважати 31.03.2009 р., так як з цього 

http://finance.yahoo.com/q/hp?s=SPX
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моменту індекс SP500 почав впевнене відновлення від своїх мінімальних 

значень. 
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Рис. 1. Динаміка котирувань фондового індексу SP500 та індексів 

волатильності VIX, VXV 

 

Отже, 17.03.2008 р. розділяє період нормального функціонування з 

кризовим періодом. Як видно з графіків (рис. 1) індекси волатильності не 

реагують на зміну режиму функціонування ринку і починають стрімко зростати 

лише через 5 місяців після початку кризи. Перехід від кризового періоду до 

відновлення ринку також неможливо ідентифікувати. 

Таким чином, індекси волатильності не можуть слугувати основою для 

побудови ефективної системи моніторингу фондових ринків. 
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В умовах розбудови економіки знань та інформаційного типу 

господарювання ще більш зростає значення інформації не лише як ресурсного 

забезпечення суб’єктів господарювання, а як важливого потенціалу 

комплексної системи управління підприємством. Існування, надійне та якісне 

функціонування такої системи обумовлює ефективність механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства, який у свою чергу надає підприємству 

здатність бути стійким до глобальних викликів, мінливості ринкового 

середовища, внутрішніх дисбалансів. 

Мета роботи полягає в дослідженні особливостей використання 

інформаційних систем для забезпечення функціонування механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна порівняльна 

характеристика, яка відбиває ступінь переваг над підприємствами-

конкурентами за сукупністю оціночних показників діяльності на певних 

ринках, за певний проміжок часу [1, с. 234]. Управління 

конкурентоспроможністю підприємства необхідно розглядати як складову 

частину системи управління підприємством, механізм якого буде найбільш 

ефективним якщо він посилює мотивацію діяльності працівників, а політика 

дотримується певних умов [2].  

Використання інформації, інформаційних систем (ІС) і інформаційних 

технологій (ІТ) в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин стає одним 

із найбільш важливих елементів ефективного управління 

конкурентоспроможністю підприємства. На даний час можна відмітити такі 

тенденції розвитку та впровадження інформаційних систем на підприємствах: 

фрагментарне використання інформаційних для автоматизації окремих задач; 

низький рівень використання інформаційних технологій керівниками 

підрозділів і підприємств; неповне використання «готових рішень» 

інформаційних задач. Аналіз досвіду використання вітчизняними 
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підприємствами ІС та ІТ дозволяє відокремити такі напрямки, які 

безпосередньо сприяють зміцненню позиції підприємства на ринку. 

По-перше, це ІС управління діяльністю підприємства. Для українських 

підприємств найбільш актуальними є дві концепції ІС, що вже стали 

стандартами: планування ресурсів виробництва (МRР II) і планування ресурсів 

підприємства (ЕRР). Найчастіше українськими підприємствами 

впроваджуються такі ERP-системи: «Вааn IV», «R/3 SAP», «Oracle 

Applications», «Парус 8», «Галактика», «М-3», «Фігаро-ERP», «1С: 

Підприємство» та ін. [3, с. 187]. Їх упровадження дозволяє ефективно управляти 

підприємством і ресурсами; прискорювати облікові операції; підвищувати 

швидкість прийняття управлінських рішень, згідно фактичних даних, які 

представляє система; зменшувати час на проведення розрахунків; збільшувати 

прибуток. До кола вітчизняних підприємств, які активно запроваджують засоби 

автоматизації можна віднести: ПАТ «АвтоКраз», «Ліко-Холдинг», завод 

«Укрсантрам», АТ «Київ-Атлантік Україна», Український аптечний холдинг, 

«Запорізький залізорудний комбінат», «Авто Люкс Сервіс», СК «Уніка», 

Банкнотно-монетний двір України, «Акведук ЛТД» та багато інших. 

По-друге, це управління взаємовідносинами з клієнтами – CRM системи, 

які в залежності від виконуваних функцій розрізняють: управління контактами 

– BasePlan, FreshOffice CRM One; управління продажем – ClientoBox, BLUEJET 

web CRM, SEMCRM тощо; CRM початкового рівня – КОМПАС CRM, КлиК: 

CRM , Iris CRM; комплексні рішення – ASoft CRM, Microsoft Dynamics CRM, 

Oracle Siebel CRM та ін. Їх використання дає змогу: значно спростити механізм 

відстеження статистики продажів та обігу власних товарів; відстежувати 

правильність розрахунків певних показників; значно підвищити роботу 

менеджерів за рахунок накопичення та збереження історії роботи з клієнтами; 

уникнути розриву інформації та її дублювання шляхом об’єднання всіх 

процесів в єдине рішення; підвищити якість обслуговування клієнтів та ін. 

Аналіз показав, що такі системи зараз найбільш поширені в установах 

фінансового сектору, зокрема серед українських користувачів можна 

видмітити: Ощадний банк України, «Укргазбанк», АТ «Ерстебанк», компанія 

«SI BIS», ВАТ «Делівері», АБ «Діамантбанк», ВАТ «Еліт», АКБ «Юнекс» та 

інші. Позитивний досвід використання таких систем спостерігається на таких 

підприємствах, як: компанії «Нестле Україна», «Roshen», ТОВ «Торговий дім 

«Ласуня»», супермаркет електроніки «Фокстрот», корпорація «Бісквіт-

Шоколад», компанія «Чарівниця». Для подальшого ефективного впровадження 

даної системи необхідно ухвалити та розробити стратегії, орієнтовані на 

покупця, змінити внутрішню структуру діяльності та корпоративну культуру. 

На даний час багато підприємств до цього не готові або не бажають змін.  

Отже для підвищення конкурентоспроможності вітчизняним 

підприємствам необхідно активізувати впровадження інформаційних систем. 

Вони сприяють зміцненню фінансового стану та динамічному розвитку 

підприємства, дозволяють прогнозувати стратегічні та тактичні перспективи 
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його діяльності та надають можливість гнучкого управління у швидко змінних, 

складних умовах національної економіки. 
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При управлінні господарської діяльності постійно потрібна інформація за 

всіма господарськими процесами та операціями, їх характером і обсягом, про 

наявність ресурсів та їх використання, про стан розрахунків і фінансові 

результати, а дані бухгалтерського обліку дозволяють дати таку комплексну 

оцінку діяльності підприємства й організації. Джерелом такої інформації є 

фінансова звітність.  

Процес організації обліку є одним із найскладніших і найважливіших 

елементів системи бухгалтерського обліку, оскільки саме він є послідовністю 

здійснення етапів, які в загальному і формують весь бухгалтерський облік який 

ведеться в страховій компаній. 

Основними завданнями організації підготовки звітності є: 

 узагальнення та систематизація показників ефективності діяльності 

страхових компаній; 

 оперативне узагальнення звітності підприємств; 

 повнота та достовірність звітних даних страхової компанії; 

 виділення показників специфічних операцій страховика. 

У сукупності всі вказані заходи формують умови для оперативної та 

своєчасної підготовки звітності. 

Оскільки страхова компанія є суб’єктом підприємницької діяльності, як і 

на будь-якому підприємстві організацію бухгалтерського обліку в даній 

установі можна розділити на такі етапи його здійснення: 1) Організаційний 

етап; 2) Методичний етап; 3) Технічний етап. 

http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/bibik.html
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Особливої уваги, в першу чергу, заслуговує організаційний етап, оскільки 

саме він стосується організації роботи бухгалтерії. На даному етапі розробки 

засад ведення бухгалтерського обліку необхідно врахувати специфіку 

здійснення діяльності, оскільки від правильної побудови робити облікового 

апарату буде залежати наскільки швидко та якісно буде оброблюватися 

інформація, відображатися в регістрах та, як підсумок, наскільки точною і 

доречною буде фінансова звітність страхової компанії. 

Специфічність страхової діяльності вимагає побудови облікового апарату 

в напрямку збору облікової інформації для різних видів звітності. При цьому, 

варто дотримуватися засад організації облікового апарату, визначених 

Кужельним М. В. і Левицькою С. О. [1]. Поєднавши класичні вимоги та 

особливості галузі можна сформувати наступні положення: 

 визначення доцільної й ефективної системи бухгалтерського обліку, 

яка б враховувала всю специфічність даної галузі. Даний пункт є досить 

актуальним і вартим детальнішої уваги тому, що на даний час більшість 

страхових компаній, які розташовані на території районів і невеликих міст, є 

філіями великих компаній, які знаходяться переважно в містах-мільйонниках, 

саме тому потрібно визначити, яка із систем обліку буде найефективнішою та 

враховуватиме всю специфіку діяльності. На основі побудови схеми організації 

бухгалтерії визначається оптимальна структура облікового апарату; 

 встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт. 

У більшості страхових компаній, які є невеликими за розміром чи існують у 

статусі філій, бухгалтер може виконувати декілька видів робіт, наприклад бути 

страховим агентом, саме тому доцільно розроблювати норматив часу для 

виконання всіх поставлених перед ним завдань; 

 раціональне розміщення бухгалтерії, яке б забезпечило швидкий та 

якісний доступ інформації до даного відділу; 

 налагодження дієвої системи обліку роботи працівників і контролю 

за виконанням ними своїх функцій; 

 організацію передачі, обробки та архіву бухгалтерських документів 

із максимальним врахуванням територіальної розгалуженості страхових 

компаній;  

 організацію безпеки та захисту облікової інформації. 

Ураховуючи досить швидкий темп життя суспільства, який 

безпосередньо впливає на діяльність страхової компанії, а також для 

українських реалій часту зміну законодавчої бази в даному етапі потрібно 

врахувати: 

 можливість ґрунтовного навчання працівників, зокрема, 

відвідування семінарів, тренінгів, які б відкривали нові можливості для ведення 

обліку; 

 запровадження новітніх інформаційних систем, які 

враховуватимуть специфіку діяльності страхових компаній; 
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 використання новітніх систем для збереження інформації, які б 

давали доступ до інформації керівнику та головному бухгалтеру в будь-якій 

країні світу; 

 налагодження психологічного клімату працівників облікового 

апарату. 

Вказані заходи є основою запуску роботи бухгалтерії. Подальшим 

дослідженням будуть підлягати заходи в межах методичної та теоретичної 

складової бухгалтерського обліку.  
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Економіка будь-якої країни розвивається комплексно через структуру 

взаємопов’язаних між собою ринків, серед яких важливе місце займає ринок 

кредитних послуг. В Україні він на сьогодні характеризується зростанням ролі 

банків і небанківських фінансових установ, розширенням їх кількості, сфери 

послуг та активному обслуговуванню ними клієнтів при розміщенні ресурсів на 

конкурентних засадах. Відтак постає проблема в забезпеченні 

конкурентоспроможних позицій даних кредитних інститутів. 

Водночас небанківські фінансові установи в Україні переживають 

початковий період свого становлення, але їх розвиток набуває динамічного 

характеру, тому актуальним є подальше дослідження правої природи їх 

діяльності та оцінка можливостей до конкуренції щодо банківських установ. 

Загалом же відзначимо, що кредитний ринок – це специфічна сфера 

грошового та фінансового ринків, де обертаються позикові засоби у 

натурально-речовій або грошовій формах, формується попит і пропозиція на 

них та дотримуються принципи оплати, повернення та строковості [4, с. 15]. 

Основними учасниками цього ринку є кредитори – комерційні банки, 

небанківські фінансово-кредитні установи та іноземні кредитори. Особливе 

місце серед них посідають банки та небанківські фінансові установи, зокрема, 

це: кредитні спілки, інвестиційні фонди, фінансові, лізингові та факторингові 

компанії, ломбарди, довірчі товариства тощо.  
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Конкуренція комерційних банків із кредитними спілками загалом існує на 

ринку споживчого кредитування. Переваги останніх полягають у простоті 

отримання готівки, більш привабливих відсоткових ставках, максимальній 

наближеності їх до безпосередніх позичальників, а також у можливості 

підходити до відбору членів, що і є їх клієнтами, тому при видачі кредиту 

можна спростити етап перевірки кредитоспроможності позичальника. 

Недоліком можна назвати те, що дані кредитні установи працюють тільки зі 

своїми пайовиками та мають відносно обмежені ресурси. 

Серед конкурентних позицій ломбардів варто виділити наступні: швидке 

надання короткострокових невеликих кредитів на термінові потреби; менш 

ризикована, ніж у банків, діяльність; більш гнучкий графік роботи. Проте, за 

обсягами операцій ломбарди не можуть скласти значну конкуренцію банкам, 

але на ринку споживчого кредитування вони є доволі ефективними 

посередниками. 

Фінансові компанії спеціалізуються на кредитуванні окремих галузей або 

наданні певних видів кредитів (споживчого, інвестиційного тощо) та здійсненні 

фінансових операцій, що, з одного боку може вважатися конкурентною 

перевагою, а з іншого – недоліком. Конкурентною перевагою в даному випадку 

є те, що фінансові компанії сплачують вкладникам вищі проценти, ніж 

комерційні банки. Недоліком фінансових компаній є низький обсяг активів, 

невелика довіра з боку клієнтів. 

Наведені вище інститути мають можливість суттєво потіснити банки та 

стати важливими постачальниками позикового капіталу, тому постає питання 

перед небанківськими фінансовими установами щодо забезпечення 

конкурентоспроможності.  

Поряд із цим, кількість небанківських фінансових установ щороку зростає 

та в більших масштабах, ніж банки отримують ліцензії на діяльність. Саме 

потреби людей у фінансових послугах, спрямовані на покращання умов життя, 

та необхідність у задоволенні цих потреб сприяли створенню небанківських 

фінансових установ. Кількісно вони більш ніж у десять разів переважають 

комерційні банки, оскільки в період 2007-2012 рр. їх чисельність зросла на 131 

установу, тоді як кількість банків – на 5 установ [3]. 

В умовах посилення конкуренції на ринку кредитних послуг варто 

звернути увагу на споживче кредитування як основний об’єкт конкуренції між 

банками та небанківськими фінансовими установами. Так, з початку 2010 року, 

станом на 1 жовтня 2013 року, портфель споживчих кредитів банківських 

установ скоротився на 2 млрд грн – зі 137,1 млрд грн до 135,1 млрд грн [1]. При 

цьому, діяльність кредитних спілок станом на I півріччя 2013 року 

характеризується найбільшим попитом на споживчі кредити, частка яких 

практично не змінилась з 2012 року і становить 61,5 % в загальній структурі 

кредитів, виданих даними установами. Зменшення обсягів ломбардного 

кредитування протягом I півріччя 2013 року зумовлене як посиленням 

конкуренції з боку банківських установ, які наразі активно видають беззаставні 

споживчі кредити населенню, так і зниженням ціни на золото (протягом 
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I півріччя 2013 року ціна знизилась з 429,25 грн за 1 грам до 351,06 грн за 

1 грам). Як наслідок, за підсумками I півріччя 2013 року середній розмір 

кредиту становив 775,3 грн, що на 4,85 % менше, ніж за результатами I півріччя 

2012 року [2]. 

Аналіз діяльності небанківських фінансових установ показав, що вони 

можуть ефективно накопичувати та перерозподіляти фінансові ресурси на 

потреби економіки, їхня кількість збільшується, а також підвищуються 

показники їхньої конкуренції на кредитному ринку. 
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Для вітчизняної бюджетної політики характерним є збільшення частки 

бюджетних видатків на соціальні заходи, однак у сучасних умовах доцільним є 

спрямування ресурсів на забезпечення економічного зростання регіону. 

Ефективним способом досягнення даної мети є активізація державно-

приватного партнерства. 

Метою роботи є дослідження сутності державно-приватного партнерства, 

можливостей його використання при формуванні бюджетної політики для 

забезпечення стійкого економічного зростання регіону. 

Регіональну бюджетну політику варто розглядати як цілеспрямовану 

діяльність держави в особі органів державної влади та місцевого 

самоврядування з використання бюджетної системи для реалізації завдань 

економічної політики [1, с. 30]. Фундаментальним завданням регіональної 

бюджетної політики є забезпечення економічного зростання регіону. 

Забезпечення цього можливе через реалізацію інвестиційних проектів, які 
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мають суттєве соціально-економічне значення. Основним джерелом 

фінансування реалізації даних проектів є бюджетні кошти. Однак, в умовах 

ринкової економіки, такі кошти не повинні витісняти приватні інвестиції, а 

бути каталізатором їх примноження, що можливо досягти шляхом партнерства 

держави та приватного сектору. 

Державно-приватне партнерство (ДПП) являє собою інституційний і 

організаційний альянс державної влади та приватного бізнесу з метою 

реалізації суспільно значимих проектів у широкому спектрі сфер діяльності – 

від розвитку стратегічно важливих галузей економіки до надання суспільних 

послуг у масштабах всієї країни або окремих територій (рис. 1).  

Державно-приватне партнерство

забезпечення більш високих 
техніко-економічних показників 

ефективності діяльності, ніж у разі 
здійснення такої діяльності 
державним партнером без 

залучення приватного партнера

довготривалість відносин 

(від 5 до 50 років)

передача приватному партнеру 
частини ризиків у процесі 

здійснення державно-приватного 
партнерства

 виконання контрактів, які держава надає приватним компаніям 
(виконання робіт і надання суспільних послуг, на управління, на 

поставку продукції для державних потреб)

орендні (лізингові) відносини, що виникають у зв'язку з передачею 
державою в оренду приватному сектору своєї власності: 

будівель, споруд, виробничого обладнання

концесія (надання концедентом концесіонеру прав 
користування державною власністю за договором, 

за плату і на поворотній основі)

спільні підприємства

Форми партнерстваКритеріальні ознаки 

 

Рис. 1. Форми державно-приватного партнерства 

Джерело:  власна розробка автора 

Економічна сутність ДПП розкривається в різних аспектах [2, с. 211]. Так, 

Мельник А. вважає, що з погляду користі для держави – це ефективний спосіб 

залучення приватного партнера до фінансування та управління тієї власністю, 

яка не може бути передана в приватний сектор у силу стратегічної, економічної 

та соціально-політичної значущості цих об’єктів, тоді як нести витрати по її 

утриманню та ремонту невигідно або неефективно [3, с. 13]. Відмінність інших 

поглядів полягає в акцентуванні уваги на: отриманні стабільного прибутку при 

роботі на об’єктах державної власності або при наданні послуг; суспільній 

значимості проектів, що спільно реалізуються; правах та обов’язках партнерів 

задля досягнення взаємної корисності; регулювання з метою стимулювання 

інноваційної активності та залучення інвестицій; етико-економічний аспект 

тощо. Отже, це дозволяє дійти висновку, що в економічній літературі не існує 

єдиного підходу до визначення державного-приватного партнерства. Тому 
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вважаємо доцільним розглядати його як прогресивну форму консолідації 

інтересів і потенціальних можливостей держави та приватного сектору, 

мотивацією якої є мінімізація ризиків успішної реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів у рамках програм економічного розвитку регіону за 

умови делегування державою частини власних функцій на взаємовигідних 

засадах. Відповідно до цього, ДПП набуває важливого значення як інструмент 

бюджетної політики. Механізм ДПП дозволяє об’єднати фінансові ресурси 

держави та бізнесу, відкриває доступ до нових проектів і забезпечує нове 

приватне фінансування, що у свою чергу скорочує бюджетні витрати. На 

сьогодні світова практика підтверджує ефективність таких моделей ДПП: 

контракту, лізингу, кооперації, угоди про розподіл продукції, концесії. 

В Україні ДПП тільки починає розвиватися, розпочалося напрацювання 

нормативної бази, формування інституціонального середовища, апробація 

моделей. При цьому внеском держави є об’єкти інфраструктури, фінансові 

гарантії, а з боку бізнесу – інвестиції, інновації, сучасний менеджмент.  

Таким чином, активізація ДПП сприятиме досягненню цілей бюджетної 

політики регіону в частині забезпечення його економічного зростання. Це 

забезпечить підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів, надасть 

поштовх до зростання економічної активності суб’єктів господарської 

діяльності регіону. Отже, при формуванні бюджетної політики регіону одним із 

ключових завдань на сьогодні можна вважати активізацію ролі ДПП. 
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Для підприємств виробничі запаси є одним із найважливіших активів, які 

з-поміж іншого перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 

продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час 

виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг. Отже, виробничі 
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запаси є основною складовою виручки від реалізації готової продукції, і 

відповідно, прибутку підприємства, на що зрештою і направлено всю діяльність 

підприємства. Саме тому обліку запасів необхідно приділяти особливу увагу. 

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку і удосконалення 

обліку виробничих запасів. Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі 

відомі вчені, як Болдуєва О. В., Бутинець Ф. Ф., Гетьман О. О., Голов С. Ф., 

Сопко В. В., Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Рибалко О. М., Ткаченко Н. М., 

Шаповал В. М. та ін. Проте питання обліку виробничих запасів не втрачають 

своєї актуальності та потребують подальшого дослідження.  

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує 

відповідальність і самостійність підприємств у розробці та прийнятті різного 

роду управлінських рішень, забезпеченню ефективності їх роботи. 

Функціонуючи в умовах ринку підприємство повинне постійно аналізувати 

вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, зіставляти витрати, 

які викликані недовикористанням виробничих потужностей, і потенційний 

прибуток від їх додаткової експлуатації. Для здійснення виробничо-

господарської діяльності підприємства використовуються виробничі запаси, які 

займають важливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі 

витрат, оскільки вони є основною складовою формування собівартості готової 

продукції. Враховуючи це, особливу увагу виробничі підприємства приділяють 

саме обліку виробничих запасів. Облік виробничих запасів регламентує 

ПСБО 9 «Запаси» [1] та Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [2]. Практика показує, що процес обліку виробничих 

запасів є трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах 

спостерігаються певні недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що 

призводить до великих втрат запасів. Все це зайвий раз підтверджує, що до 

цього часу залишаються невирішеними багато важливих питань, пов’язаних з 

розробкою науково-обгрунтованої системи обліку використання виробничих 

запасів. 

На нашу думку, аналізуючи в цілому обліково-аналітичні аспекти 

українських підприємств в частині використання виробничих запасів, можна 

виокремити наступні негативні аспекти [4]: 

- складність і дискусійність аспектів визначення справедливої (ринкової 

та неринкової) вартості запасів; 

- низький рівень оперативності інформаційного забезпечення 

управління виробничими запасами підприємств; 

- відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку 

підприємства для забезпечення керівництва підприємство необхідною 

управлінською інформацією; 

- невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів 

утворення запасів; 

- обмеженість контролю використання виробничих запасів 

ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін. 
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Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання 

інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної 

облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації 

результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів 

бухгалтерського обліку. Саме тому можна виділити наступні напрямки 

вдосконалення управління виробничими запасами на підприємствах [3]: 

- підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління 

виробничими запасами підприємств, яке забезпечується запровадженням 

інформаційних технологій обробки економічної інформації; 

- удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в 

управлінні виробничими запасами та обґрунтування раціональних методів 

проведення інвентаризації виробничих запасів, оскільки успішне 

функціонування підприємств залежить, перш за все, не тільки від 

вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності взагалі, а і від того, 

наскільки розвинута система автоматизації їхньої діяльності; 

- узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку 

виробничих запасів; 

- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової 

техніки та технології виробництва; 

- чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів 

підприємств (застосування прийомів обліку за центрами відповідальності, 

заходів контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів).  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що реалізація перелічених напрямів 

удосконалення обліку запасів підприємством призведе до значного підвищення 

результативності його фінансово-економічної діяльності. Вирішення комплексу 

суперечливих і дискусійних питань обліково-аналітичного управління 

виробничими запасами є актуальним для більшості підприємств і потребує 

подальших досліджень. 
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Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Проблема бюджетного дефіциту є актуальною не тільки для України. В 

усьому світі налічується близько 240 держав і лише 8-10 країн, які мають 

бездефіцитний бюджет. Згідно з Бюджетним Кодексом дефіцит бюджету – 

перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між 

наданням кредитів із бюджету та поверненням кредитів до бюджету) [2]. 

Бюджетний дефіцит виступає як і основний індикатор економічної 

безпеки держави, яка у свою чергу є мірилом ефективності бюджетної 

політики. Ефективність бюджетної політики проявляється в можливості органів 

влади забезпечити захист національних інтересів, розвиток особистості, 

суспільства, держави, а також стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз. 

До основних соціально-економічних наслідків бюджетного дефіциту в 

Україні можна віднести і скорочення видатків на соціальну сферу. 

Особливості здійснення видатків державного бюджету на охорону 

здоров’я подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я у 2010-2013 роках 

Показник 
Роки 

2010 % * 2011 % 2012 % 2013 % 

Видатки зведеного 

бюджету на охорону 

здоров’я, млрд грн 
44,75 14,54 48,96 13,62 58,45 13,34 61,56 13,39 

* у відсотках до загальних видатків зведеного бюджету 

Джерело: Розроблено автором на основі [1]. 

 

Очевидно, що в грошовому еквіваленті видатки на охорону здоров’я 

зростають, проте з врахуванням інфляції, індексу споживчих цін та у питомій 

частці до загальної суми видатків загальна величина видатків – зменшується.  

Зменшення видатків характерне і для соціального захисту та соціального 

забезпечення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Видатки зведеного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення 

у 2010-2013 роках 

Показник 
Роки 

2010 % * 2011 % 2012 % 2013 % 

Видатки зведеного 

бюджету на соціальний 

захист і соціальне 

забезпечення млрд грн 

104,53 33,97 105,43 29,33 125,31 28,6 145,1 31,58 

* у відсотках до загальних видатків зведеного бюджету 

Джерело: Розроблено автором на основі [1]. 
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За останні роки зменшилась питома частка видатків зведеного бюджету і 

на освіту (табл. 3). 

Таке зменшення соціальних видатків зведеного бюджету зумовлене 

багатьма причинами, серед яких: 

 збільшення державного боргу (табл. 4); 

 зменшення золотовалютних резервів НБУ; 

 незначні обсяги зростання номінального ВВП та зменшення 

реального (табл. 5). 

Таблиця 3 

Видатки державного бюджету на освіту в 2010-2013 роках 

Показник 
Роки 

2010 % * 2011 % 2012 % 2013 % 

Видатки 

зведеного 

бюджету на 

освіту, 

млрд грн 

79,83 25,93 86,25 23,99 101,53 23,18 105,54 22,97 

* у відсотках до загальних видатків зведеного бюджету 

Джерело: Розроблено автором на основі [1] 

 

За повідомленням НБУ, на 1 березня 2014 року золотовалютні резерви 

України становили 15,462 млрд дол, що на 37,43 % менше в порівнянні до 

анологічного періоду 2013 року, де золотовалютні резерви НБУ становили 

24,710 млрд дол. Іншими словами – золотовалютні резерви держави стрімко 

зменшуються, через некомпетентні дії попередньої влади щодо планування 

державного бюджету. 

Таблиця 4 
Державний борг України у 2009-2013 роках 

Джерело: Розроблено автором на основі [1] 

Обсяги зростання виробництва є досить незначними, що свідчить про 

неефективну роботу економіки країни. Більшість бюджетних коштів 

спрямовується на соціальну сферу, а це так зване «проїдання» доходів бюджету 

(табл. 5). 

 

 

 

Показник 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 

Державний борг, млрд грн 227 323,5 357,3 399,2 584,114 

у тому числі 

внутрішній 97,1 141,7 161,5 190,3 284 

зовнішній 135,9 181,8 195,8 208,9 300,025 

Приріст державного боргу,% 42,5 10,4 11,7 10 46,32 

Відношення державного боргу 

України до ВВП, % 
34,8 39,9 36,3 36,6 39,6 

http://www.unian.ua/news/609988-zolotovalyutni-rezervi-dali-skorochuyutsya.html
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Таблиця 5 
Обсяги ВВП України протягом 2010-2013рр. [3] 

Роки 2010 2011 2012 2013 

ВВП номін., млрд грн 1024 1153 1400 1454 

ВВП реал., темп зростання, 

% 
104,2 105,5 100,2 97,1 

 

Отже, бюджетний дефіцит відіграє значиму роль в економіці кожної 

країни, оскільки визначає її економічну безпеку та незалежність, величину 

соціальних видатків та майбутнє загалом. З точки зору соціально-економічних 

наслідків, бюджетний дефіцит – негативне явище в економіці, оскільки стримує 

економічне зростання держави, робить її залежною від іноземних країн та 

викликає зниження рівня життя населення. 
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Постановка завдання. Вже ціле покоління людей в Україні не уявляють 

свого життя без Інтернету. У світі, серед користувачів Інтернету, Україна 

займає 8 місце. Активними користувачами Інтернету є 84 % мешканців України 

від від 14 до 20 років. Із модної іграшки Інтернет перетворюється в потужний 

інструмент для ведення бізнесу. Все більше некомп’ютерних компаній 

використовують Інтернет на різних етапах своєї діяльності. Важливим етапом є 

маркетингова діяльність, зокрема просування товарів на ринок. Із початком 

світової економічної кризи роль Інтернету зросла, оскільки Інтернет дозволив 

товаровиробникам знизити витрати на просування та збут продукції, 

розширити існуючі й освоїти нові ринки збуту, підвищити ефективність і 

адресність взаємодії зі споживачами та іншими контрагентами [1-3]. Тому, 

завдання пошуку ефективних напрямів використання Інтернету в 

маркетинговій діяльності підприємств, є надзвичайно актуальним. 

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147449
http://www.minfin.gov.ua/
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Мета роботи: Дослідити тенденції та визначити напрями ефективного 

використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як інструменту ведення 

бізнесу, Інтернет є особливо ефективним в маркетинговій діяльності. Сучасна 

концепція маркетингу базується на комплексі «5Р» (товар, ціна, збут, 

просування, процесинг (Web-сайт)) [1; 3]. Існує щонайменше 8 причин 

величезної популярності Інтернет [4]. Інтернет є: наймасовішим і 

найоперативнішим джерелом інформації, найбільшим у світі джерелом розваг, 

найпрогресивнішим засобом спілкування та комунікації, найсприятливішим 

простором для бізнесу, ідеальним інструментом для реклами, величезним 

простором для творчості, ідеальним середовищем для одержання нових файлів і 

програм, чудовим простором для знаходження та придбання товарів.  

Internet, як маркетинговий канал серед інших комунікаційних засобів, 

відрізняється: інтерактивністю, таргетингом (демонстрацією реклами 

аудиторії), трекінгом (можливістю аналізу поведінки відвідувачів сайту), 

доступністю та гнучкістю, мультимедійністю, низькою вартістю, можливістю 

створення віртуальних спілок. Отже, використання інтернету в маркетингу 

дозволяє повністю реалізувати концепцію «5Р» [5]. Основними інструментами 

Інтернет-маркетингу є: пошукова оптимізація, інтерактивна реклама, 

контекстна реклама, партнерський маркетинг, фонова реклама, медіа реклама, 

вірусний маркетинг, банерна реклама, прихований маркетинг, е-mail маркетинг, 

спам і прямий інтернет-маркетинг [4].  

Переваги реалізації товаріва через мережу Internet надзвичайні: можливість 

швидкого реагування на мінливі ринкові умови (оперативно змінювати 

асортимент, ціни й описи товарів і послуг), аналізувати реакцію покупців на 

пропозиції (що дозволяє отримувати додаткову інформацію про їхні потреби та 

негайно вносити необхідні корективи в рекламу), можливість заощадити на 

доставці та поширенні інформації [1]. 

Існують чіткі етапи створення власної реклами в Інтернеті: формулювання 

мети рекламної кампанії, визначення потенційну аудиторію web-сайту, 

збирання та підготовка потрібної (затребуваної) інформації, створення сайту, 

збирання статистики про відвідуваність сайту для його вдосконалення і 

усунення недоліків, стимулювати відвідування сайту користувачами. 

З’ясовано [3], що Інтернет використають 70 % великих фірм, 47,5 %, 

підприємств середнього масштабу, приблизно 44 % малих. 

Основні напрямки, в яких фірми використають Інтернет наступні. 

Найчастіше вивчені фірми користуються Інтернет для підтримки ділового 

зв’язку – 31 фірма (78 % тих, хто використовує Інтернет), для вивчення ринку – 

23 фірми (58 %). З метою реклами товарів у мережі Інтернет використають 

17 організацій (42,5 %), продажу – 11 (27,5 %), покупки – 8, пошуку інформації 

– 7. Отже, насамперед, Інтернет розглядається, як засіб комунікації, фірми, що 

більше процвітають у своїй діяльності, працюють у Мережі [5]. 

Особливо потужно Інтернет вплинув на банківську індустрію. Експерти 

вважають, що банки, які роблять зараз ставку на розвиток інтернет-послуг, не 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

193 

помиляються і дуже скоро залишать далеко позаду конкурентів, які не 

приділяють цьому аспектові належної уваги. 

Висновок. У рамках сучасної концепції маркетингу, що базується на  

комплексі «5Р», Інтернет є унікально ефективним інструментом вивчення 

ринку та просування товару на ринок, особливо в Україні. 
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Актуальність. У сучасних умовах господарювання, для прийняття 

стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні 

зовнішньоекономічними операціями підприємства необхідна своєчасна, повна 

та достовірна аналітична інформація, яка може бути забезпечена лише за умови 

належної організації бухгалтерського обліку.  

Мета полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці 

практичних рекомендацій щодо методики визнання та оцінки впливу зміни 

валютних курсів на фінансові результати компаній в ринкових умов 

господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Курсова різниця це та сума, яка виникає 

під час обліку активів і пасивів за курсом НБУ на момент здійснення операцій 

за розрахунками, або на момент складання звітності, і які виражені в іноземній 

валюті. Реальна оцінка валютних ресурсів залежить від коливання валютного 

курсу [1]. 

http://gendocs.ru/v18047/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%B2.%D0%BF._%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD._%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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http://referat.repetitor.ua/?essayId=13068
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http://www.ronl.ru/referaty/gosudarstvo-pravo/274633/
http://www.ronl.ru/referaty/gosudarstvo-pravo/274633/
http://bukvar.su/marketing/135156-Sushnost-Internet-marketinga.html
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Валютні операції у зовнішньоекономічній діяльності – це операції, 

пов’язані з рухом валютних цінностей та коригуванням їх оцінки (за 

виключенням операцій між резидентами у валюті України). 

Валютним курсом для цілей бухгалтерського обліку, відповідно до 

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», вважається встановлений НБУ курс 

грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни [2]. 

Відповідно до НП(С)БО 1, усі курсові різниці, умовно, поділяються на 

Операційні та Неопераційні. 

При цьому, позитивна курсова різниця «транзитом» проходить через: 

 рахунок 714 «Дохід від операційної курсової різниці»; 

 рахунок 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці». 

А негативна курсова різниця – «транзитом» проходить через: 

 рахунок 945 – втрати від операційної курсової різниці; 

 рахунок 974 – втрати від неопераційної курсової різниці, з 

подальшим списанням на рахунок 79 «Фінансовий результат» [3]. 

Для ефективного економічного аналізу майбутніх прибутків чи збитків, 

пов’язаних із діяльністю в іноземній валюті, необхідним є прогноз відповідних 

валютних курсів. Що ж до гривні, то її курс залежить від поведінки НБУ і 

здатності держави розрахуватися за зовнішніми боргами.  

Отже, для достовірного прогнозу зміни курсу євро щодо гривні слід 

зважати на величину зовнішнього боргу держави. Більшість аналітиків вважає, 

що вартість євро на українському валютному ринку напряму залежить від 

вартості долара [4]. 

На сьогодні будь-які доходи чи витрати підприємства визначаються на 

підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником 

податку доходів чи здійснення витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких 

передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, 

встановлених розділом II Податкового кодексу України (п. 135.2 та п. 138.2 

ПКУ) [5]. 

Отже, визначаючи доходи та витрати, виражені в іноземній валюті, згідно 

з ПКУ треба керуватися саме правилом «нарахування доходів та витрат», а не 

правилом «першої події» [3].  

Відповідно до пп. 153.1.1 ПКУ, доходи, отримані (нараховані) платником 

податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів (виконанням робіт, 

наданням послуг), визначаються таким чином: 

1. У частині їхньої вартості, що не була сплачена у попередніх звітних 

податкових періодах, – у національній валюті за офіційним курсом 

національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких 

доходів. 

2. У частині раніше отриманої оплати – за курсом, що діяв на дату її 

отримання [4]. 

Щось подібне запропоноване і для податкового обліку витрат, які у 

встановленому порядку включаються до витрат звітного податкового періоду 

(пп. 153.1.2 ПКУ) таким чином: 
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1. У тій частині вартості витрат на придбання, що не була раніше 

оплачена, – шляхом перерахування в національну валюту за офіційним курсом 

національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких 

витрат. 

2. У частині раніше проведеної оплати вартості витрат на придбання – за 

тим курсом, що діяв на дату здійснення оплати [5]. 

Висновки. Таким чином, у зв’язку з впровадженням у бухгалтерську 

практику національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нових 

положень податкового кодексу України щодо відображення курсових різниць, 

виникає необхідність у науково обґрунтованому, комплексному підході до 

організації та ведення обліку валютних операцій. 
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Формування розвиненого фінансового ринку є запорукою успішного 

розвитку економіки будь-якої країни. На сьогодні в Україні фінансовий ринок 

представлений банківськими та небанківськими фінансовими установами, 

причому останні починають відігравати все більш важливу роль, яка полягає в 

наданні населенню різноманітних послуг (страхових, кредитних, пенсійних 

тощо). 

Серед небанківських фінансових установ досить важливе місце займають 

кредитні спілки, які є основними суб’єктами надання доступних кредитів для 

населення, навіть, незважаючи на незначну частку їх активів серед основних 

небанківських фінансових установ (страхових компаній, ломбардів, 

недержавних пенсійних фондів), яка на 01.10.2013 р. складала 4 % [3]. 

Досить важливим є питання облікового забезпечення діяльності 

кредитних спілок, адже контроль за їх діяльністю є посиленим та 

обумовлюється наявністю безпосереднього контролюючого органу – 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) [1]. Інформаційно-облікове 

забезпечення основних операцій кредитних спілок – кредитних – є недостатньо 

дослідженим, що свідчить про актуальність даної тематики. 

Проблемними питаннями є відображення облікової інформації у звітності 

кредитних спілок – як фінансовій, так і спеціалізованій (Звітних даних), 

складання якої регламентоване Нацкомфінпослуг. Зокрема, порівняння системи 

показників фінансової звітності та звітних даних свідчить про дублювання 

значної частини інформації, наведеної в основних формах звітності, що 

збільшує затрати часу облікового персоналу на обробку та узагальнення 

інформації, а також призводить до ускладнення процесу раціональної 

організації обліку. 

Про повторення інформації з обліку кредитних операцій кредитних 

спілок у фінансовій звітності та звітних даних свідчить співставлення, наведене 

в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика фінансової звітності та Звітних даних стосовно 

відображення кредитних операцій кредитних спілок 

Показник 

Дебіторська 

заборгованість за 

наданими кредитами 

членам КС 

Доходи від нарахованих 

відсотків за кредитами, 

наданими членам КС 

Витрати на створення 

резерву на покриття 

неповернених кредитів 

Баланс Рядок 210 «Інша 

поточна дебіторська 

заборгованість» 

– – 

Звіт про 

фінансові 

результати 
– 

Рядок 2120 «Інші 

операційні доходи» 

Рядок 2180 «Інші 

операційні витрати» 

Звітні дані про 

склад активів 

та пасивів 

кредитної 

спілки 

Рядок 010 «Кредити, 

надані членам 

кредитної спілки» 

– – 

Звітні дані про 

доходи та 

витрати 

кредитної 

спілки 

– 

Рядок 010 «Отримані 

проценти за кредитами, 

наданими членам 

кредитної спілки» 

Рядок 260 «Витрати на 

формування резерву 

забезпечення покриття 

втрат від неповернених 

кредитів» 

Джерело: складено автором на основі [2]. 

Як видно з таблиці, відбувається дублювання інформації за сумами 

наданих кредитів, нарахованими від таких кредитів доходами та витратами на 

створення резервів на покриття неповернених кредитів. Відмінністю є лише те, 

що у фінансовій звітності дані об’єкти відображаються у складі загальних 

статей (іншої поточної дебіторської заборгованості, інших операційних 

доходів / витрат), а у Звітних даних виділені окремі статті для даних об’єктів 

обліку. 
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Саме тому, є доцільним переглянути процес формування звітності 

кредитними спілками та зменшити обсяги дублювання інформації шляхом 

інтеграції та гармонізації фінансової звітності та Звітних даних. Раціонально 

залишити форми фінансової звітності, оскільки вони повинні давати 

можливість порівняння інформації стосовно діяльності різних кредитних 

спілок, а також доповнити їх додатковими даними, які вимагає 

Нацкомфінпослуг, сформувавши Примітки до річної фінансової звітності або 

інші пояснення до даних форм. 

Адже основна мета приміток до фінансової звітності – деталізація 

інформації, наведеної в основних формах звітності. Тому було б доцільно не 

повторювати інформацію з Балансу та Звіту про фінансові результати у Звітних 

даних, а здійснити деталізацію загальних статей, до яких включені показники 

кредитних операцій, у Примітках до річної фінансової звітності, шляхом 

створення спеціалізованих Приміток саме для кредитних спілок, які дадуть 

змогу узагальнити дані стосовно діяльності кредитної спілки із розширеним 

відображенням аналітичних даних. Реалізувати дані пропозиції можливо при 

впровадженні в систему обліку небанківських фінансових установ 

Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
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На сьогоднішній день актуальним постає питання ведення господарства 

на раціональних засадах, що передбачає мінімізацію ризиків, втрат та 

максимізацію прибутку. Для забезпечення цих умов підприємства потребують 
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ефективної та стабільної діяльності, що можливе за чітким дотриманням 

фінансової безпеки суб’єкта господарювання. 

Мета – необхідність визначення категорії «фінансова безпека 

підприємства», з’ясування її сутності та умов забезпечення. 

Особливої уваги заслуговує розгляд фінансової безпеки підприємства як 

самостійного об’єкта дослідження, через призму результатів діяльності 

підприємства. Фінансова безпека посідає особливе місце в системі 

економічної безпеки, об’єднуючи характеристики як економічної безпеки, так 

і фінансів, впливаючи абсолютно на всі сфери діяльності підприємства.  

Фінансова безпека являє собою такий стан підприємства, який: дозволяє 

забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність та ліквідність 

підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби підприємства у 

фінансових ресурсах для стійкого та розширеного виробництва підприємства; 

забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; здатне протистояти 

існуючим і виникаючим небезпекам і загрозам, котрі можуть спричинити 

фінансові збитки [4]. 

У цілому фінансову безпеку суб’єкта підприємництва вчені 

представляють як певний механізм, що, з певного боку, забезпечує 

стабільність господарського суб’єкта шляхом використання захисних 

господарських інструментів, а з іншого – забезпечує її ефективність шляхом 

організації раціонального використання фінансових ресурсів [1]. 

Під фінансовою безпекою підприємства розуміють такий фінансовий 

стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності 

фінансових інструментів, технологій і послуг, які використовуються 

підприємством, по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз, по-

третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію 

його фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток цієї фінансової 

системи [3]. 

Такі вчені, як Єрмошенко М. М., Горячева К. С., Бланк І. А., 

Журавка Ф. О., Могиліна Л. А. та інші розглядають фінансову безпеку як стан 

установи, який має певні характеристики (наприклад, збалансованість, 

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз тощо).  

Недолік даного підходу полягає в тому, що коло наведених 

характеристик досить вузьке та потребує значного розширення [2]. 

Проведений критичний аналіз теоретичних джерел дозволив 

запропонувати власне визначення фінансової безпеки, яке пoлягaє в 

нaступнoму: «фiнaнсoвa безпекa пiдприємствa» – це здатність підприємства дo 

вчаснoгo виявлення та запoбігання негaтивним впливам зoвнiшніх та 

внутрішніх загроз, a тaкoж рoзрoбка спoсoбів дoсягнення найвищoгo стану 

фінансoвoї стійкості підприємства на основі антикризового управління». 

Враховуючи проаналізовані визначення фінансової безпеки, можна 

виділити такі умови забезпечення фінансової безпеки підприємства [3]: 

 високий ступінь гармонізації, узгодження фінансових інтересів 

підприємства з інтересами навколишнього середовища; 
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 наявність на підприємстві стійкої до загроз фінансової системи, 

яка спроможна забезпечувати реалізацію фінансових інтересів, місії та 

завдань; 

 збалансованість і комплексність фінансових інструментів, що 

використовуються на підприємстві; 

 постійний розвиток фінансової системи підприємства. 

Важливість проблеми забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства визначає такі головні сфери діяльності для створення 

ефективної системи фінансової безпеки підприємства та механізму її 

моніторингу, як: стратегічне планування фінансово-господарської діяльності 

підприємства; антикризове управління підприємством; бюджетування як 

найефективніший метод планування з метою забезпечення безпеки; 

оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; 

організація поточного контролю за виконанням планів (програм) діяльності 

підприємства та фінансовими бюджетами.  

Отже, погіршення економічної ситуації України вимагає об’єктивного i 

всестороннього оцінювання та дієвого управління фiнансовою безпекою 

підприємства з метою своєчасної дiагностики і попередження загроз. 
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Неподаткові надходження місцевих бюджетів є вирішальним фактором 

регіонального розвитку, так як результати можуть дати відповідь на питання 

стосовно ефективності функціонування, а також перспектив розвитку цього 

механізму в умовах трансформаційних процесів. Сьогодні за допомогою 

неподаткового механізму формується третя частина доходів бюджету держави, 

у процесі мобілізації яких використовуються різні елементи, не завжди 

пов’язані між собою. Однак проблема ефективного формування неподаткових 

надходжень у м. Львові залишається актуальною, так як відсутні стратегічні 

підходи до розв’язання цієї проблеми.  

Метою статті є визначення сутності та ролі неподаткових надходжень у 

місцевому бюджеті м. Львова, аналіз сучасного стану та визначення шляхів 

удосконалення дохідної частини за рахунок неподаткових надходжень. 

Важливим дохідним джерелом бюджету є неподаткові надходження, які 

становлять близько третини від загальної суми доходів. Залежно від видів і 

методів їхньої мобілізації вони об’єднуються у п’ять груп: доходи від власності 

та підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, доходи від 

некомерційного продажу комунальної власності; надходження від штрафів і 

фінансових санкцій; інші неподаткові надходження; власні надходження 

бюджетних установ [1].  

На відміну від податків неподаткові доходи мають, як правило, цільове 

призначення, чітко виражений умовний та відплатний характер і можуть 

частково зараховуватися до доходів тих державних органів, які їх збирають. 

Саме за цими ознаками здійснюється розмежування податкових і 

неподаткових доходів. Також, на відміну від податків, неподаткові платежі, 

зокрема митні, можуть сплачуватися як у національній, так і в іноземній валюті. 

Порядок зарахування неподаткових надходжень до бюджетів відповідного 

рівня визначається Бюджетним кодексом України, поточними актами про 

бюджет та спеціальними законами. 

Загалом, неподаткові надходження м.Львова у відносному вимірі 

зменшилися на 44,6 % у порівнянні з 2009 роком. В абсолютному вимірі – на 

93795750 грн (рис. 1). Щодо окремих груп неподаткових надходжень можна 

сказати наступне. Очевидним є те, що найбільші темпи зменшення 

спостерігаються у доходах від власності підприємницької діяльності – 

5366000 грн відносно 2009 року та адміністративних зборах і платежах, 

доходах від некомерційного продажу  комунальній власності – 19853000 грн. 
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Таблиця 1 
Динаміка неподаткових надходжень у доходах місцевого бюджету м. Львова за 

2009-2013 рр., грн 

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 

Відхилення в 

2013 р. порівняно з 

2009 р. 

грн % 

Неподаткові надход-

ження, в тому числі:  

210303600 140366872 342037104 125423784 116507850 -93795750 -44,6 

Доходи від власності 

та підприємницької 

діяльності 

12021000 14502500 7441000 5502000 6655000 -5366000 -44,6 

Надходження від 

штрафів та 

фінансових санкцій 

3988000 7750200 2090000 4747000 3555000 -433000 -10,8 

Адміністративні 

збори та платежі, 

доходи від 

некомерційного 

продажу 

45183000 53866000 40780000 36824000 25330000 -19853000 -43,9 

Державне мито 2437000 4674000 4800000 3000000 1980000 -457000 -18,7 

Інші неподаткові 

надходження 

25427300 14598500 27000 15750602 16849700 -8577600 -33,7 

Власні надходження 

бюджетних установ 

45536600 49649672 54183904 55947182 57073150 +11536550 +25 

Джерело: складено автором на основі [2]. 

 

Незважаючи на це, доволі стійку тенденцію до зростання показують власні 

надходження бюджетних установ м. Львова – 11536550 грн відносно 2009 року, 

з табл. 1 видно, що має місце щорічне зростання цих показників. 

 

Рис. 1. Динаміка неподаткових надходжень у доходах місцевого бюджету 

м. Львова за 2009-2013 рр. (грн) 

 

Ця негативна тенденція до зменшення неподаткових надходжень 

пов’язана з певними проблемами м. Львова. Серед яких можна виділити: не 

прогнозованість частки неподаткових надходжень доходів бюджету на 

наступний рік; відсутність чіткої регламентації відносин у сфері непрямого 
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оподаткування; тривалий термін розгляду позовних заяв, з переддоговірних 

спорів, заяв кредиторів у справах про банкрутство [3, с. 20]. 

Проаналізувавши динаміку і структуру неподаткових надходжень 

м. Львова, можна дійти висновку, що потрібно посилити контроль за повнотою 

надходження доходів, законодавчо закріпити бюджетні повноваження, виявити 

резерви зростання неподаткових платежів, котрі є додатковим джерелом 

формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування.  
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Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період 

потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами посткризової 

економіки стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть прямувати 

до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху і 

збанкрутують. Але особливої актуальності в умовах економічної системи 

посткризового періоду набувають питання, пов’язані з забезпеченням 

виживання підприємств, основною передумовою якого є стабілізація 

фінансового стану з метою створення можливостей для поступового 

впевненого розвитку підприємства в довгостроковій перспективі та 

забезпечення економічного зростання [2, c. 84].  

Провідна роль у галузевій структурі народногосподарського комплексу 

України належить промисловості, яка є важливою ланкою господарства країни. 

Розвиток машинобудування – основа науково-технічного прогресу у всіх 

галузях народного господарства, значна підтримка конкурентоспроможності 

країни. Вочевидь забезпечення розвитку машинобудування є необхідною 

передумовою формування потенціалу розвитку країни [1, c. 20].  

Машинобудування України як потужний сектор промисловості об’єднує 
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11267 підприємств, з яких 146 – увеликих, 1834 – середніх і 9287 – малих із 

виробництва різноманітних машин і устаткування, приладів і апаратури, тощо. 

У машинобудуванні зосереджено понад 15 % вартості основних засобів і майже 

6 % оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22 % кількості 

найманих працівників. Від рівня розвитку машинобудування залежать темпи та 

масштаби впровадження науково-технічних досягнень в галузях – споживачах 

машинобудівної продукції. 

Проаналізуємо детальніше показники фінансової стабільності 

машинобудівних підприємств України. Кількість досліджуваних 

машинобудівних підприємств становить 7. На першому етапі дослідження 

фінансової стабільності розрахуємо показники, які комплексно характеризують 

фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме показники майнового 

положення, ліквідності, фінансової незалежності, показники ділової активності, 

рентабельності. На основі проведених розрахунків визначимо їх інтегральні 

показники. Встановивши коефіцієнти вагомості інтегральних фінансових 

показників, розрахуємо інтегральний показник фінансової стабільності 

підприємств машинобудівної галузі (табл. 1). 

Таблиця 1 
Стан і динаміка показників фінансової стабільності машинобудівних 

підприємств 

Під-во 
Рік 

Показник 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

№ 1 ФАКТІФC  7,928 6,884 2,853 7,366 5,084 4,611 5,44 6,92 

№ 2 ФАКТІФC  14,5 11,47 10,92 4,111 8,679 -2,57 0,42 1,307 

№ 3 ФАКТІФC  14,13 13,35 5,972 6,33 6,109 3,198 5,103 7,625 

№ 4 ФАКТІФC  0,83 2,45 -9,885 10,33 5,144 8,81 4,716 12 

№ 5 ФАКТІФC  15,41 7,308 6,801 4,411 8,801 6,532 0,149 -0,696 

№ 6 ФАКТІФC  3,317 1,778 2,438 2,821 -17 -6,32 9,154 6,67 

№ 7 ФАКТІФC  4,8 3,258 3,425 4,38 4,7 10,6 0,118 11,51 

Примітка: Під-во – підприємство; 
ФАКТІФC – інтегральний показник фінансової 

стабільності. 

 

Отже можемо зробити висновок, що протягом аналізованого періоду 

відбулося часткове погіршення фінансової стабільності більшості 

машинобудівних підприємств. Особливо зниження показника відбулося 

внаслідок фінансово-економічної кризи. Це відбулося за рахунок погіршення 

майнового положення підприємств, їхньої ліквідності, фінансової незалежності, 

ділової активності та рентабельності. Позитивні тенденції, а саме: оновлення 

основних засобів, зміцнення ліквідності, фінансової незалежності, прискорення 

ділової активності та підвищення рентабельності, – можна відмітити в 

фінансово-господарській діяльності підприємства №4, підприємства №6, 

підприємства №7. 
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Діяльність кредитних спілок нерозривно пов’язана з рухом грошових 

коштів, у результаті якого формуються вхідні та вихідні грошові потоки. У 

зв’язку з цим, особливого значення набуває поняття «грошовий потік», яке 

привертає увагу багатьох практиків і науковців. 

Ефективне управління грошовими потоками дозволяє кредитним спілкам 

реалізувати стратегічні цілі її діяльності, забезпечити високий рівень 

оборотності капіталу та ритмічності діяльності. У зв’язку з цим, для ефективної 

діяльності кредитної спілки необхідно максимально синхронізувати позитивні 

та негативні грошові потоки. Якщо до кредитної спілки надходять грошові 

кошти, то їх потрібно якнайшвидше розподілити, бо вільні кошти на поточних 

рахунках означають, що кредитна спілка не має додаткового доходу у вигляді 

відсотків. Для забезпечення ліквідності частина отриманих коштів має 

розміщуватися на депозитному рахунку, при цьому слід балансувати 

розміщення між короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими 

депозитами. Такі дії дозволяють сформувати резерв забезпечення ліквідності 

кредитної спілки [2].  

У вітчизняній науці є достатньо ґрунтовних досліджень щодо ефективної 

організації грошових потоків у банківській системі, проте, у сфері кредитних 

спілок особливості цього питання майже не вивчаються. Тому завданням 

даного дослідження є визначення напрямів облікового забезпечення управління 

грошовими потоками кредитних спілок, які б дозволили сформувати 

інформаційну базу для аналізу та прийняття управлінських рішень [1, с. 45].  

Основними показниками грошових потоків кредитної спілки є:  

- позитивний (вхідний) грошовий потік, що характеризує сукупність 

надходжень коштів у спілку; 

- негативний (вихідний) грошовий потік, який є сумою виплат грошових 

коштів спілкою у процесі здійснення усіх видів її господарських операцій. 
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Виділяють такі позитивні грошові потоки кредитних спілок: внески 

членів кредитної спілки, депозитні внески, цільові та благодійні внески, суми 

боргу, які повертають позичальники після закінчення терміну кредитних угод, 

відсотки за користування кредитами, кошти отримані від інших кредитних 

спілок на умовах платності та поворотності та кошти отримані від фізичних і 

юридичних осіб на безповоротній основі. 

До негативних грошових потоків відносять: видача кредитів, повернення 

депозитів і пайових внесків, витрати на фінансування діяльності кредитної 

спілки, формування резерву забезпечення покриття втрат, сплата податків до 

бюджету та сплата коштів до асоціації кредитних спілок [3, с. 11]. 

Від якісного управління грошовими потоками залежить подальший 

розвиток кредитних спілок і кінцевий результат його діяльності. Основним 

документом для інформаційного забезпечення рішень управлінського 

персоналу щодо грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів. 

З метою оперативної підготовки Звіту про рух грошових коштів 

кредитної спілки необхідно організувати ведення управлінського обліку 

грошових надходжень і витрат за розрізами, представленими у Звіті про рух 

грошових коштів, які б найбільше відображали особливі операції кредитних 

спілок. Досягнення таких цілей можливе за наявності своєчасної детальної 

інформації. У зв’язку з цим, доцільною є організація складання внутрішньої 

звітності про рух грошових коштів, яку необхідно закріпити в наказі про 

облікову політику кредитної спілки.  

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка 

управлінського обліку руху грошових коштів кредитних спілок. 
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На сьогодні для кредитних спілок збір даних щодо позичальників є 

досить проблематичним, процес кредитування фізичних осіб залишається 

достатньо трудомістким, дорогим, і таким, що вимагає значних втрат часу. 

Наявність і зростання проблемної заборгованості по кредитах потребує збору 

інформації не тільки для зменшення ризиків по нових кредитах, а в першу 

чергу, для моніторингу і контролю портфеля кредитів, які видані раніше.  

Тому більшість кредитних спілок в Україні визнають значні переваги від 

налагодження й автоматизації процесів роботи з інформацією, оскільки 

автоматизовані інформаційні системи є системами управління кредитними 

ризиками, що є необхідним на усіх етапах кредитного процесу – залучення 

клієнта, видача й обслуговування кредиту, стягнення заборгованості [1, с. 167].  

Система автоматизованої обробки заяв та оформлення документів 

(Decision Maker) призначена для прискорення функціонування процесу 

кредитування та підвищення його ефективності на етапі залучення клієнтів і 

прийняття рішення про видачу кредиту. Запровадження даної системи 

забезпечує зберігання всієї необхідної інформації та ретроспективний контроль 

за виконанням окремих процедур. Слід зазначити, що така система органічно 

з’єднується з необхідними зовнішніми та внутрішніми джерелами даних, 

включаючи основну банківську операційну систему. 

Система оцінки кредитоспроможності (система моделювання скорингу 

або кредитних балів) використовується кредитно-фінансовими установами для 

визначення кредитних ризиків. Обчислення кредитних балів проводиться 

шляхом використання статистичних методів і базується на інформації з 

кредитної історії клієнтів і соціально-демографічних даних, що мають вплив на 

виконання кредитних зобов’язань клієнтом.  

Використання скорингу дозволяє відділити бажаних клієнтів, яким 

кредитор надає кредит, від небажаних, яким треба відмовити. Також скоринг 

дозволяє зменшити «сіру» зону клієнтів, які знаходяться на межі між бажаними 

та небажаними. Така можливість є досить важливою в умовах зростання 

конкуренції між кредиторами та особливо в умовах фінансової кризи, оскільки 

збільшуються вимоги до оцінки кредитних ризиків. Слід зазначити, що скоринг 

використовується як додатковий інструмент визначення кредитоспроможності 

позичальника поряд із бізнес правилами, встановленими для прийняття рішення 

на видачу кредиту. 

Упровадження системи кредитних балів у кредитний процес допомагає 

значно зменшити витрати кредитно-фінансової установи завдяки обранню 
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найбільш надійних клієнтів, прискоренню процесу надання кредитів, 

мінімізації кількості недобросовісних позичальників, визначенню сегментації 

клієнтів для обрання найкращого цінового рішення тощо.  

Після видачі кредиту, обчислюється скоринг поведінки клієнта на 

підставі його платіжної дисципліни, за результатами чого визначається 

комплекс заходів по роботі з поточними клієнтами – пропозиція систем 

лояльності, додаткових послуг на пільгових умовах клієнтам із високим 

скорингом. 

Система стягнення заборгованості (Debt Master) є системою управління 

документообігом, що підтримує напівавтоматичний однорідний процес 

стягнення заборгованості кредитором, основним призначенням якої є своєчасне 

виявлення та стягнення простроченого боргу на ранньому етапі з 

якнайменшими витратами для кредитора та без додаткового юридичного 

втручання або передачі даних до колекторської компанії. Використання 

системи значною мірою зменшує кількість часу та витрати кредитора на 

стягнення боргу, а також дозволяє контролювати статус позичальників, негайно 

інформувати кредитора про несвоєчасне здійснення внесків та здійснювати 

оперативні заходи для швидкого стягнення заборгованості. 

Необхідно зазначити, що автоматизація робочих процесів кредитування 

може бути доведена до 100 %, що має місце в країнах із високорозвиненим 

сервісом кредитного бюро, наприклад у США, Великобританії, Німеччині, 

Туреччині й інших розвинених Європейських країнах [2].  

Ураховуючи переваги та недоліки методик оцінювання кредитних 

ризиків, досвід і результати зарубіжних і вітчизняних кредитних бюро, ТОВ 

«Бюро кредитних історій «Українське кредитне бюро» розробило та 

впровадило автоматизовану систему підтримки прийняття рішень при видачі 

споживчих кредитів, до переваг якої відносять: можливість цілодобового 

користування даною системою в режимі on-line; високий ступінь актуальності 

верифікації, що дозволяє більш ніж на 50 % знизити ризики при наданні 

кредиту; наявність гнучкої структури і можливість легко інтегруватися з 

внутрішніми системами обробки даних фінансової установи; можливість 

маршрутизації проходження інформації залежно від технології прийняття 

рішень, кількості рівнів перевірки, обліку; швидке надання результатів 

верифікації у зручній для клієнта формі [3]. 

Використання автоматизованих інформаційних систем у межах 

споживчого кредитування дозволяє ідентифікувати позичальника; отримати 

характеристику про його платоспроможність та благонадійність на даний 

момент, інформацію про факти попередніх звернень за кредитами та інше. Все 

це дає можливість виконувати заздалегідь встановлені кредитором дії, що 

суттєво підвищує якість кредитного портфелю фінансової установи. 

Список використаних джерел 

1. Зацеркляний, М.М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних 

установах: Навч. посіб. / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников. – К. : Професіонал, 

2006. – 432 с. 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

208 

2. Невмержицький, Є.І. Сучасні інструменти оцінки кредитних ризиків з використанням 

продуктів кредитного бюро [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=224. 

3. Автоматизація процесів обробки інформації у ТОВ «Бюро кредитних історій 

«Українське кредитне бюро» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://creditua.com. 

 

 

УДК 330.46:519.86 
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Останні десятиріччя визначили як один з актуальних міждисциплінарних 

напрямків дослідження мережну парадигму. Її суть зводиться до дослідження 

особливостей складних систем шляхом аналізу їх мережних властивостей 

навіть в тих випадках, коли мережна структура не є самоочевидною.  

Головна передумова аналізу мережі є те, що структура зв’язків між 

вузлами впливає на результати діяльності кожного вузла і системи в цілому. В 

останні роки значний прогрес на шляху до розуміння структури та 

функціонування складних мереж було здійснено в галузі статистичної механіки 

та аналізу соціальних мереж. Було розроблено велику кількість мір 

центральності (centrality). Найбільш часто використовуються міри 

центральності такі як: Degree, Closeness and Betweenness запропоновані Freeman 

[1], також часто використовують різні варіації вектор-центральності 

(Eigenvector centrality), вперше введених Katz [2].  

Існують методи трансформації немережних форм прояву складних систем 

у мережні. Для часових рядів одним із таких методів є кореляційний.  

При аналізі властивостей графу можна виходити з матриці суміжності. 

Для визначення кількісно кореляцій спочатку обчислюються нормалізовані 

прибутковості [3]. Наступним кроком обираємо значення порогового критерію 

для переходу від кореляційної матриці до матриці суміжності. В якості функції 

від коефіцієнтів кореляції можна використати узагальнену відстань: 

   ijjid  12, . 

З’єднання, котрі є більшими від заданого порогового критерію, 

відкидаються, так як вони мають велику відстань. Усе, що має менші значення, 

є зв’язками між вершинами та вноситься як одиниця в матрицю суміжності. 

CorrRank – показник ранжування, рейтингування за важливістю елементів 

складних систем, яка залежить від числа зовнішніх зв’язків і від їх ваги. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=224
http://creditua.com/
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Міру кореляційного ранжування (CorrRank) для кожної вершини p  

можна обчислити за формулою: 

),j/C(p
k

1i
)j(pjRd)-(1+d=(p) 

1j
R 

  

де R(p) – CorrRank елементу системи, )( jpC – кількість зв’язків між 

елементами (ребра графа), k  – кількість зв’язків з елементом p  у системі, d  – 

коефіцієнт згасання (damping factor). 

Обчислення CorrRank зводиться до відшукання власного вектора що 

досягається множенням матриці M  на вектор jR  на кожному кроці ітерації. 

Відомо, що однією з ключової ланок фінансово-економічної системи є 

банківська, стабільне функціонування якої є основою для росту економіки та 

країни в цілому. Саме тому виникає необхідність її детального вивчення. Нами 

було створено базу даних активів перших 16 банків із рейтингового списку, до 

них увійшли: Приватбанк, Індустріалбанк, Пумб, Мегабанг, Експресбанк, 

Правекс-банк, Крещатик, Український професійний банк, Сітібанк Україна. 

Альфабанк, Укргазбанк, Укрсіббанк, Кредит Дніпро банк, Ощадбанк, 

Прокредит банк, Укрбізнесбанк [4] і розраховано міру CorrRank (рис. 1).  

 

a)      b) 

Рис. 1. Рейтингування банків: a) під час кризових явищ; b) спокійного стану 

 

Також було проведено розрахунок міри CorrRank у рамках процедури 

ковзного вікна. Розраховуємо показник для підряду заданої довжини, після чого 

вікно зміщується («ковзає») у додатному напряму і процедура повторюється до 

вичерпання значень часового ряду, результати зображено на рисунку 2. 
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a)       b) 

Рис. 2. Дослідження банківської системи України методом CorrRank: a) поверхня для 

16 заданих банків України; b) порівняльна динаміка індексу UX з CorrRank для 

Укргазбанку 
 

З рисунку можна прослідкувати як введений показник кореляційного 

ранжування реагує на кризові явища в банківській системі, отримані результати 

в подальшому планується використати для проведення більш глибокого аналізу 

банківської системи, що дасть змогу дослідити та мінімізувати ризики. 
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Згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року, фінансові послуги 

– це операції з фінансовими активами, що здійснюють в інтересах третіх осіб за 

http://ideas.repec.org/a/spr/psycho/v18y1953i1p39-43.html
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власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 

законодавством, і за рахунок залучень від інших осіб фінансових активів, із 

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів [1]. Фінансові послуги – це сукупність різноманітних форм мобілізації 

та використання фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення 

процесу виробництва, виконання робіт і надання послуг, які здійснюються на 

платній основі та мають відмінні риси свого функціонування.  

Фінансові послуги за своєю структурою дуже різні, вони можуть мати 

риси кредитних операцій, операцій оренди та страхування, проте всім їм 

притаманні риси створення та використання фондів фінансових ресурсів для 

здійснення економічної діяльності. Об’єкт фінансових послуг – це те, що 

приводить до виникнення послуги, тобто цінні папери, страховий поліс, 

безготівкові розрахунки, банківські кредити тощо. Суб’єкт фінансових послуг – 

це учасники фінансового ринку: з одного боку замовники, тобто споживачі 

фінансових послуг, а з другого – фінансові організації (юридичні та фізичні 

особи), що надають фінансові послуги.  

Сьогодні, на внутрішньому фінансовому ринку України найдинамічніше 

розвивається складова сфери послуг, пов’язана із задоволенням потреб 

суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговування, банківські, 

страхові послуги, бухгалтерське обслуговування тощо. На міжнародних ринках 

капіталу України перспективним напрямком залучення фінансових ресурсів 

виступають позики. Проте, слід відзначити, що вся діяльність України на 

міжнародних ринках капіталів спрямована на залучення зовнішніх фінансових 

позик, які використовуються для забезпечення поточних потреб [2].  

На даному етапі розвитку України найважливішим джерелом залучення 

фінансових ресурсів на ринку цінних паперів виступають акції, облігації 

підприємств, інвестиційні сертифікати.  

Ринок фінансових послуг відіграє важливу роль у структурі фінансового 

ринку. Вирішальне значення мають фінансові інструменти і фінансові послуги, 

завдяки яким грошові потоки спрямовуються від власників до позичальників. 

Однак, ринок фінансових послуг України на сьогодні ще не має достатніх 

механізмів саморегулювання, тому необхідною передумовою його розвитку є 

визначення комплексного підходу до вирішення проблем. Необхідно поставити 

стратегічне завдання та розробити конкретні заходи по його виконанню [3, с. 

85-86].  

Заходами, що сприятимуть поліпшенню ситуації можуть виступати зміна 

законодавства про фінансові послуги; встановлення чітких і недвозначних 

критеріїв, яким повинні відповідати суб’єкти права для надання будь-яких 

фінансових послуг; чітке визначення, чи обмеження та критерії, що 

застосовуються лише до українських організацій, які надають послуги, чи 

також до іноземних компаній, які працюють на ринку фінансових послуг в 

Україні. 

Отже, для вдосконалення ринку фінансових послуг України необхідно 

забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути 
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направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та 

нагляду.  
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Реформування системи економічних відносин і соціальні перетворення в 

Україні надають особливої ваги розв’язанню проблеми функціонування 

кредитних спілок. Світовий досвід підтвердив, що кредитні спілки здатні стати 

саме тим механізмом, за допомогою якого суспільство і держава можуть 

вирішити чи не найважливіші соціальні та економічні проблеми.  

Кредитні спілки – це окрема особлива галузь у сфері фінансових послуг. 

Розгляд проблем формування і подальшого розвитку звітності кредитних спілок 

потребує вивчення актуальних проблем і вже існуючих пропозицій щодо 

розв’язання неузгодженостей у частині формування та контролю звітних 

показників. 

Розгляд дисертацій за тематикою дослідження показав, що у своїх 

роботах автори висвітлювали проблеми обліку (Федорець М. С.), аналізу 

(Іваненко О. І.) та контролю (Хомутенко А. В.). Основними проблемами, 

виділеними науковцями є відсутність спеціальних комплексних досліджень 

стосовно неузгоджених питань організації облікового процесу та методики 

обліку специфічних операцій у кредитних спілках залежно від особливостей 

їхньої діяльності; недосконалість теоретичної та правової бази, яка регулює 

фінансовий контроль; неповне охоплення фінансовим контролем усіх аспектів 

фінансово-господарської діяльності фінансових посередників; відсутність 

дієвих механізмів здійснення фінансового контролю, неналежне застосування 

форм і методів фінансового контролю. Також невирішеними залишаються 

питання організації бухгалтерського обліку активних операцій і формування 

ефективної системи управління доходністю та мінімізацією ризиків 

неповернення кредитів кредитних спілок. 
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Дослідники пропонують своє бачення розв’язання існуючих 

неузгодженостей:  

 Федорець М. С. на підставі комплексного дослідження особливостей 

функціонування кредитних спілок обґрунтував теоретичні положення та 

розробив рекомендації щодо організації облікового процесу та методики обліку 

основних фінансових операцій цих установ [5]; 

 проведене дослідження Хомутенком А. В. дозволило узагальнити 

теоретичні, організаційні та методологічні основи фінансового контролю 

небанківських неприбуткових фінансових установ, що стало підґрунтям для 

вироблення прикладних рекомендацій удосконалення системи фінансового 

контролю таких установ [6]; 

 Іваненко О. І. в дисертаційній роботі здійснила комплексне дослідження 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу активних операцій кредитних 

спілок, що дозволило сформулювати висновки теоретичного, організаційного-

методичного характеру, а також розробила практичні рекомендації з 

удосконалення методики обліку й аналізу активних операцій кредитних спілок 

та визначення найсуттєвіших аспектів їх організації [7].  

Вказані пропозиції потребують законодавчого закріплення, що дозволить 

систематизувати та структурувати нормативні пояснення щодо звітності 

кредитних спілок і перетворити її показники на доступну характеристику 

ефективності їх діяльності. 

У наукових статтях, що розглядають проблеми обліку та звітності 

кредитних спілок, пропонується вирішення двох груп проблем: складання 

звітності (неузгодженості між різними формами) та питання контролю 

діяльності кредитних спілок.  

Проблеми першої групи розглядалися Лютовою Г. М., Ломовацькою К.В., 

Гончаренко О.О. та Дземішкевичем І.О. У своїх статтях автори обгрунтовують 

актуальність приведення звітності кредитних спілок у відповідності до МСФЗ, 

а також піднімають питання дублювання інформації та надають рекомендації 

щодо формування кредитною спілкою лише специфічної звітності, оскільки 

вона більш точно, комплексно та повно відображає інформацію про фінансовий 

стан і результати діяльності кредитної спілки [1-4].   

Над проблемами другої групи працювали Мохняк В. С., Полякова В. М. і 

Бачинський В. І. Науковці піднімають питання з організації системи 

внутрішнього контролю [3], а також методичного забезпечення аудиторських 

перевірок кредитних спілок [2]. 

Узагальнюючи результати дослідження науковців слід підкреслити 

корисність їх пропозицій і необхідність врахування в чинних нормативних 

документах з урахування необхідності адаптації положень МСФЗ. 
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Розвиток інформаційних технологій дозволяє удосконалювати бізнес-

процеси в усіх галузях і сферах бізнесу, зокрема і в страхуванні. На даному 

етапі розвитку страхування постійно з’являються нові інформаційні продукти, 

котрі дозволяють забезпечити аналітичний облік страхових операцій або ж 

забезпечити автоматизацію таких процесів як укладання договору страхування 

чи відстеження процесу врегулювання страхового випадку. Водночас, на разі 

страховики використовують розрізнені програмні продукти, які не взаємодіють 

між собою (текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, електронна 

пошта). На ринку інформаційних технологій не існує комплексного 

інструменту для автоматизації укладання угод і комунікації між учасниками 

ринку, який би задовольняв усі потреби й вимоги страхових компаній.  

Окремої уваги заслуговує автоматизація процесів перестрахування, 

оскільки укладання угод із перестрахування вимагає отримання, збереження, 

обробки й аналізу великої кількості інформації. Для максимальної ефективності 

проведення цих операцій необхідна автоматизація процесів перестрахування 

[1]. 

Окремою категорією таких програмних продуктів є електронні біржі у 

сфері перестрахування, які дозволяють не лише створювати та реєструвати 

вхідні та вихідні кавер-ноти, але і в режимі реального часу передавати та 

приймати ризики з використанням методу аукціону. Використання такого 

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12505


Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

215 

продукту може бути корисним як для перестраховиків, так і для компаній, які 

повинні передати частину ризику. 

Так, невеликі страхові компанії зможуть оперативно й якісно розмістити 

ризик, не витрачаючи час на пошук можливих перестраховиків, що дає 

можливість зменшити навантаження на персонал. Автоматизація 

документообігу також дозволяє вивільнити час робітників для вирішення інших 

задач.  

Водночас, електронні біржі вигідні і для великих страхових компаній, які 

можуть приймати ризики. Перестраховики зможуть працювати з більшою 

кількістю компаній, оскільки витрати на організацію співпраці є мінімальними. 

До того ж обсяги вхідних премій із перестрахування не будуть обмежуватись 

особистими контактами керівників чи працівників компанії [2].  

Окрім того, система аукціону дозволяє обрати найбільш вигідну ціну 

передачі ризиків. Система побудована таким чином, що після того як компанія 

подала запит на перестрахування, вказавши всі необхідні умови (вид 

страхування, об’єкт, ліміти, франшизи, строк закриття торгів), вона може 

обирати з-посеред перестраховиків, які готові прийняти ризик, найбільш 

вигідні для себе умови. Також можливо розмістити ризик у декількох 

перестраховиків. Після цього відбувається обмін проектами кавер-нот, який 

підлягає акцептуванню.  

Ще однією перевагою таких систем є можливість аналізу процесів 

перестрахування за допомогою статистичних даних. Компанія може 

отримувати інформацію про кількість укладених угод, структури направлених 

на перестрахування ризиків, обсягів виплачених перестрахових премій тощо. 

Також доступна інформація щодо тарифів, які застосовувались для однотипних 

угод, що дає змогу відслідковувати ринок перестрахування і здійснювати 

формування власної тарифної політики.  

Отже основними перевагами системи електронних аукціонів у сфері 

перестрахування є: 

 автоматизація процесів перестрахування; 

 зменшення навантаження на персонал; 

 збільшення оперативності перестрахування; 

 зниження витрат на перестрахування; 

 впровадження автоматичної системи документообігу; 

 можливість контролю за процесами перестрахування; 

 аналіз угод із перестрахування за допомогою статистики.  

У той же час, компаніям слід більше уваги приділяти якості свого 

перестрахового портфеля, оскільки електронна біржа не надає інформації щодо 

репутації та фінансової стійкості учасників системи.  
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Проблема управління процесами формування та використання прибутку 

сільськогосподарського підприємства є складною та багатогранною. Висока 

ризиковість сільського господарства та специфічні особливості кругообігу 

фінансових ресурсів вимагають нових підходів забезпечення дохідності та 

платоспроможності суб’єкту господарювання. Від ефективності управління 

прибутком залежить фінансовий стан сільськогосподарського підприємства, 

його місце в ринковому середовищі, рівень розвитку галузі загалом. Усе це 

обумовлює актуальність дослідження. 

Проблема підвищення ефективності управління прибутком підприємств 

відносяться до широко досліджуваних. Значний вклад у формування теоретико-

методологічних засад і розробку практичних механізмів вирішення цієї 

проблеми внесли зарубіжні та вітчизняні вчені: Г. М. Азаренкова, 

В. Я. Амбросов, І. А. Бланк, А. А. Бугуцький, Ф. Ф. Бутинець, 

М. Я. Дем’яненка, Д. Кейнс, Р. Коуз, А. Маршалл, Д. Рікардо, В. Парето, 

А. М. Поддерьогін, Р. А. Слав’юк, П. Т. Саблук, А. Сміт, Ф. Хайєк, 

О. Д. Шеремет, Й. Шумпетер та інші. 

Мета роботи полягає в дослідженні поняття, функцій і принципів 

управління процесами формування та використання прибутку 

сільськогосподарського підприємства. 

Узагальнення науково-методичних підходів щодо визначення поняття 

«управління прибутком підприємств» дозволило виявити його сутність і 

дієвість як забезпечення необхідними та достатніми фінансовими ресурсами 

динамічного розвитку підприємства за умов їх більш ефективного 

використання. За ризикорієнтованим підходом – це максимізація чистого 

прибутку за припустимого рівня фінансових ризиків у поточному і 

перспективному періодах. Якщо розглядати управління прибутком як  процес 

прийняття управлінських рішень, то на наш погляд доцільно підходити до 

нього як до системи. Тобто це комплексна, глибоко інтегрована в загальну 
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концепцію управління підприємства система, яка орієнтована на вирішення 

тактичних і стратегічних завдань його розвитку. При цьому вона регламентує 

управлінські рішення, зокрема питання формування, розподілу та використання 

прибутку регламентуються внутрішніми нормативами та вимогами, що 

поєднані загальною політикою управління прибутком. 

Традиційно модель управління прибутком включає планування, 

прогнозування та контроль за формуванням, розподілом і використанням 

одержаного прибутку [1]. Аналіз підходів до планування прибутку 

підприємства достатньо повно проведено в роботі [2]. Планування прибутку на 

підприємстві ґрунтується на використанні трьох основних його систем: 

1) прогнозування формування і розподілу прибутку підприємства; 2) поточне 

планування формування, розподіл і використання прибутку підприємства; 

3) оперативне планування формування і використання прибутку підприємства. 

Так, необхідність урахування умов і потреб кожного підприємства потребує 

використання факторного аналізу та моделювання прибутку, що у свою чергу 

вимагає проведення значних аналітичних і прогнозних розрахунків, у тому 

числі сучасними засобами комп’ютерних технологій. Це дає можливість 

отримати показники обумовлені безпосереднім впливом на величину прибутку. 

Формування прибутку сільськогосподарських підприємств відбувається в 

результаті взаємодії багатьох факторів, поглиблений аналіз ступеня впливу 

яких на прибуток дозволяє виявити та використати резерви його зростання. 

Найбільш повним та ефективним методом формування прибутку є загальний 

метод, який базується на даних бухгалтерського обліку. В умовах коли 

більшість сільськогосподарських підприємств є збитковими та 

низькорентабельними вагомого значення набувають методичні підходи його 

ефективного розподілу прибутку [3].  

Отже, за системним підходом функції управління поєднуються в 

підсистеми формування (операційна, інвестиційна, фінансова діяльність, 

управління доходами, витратами, платежами, ризиками тощо) та розподілу 

(податкові зобов’язання, оптимізація, управління) прибутку, зв’язуючи 

інтерфейсом між якими слугує організаційно-методична система управління 

прибутком. До її складу входять організаційне й інформаційне забезпечення, 

системи та методи аналізу, планування прибутку, внутрішнього контролю. 

З метою підвищення ефективності управління формуванням і розподілом 

прибутку сільськогосподарським підприємствам, на нашу думку, доцільно 

налагодити систему фінансового контролю і аналізу фінансових результатів, що 

дозволить виявляти та впроваджувати резерви господарювання, стабілізувати їх 

фінансовий стан. 

Таким чином, вітчизняні сільськогосподарські підприємства сьогодні 

працюють у складних умовах загальноекономічного та галузевого середовища. 

Вони також знаходяться в стані невизначеності та очікування, намаганні 

оцінити можливий вплив нових імперативів європейської інтеграції. В будь-

якому випадку це безумовно відобразиться на результатах діяльності та 

прибутку підприємств, а відтак потребує зважених випереджаючих дій щодо 
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підвищення дієвості системи управління процесами формування та 

використання прибутку. 
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Постановка проблеми. Сучасні обставини існування вітчизняних 

підприємств ускладнюють умови їх господарювання та підсилюють 

конкурентну боротьбу між ними. Через наявність великої кількості зовнішніх і 

внутрішніх загроз, такі умови можуть призвести до погіршення фінансового 

стану суб’єктів господарювання. Тому, для гарантування їх стабільного 

розвитку, необхідно забезпечити належний рівень фінансової безпеки сучасних 

підприємств. Метою дослідження є аналіз методик діагностування фінансової 

безпеки підприємства, а також проведення діагностики обраного підприємства 

шляхом аналізу його фінансових показників і побудови економіко-

математичної моделі. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши сучасні методики 

діагностування фінансової безпеки підприємства, можна згрупувати їх за 

такими ознаками: ті, що визначають рівень фінансової безпеки за допомогою 

систем запобігання банкрутству; ті, що визначають рівень фінансової безпеки 

за допомогою аналізу основних форм звітності підприємства; ті, що визначають 

рівень фінансової безпеки за допомогою оцінки фінансових коефіцієнтів; ті, що 

визначають рівень фінансової безпеки за допомогою узагальнюючого 

показника. 

Проведені дослідження довели, що більшість науковців визначають 

рівень фінансової безпеки підприємства за допомогою оцінки основних 

фінансових коефіцієнтів. Так, Ю. Кракос і М. Серик у роботі [1] виокремлюють 

5 груп показників, що характеризують персонал, рентабельність, фінанси, 

виробництво та ділову активність, обґрунтовуючи їх тим, що підприємство – це 
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цілісний організаційно-адміністративний організм, в якому усі сфери 

знаходяться у взаємозв’язку. 

Крім методик, які визначають рівень фінансової безпеки за допомогою 

оцінки фінансових коефіцієнтів досить поширеними стали й підходи, що 

діагностують рівень фінансової безпеки за допомогою певного узагальнюючого 

показника. Так, наприклад, Н. Гринюк у роботі [2] відзначає, що 

узагальнюючим показником рівня фінансової безпеки підприємства слід 

вважати показник запасу фінансової міцності як межу його фінансової безпеки. 

Проте, на нашу думку, такий підхід є занадто вузьким, оскільки зі всієї 

сукупності факторів зміцнення ступеня захищеності фінансових інтересів 

враховується лише якість збутової політики, що не є достатнім для ґрунтовного 

аналізу фінансової безпеки підприємства.  

Діагностування рівня фінансової безпеки на підприємстві може бути 

здійснено шляхом аналізу основних форм його звітності. В цьому випадку 

метою аналізу балансу є охарактеризувати структуру та динаміку змін майна 

підприємства та джерел його фінансування. На думку Глухарєва С. М. особливу 

увагу при здійсненні даного виду аналізу необхідно приділяти елементам, що 

мають найбільшу питому вагу, й елементам, частка яких змінювалася 

стрибкоподібно [3].  

Будь-який економічний процес, особливо якщо його можна виразити або 

визначити через кількісні характеристики, часто піддається математичному 

моделюванню, тобто його відображенню через рівняння регресії. Таким чином, 

діагностику фінансової безпеки підприємства також можна здійснити за 

допомогою цієї методики. У своїй роботі базою для аналізу економічної 

безпеки підприємства ми обрали ПУАТ «Український науково-дослідний 

інститут вогнетривів імені А. С. Бережного». Для побудови економіко-

математичної моделі як залежну змінну використаємо коефіцієнт 

співвідношення позикових і власних коштів, а як незалежні змінні тринадцять 

основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства. 

За допомогою програми аналіз даних в EXCEL проаналізовано вплив 

коефіцієнта фінансування, коефіцієнта поточної заборгованості та коефіцієнта 

оборотності дебіторської заборгованості на коефіцієнт співвідношення 

позикових і власних коштів та отримано регресійне рівняння, яке має вигляд : 

               Y = 0,663 – 0,09894 Х1.2  – 0,106 Х1.3  + 0,00059 Х3.1                   (1) 

Значення коефiцiєнту множинної кореляцiї дорiвнює 99,998 %. Це 

свiдчить про те, що зв’язок між факторами дуже сильний і 99,998 % мiнливостi 

Y пояснюється динамiкою факторів, включених у модель. Перевірка моделі за 

критерієм Фішера показала, що модель є статистично значущою, оскільки 

Значущість F дорівнює 4,8E-05, що є значно меншим за 0,05. Крім того, було 

виявлено, що всі коефіцієнти моделі є статистично значущими, на що вказує P-

Значення, яке є меншим за 0,05. 
Висновки. Побудова моделі, яка описує вплив на коефіцієнт 

співвідношення власних і позикових коштів найбільш значущих чинників, 

дозволило сформувати належну базу для створення стратегії економічної 
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безпеки даного підприємства в подальших дослідженнях. Основною метою 

майбутніх досліджень є розробка шляхів поліпшення економічної безпеки 

підприємства та стратегії забезпечення економічної безпеки ПУАТ 

«Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного». 
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Світова практика підтверджує, що страхування на сьогоднішній день є 

основним методом захисту від наслідків ризиків у сільському господарстві. 

Розробка якісних страхових продуктів і програм дозволяє забезпечити 

фінансову стабільність сільськогосподарських товаровиробників і знизити 

витрати державного бюджету на підтримку аграрного сектора. 

Метою дослідження є виявлення існуючих проблем та визначення 

пріоритетних напрямів удосконалення системи страхового захисту у сільському 

господарстві, а також обґрунтування необхідності розвитку ринку 

агрострахування в Україні. 

Сутність страхування як ринкового інституту проявляється у його 

функціях: – ризиковій – саме наявність ризику формує попит на страховий 

захист як спосіб мінімізації втрат; – превентивній – зміст цієї функції полягає в 

здатності страхування знижувати ймовірність виплат шляхом зменшення 

ймовірності страхового випадку; – заощадження, яка покликана забезпечувати 

за допомогою механізму страхування накопичення визначених договором 

страхових сум; – контрольній – дозволяє забезпечити цільове формування та 

використання коштів страхового фонду. 

Страхування в усьому світі вважається одним з основних методів 

управління ризиками, у тому числі і в аграрному секторі. Об’єктивна 
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економічна необхідність використання страхування, особливо в сільському 

господарстві, пояснюється недостатніми можливостями держави та ринку 

забезпечити широку маневреність фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. 

У теорії страхування класифікація сільськогосподарського страхування 

ґрунтується на наукових розробках вітчизняних економістів минулого сторіччя. 

Проте в даний час практика сільськогосподарського страхування вносить 

істотні зміни в класифікацію. Так, на вітчизняному страховому ринку в галузі 

сільськогосподарського страхування з’явилися нові види й об’єкти. 

У теорії страхування прийнято виокремлювати три основних види 

сільськогосподарського страхування: страхування сільськогосподарських 

культур і багаторічних насаджень та їх урожаю, страхування 

сільськогосподарських тварин та страхування іншого майна. Але на сьогодні 

фахівці пропонують включити до складу класифікації сільськогосподарського 

страхування страхування риби, що вирощується сільськогосподарськими 

товаровиробниками, страхування інкубаторних яєць тощо, як окремі види 

страхування. Також одним із нових видів сільськогосподарського страхування є 

страхування доходів агровиробників на випадок зниження ринкових цін на 

сільськогосподарську продукцію. Даний вид сільськогосподарського 

страхування широко представлений на страхових ринках зарубіжних країн [1, 

c. 20]. 

Система аграрного страхування в умовах ринкової економіки покликана 

захищати виробника від впливу різних несприятливих факторів і сприяти 

ефективному веденню господарства. Однак програми страхування найчастіше є 

недоступними багатьом потенційним страхувальникам через високу ціну 

страхової послуги. 

Причиною низького попиту агровиробників на страхові послуги є те , що 

діюча система сільськогосподарського страхування має ряд істотних недоліків. 

Найвагомішими та майже не вирішуваними є проблеми фінансово-

економічного характеру, до яких, насамперед, слід віднести важкий фінансовий 

стан сільськогосподарських підприємств, високу збитковість 

сільськогосподарського страхування, недостатній розвиток ринку 

перестрахування сільськогосподарських ризиків [2]. 

Існуюча система страхового захисту у сільському господарстві вимагає 

значних змін. Перш за все, це реформування діючої системи законодавчого 

регулювання страхування в сільському господарстві, яке має здійснюватися за 

такими напрямками: 1) вдосконалення законодавчих засад 

сільськогосподарського страхування з державною підтримкою; 2) формування 

системи ефективного контролю за використанням коштів, що виділяються у 

вигляді компенсації витрат страхувальників на страхування 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, контролю за 

належним виконанням страховиками своїх зобов’язань перед аграріями за 

договорами страхування. 
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Для успішного розвитку системи сільськогосподарського страхування 

доцільно ширше використовувати спеціалізовані страхові компанії. Тільки 

страховики, основною діяльністю яких є сільськогосподарське страхування, 

можуть максимально ефективно враховувати інтереси сільськогосподарського 

виробництва та АПК у цілому. 

Стимулюючим фактором для розвитку агрострахування може слугувати 

використання банківських кредитів в сільськогосподарської продукції. 

Співпраця між банківськими установами та сільськогосподарськими 

виробниками може стати локомотивом агрострахування і призведе до 

збільшення попиту на такі страхові послуги. 

Реалізація запропонованих заходів сприятиме створенню цілісної системи 

страхування сільськогосподарських ризиків у країні та забезпечить цільове та 

більш раціональне використання фінансових ресурсів. 
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Сільське господарство є специфічною галуззю національної економіки. 

На відміну від багатьох інших галузей економіки, вона є високо ризикованою 

бо значно залежать від природно-кліматичних умов. Фінансово-економічна 

підтримка цієї галузі здійснюється переважно через комплекс програм. Але, 

через брак коштів Державного бюджету України, ця підтримка на 80 % 

здійснюється за рахунок сприятливої податкової політики, що є непрямою 

формою субсидіювання галузі. Значним бар’єром для успішного розвитку та 

функціонування є недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної 

політики держави. Очікується, що значну роль повинна відігравати інноваційна 

діяльність в аграрному секторі, пріоритетним напрямом якої є впровадження 

найбільш перспективних агротехнологій і на цій основі підвищення 

продуктивності виробництва з метою зниження витрат на одиницю продукції та 

зміцнення її конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. 
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Отже, актуальним на сьогодні є вирішення означених проблем для 

розвитку виробничих потужностей сільського господарства, щоб вітчизняна 

сільськогосподарська продукція могла вийти і конкурувати на європейському 

ринку. 

Мета роботи полягає в дослідженні систем підтримки прийняття рішень 

та їх можливостей щодо оперативного управління діяльністю і створення 

конкурентних переваг для сільськогосподарського підприємства. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) належать до нового 

покоління інформаційних систем. Інтерес до таких систем, як перспективної 

галузі використання обчислювальної техніки та інструментарію підвищення 

ефективності праці у сфері управління економікою, постійно зростає [1]. У 

багатьох країнах їх розробка та реалізація перетворилася на окремий бізнес-

напрям, що швидко розвивається. Проте досі немає однозначного визначення 

поняття СППР.  

Наприклад, Ситник В. Ф., Пономаренко В. С. під СППР розуміють 

інтерактивну систему, яка призначена для підтримки різних видів діяльності 

при прийнятті рішень. Незначна відмінність поглядів науковців полягає в 

уточненні типу системи та видом проблем (напівструктуровані, 

неструктуровані, слабоструктуровані) [1, 2]. Іншу точку зору висловлюють, 

наприклад, Петруня Ю. Є. [3], Плескач В. Л. [4] та інші науковці, єдність яких 

полягає у визначені головного, що це перш за все інформаційна система, а 

відмінності підкреслюють її структурні, функціональні, організаційні 

характеристики й особливості сфери застосування. 

Сучасна практика впровадження СППР свідчить, що вони переважно 

використовуються для операційного управління (30 %), довгострокового 

планування (40 %), розподілу ресурсів (15 %), розрахунки річного бюджету 

(12 %). Зокрема, в управлінні фінансами – це фінансове планування, маркетинг, 

фінансове моделювання. 

У великих компаніях використовуються СППР на основі дворівневого 

сховища даних, де дані консолідовані в єдину систему. Переваги такого підходу 

полягають в уніфікації способів опрацювання інформації, синхронізації кількох 

копій даних, мінімізації витрат на зберігання даних тощо, але немає можливості 

структурувати дані для окремих груп користувачів, а також обмежувати доступ 

до інформації, що в свою чергу впливає на продуктивність системи. 

Іншим поколінням є СППР на основі трирівневого сховища даних, з якого 

формуються вітрини даних для використання групами користувачів, що 

виконують подібні завдання. У такий спосіб забезпечується доступ як до 

конкретних структурованих даних, так і до єдиної консолідованої інформації. 

Наповнення вітрин даних спрощується завдяки використанню перевірених і 

очищених даних, що знаходяться в єдиному централізованому джерелі 

корпоративної інформації. Вітрини даних синхронізовані та сумісні з 

корпоративним інформаційними системами. Такі СППР відрізняє гарантована 

продуктивність, можливість порівняно легкого розширення сховища та 
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додавання нових вітрин даних. Але існує надлишковість даних, що вимагає 

підвищених вимог до їхнього зберігання.  

На сьогодні затребуваними серед сільськогосподарських підприємств є 

розробки Київського інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова такі СППР 

«Агротех», «Зоотех», «Бухгалтер», «Фермер», які можуть використовуватись 

індивідуально та в територіальній інформаційно-обчислювальної мережі [5]. 

Також у галузі працюють СППР AG DECISIONS (США), FFPW – Планування 

фінансів ферми (Канада) та інші. В якості прикладу, цікавою є СППР 

«Агротех», де реалізовані задачі вибору оптимальної структури посівних площ 

на рівні господарства, підрозділу і сівозміни, задача побудови оптимальних 

схем сівозмін, задача вибору технологічних прийомів обробки ґрунту під 

відповідні культури. Її база даних включає більше 280 таблиць з 1400 

показниками нормативно-довідкового й оперативного характеру за 

угруппуваннями: картографія, агрометео інформація, грунт, рослина, система 

землеробства, економіка та ринкові відносини, організація й управління, 

екологія і навколишнє середовище [5]. 

Ураховуючи необхідність активізації та підтримки фермерських 

господарств на ринку пропонуються СППР цього типу. Так, комп’ютерна 

система управління фермерською діяльністю є не стільки діючою постійною 

системою управління, скільки набором взаємопов’язаних модулів, що 

дозволяють змоделювати проблеми фермера, стан його господарства, 

зовнішнього середовища і розробить рекомендації для вирішення проблем як у 

випадку штатних, так і нештатних ситуацій [5]. При цьому система має 

здатність до налаштування на режим діяльності «фермер-початківець» і 

«функціонуюче господарство», підтримує такі види управління: стратегічне, 

річне, оперативне і технологічне. У системі виділені функціональні моделі 

орієнтовані на конкретні проблеми: маркетинг, фінанси, постачання, 

виробництво, технології, збут, бухгалтерія, аналіз і моделі загального 

характеру, що мають багатопланове призначення (цілі господарства, стартові 

умови, господарський ризик, вибір напрямків, розвиток потенціалу, 

відтворення, господарство-орієнтир). Вона спроможна вирішувати проблеми 

інформаційного сервісу та навчання. Означені напрямки реалізуються 

комплексами моделей, що описують послідовність підключення моделей 

системи до спільної системи управління фермерським господарством.  

Отже, незважаючи на великі витрати, пов’язані з впровадженням 

інформаційних систем, власники та керівники великих і середніх 

сільськогосподарських підприємств розуміють необхідність і величезну 

важливість переходу на новий рівень управління підприємством та/або 

виробництвом. Упровадження СППР значно підвищує якість планування та 

прогнозування, ефективність прийняття рішень за рахунок надання своєчасної і 

достовірної інформаційної підтримки. Все це, у свою чергу, надає значні 

конкурентні переваги, сприяє покращенню інвестиційної привабливості та 

забезпеченню стійкого розвитку вітчизняних сільськогосподарських 

підприємств.  
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В умовах сучасного розвитку української економіки ціни виступають 

основним об’єктом регулювання виробничої та монетарної сфер. Податкове 

регулювання є найпоширенішим інструментом бюджетної політики будь-якої 

країни світу. Найголовнішим завданням податкового регулювання є 

стабілізація коливань економічних циклів, вирівнювання податкового 

навантаження та забезпечення конкурентоспроможності економічних суб’єктів, 

що майже не виконується в Україні і, як результат, відображається на 

нестабільності розвитку держави, відтоку інвестицій та погіршенні ситуації у 

реальному секторі економіки. Підтримка бізнесу, що є основним рушієм 

економічного розвитку, здійснюється саме через пряме та непряме 

оподаткування.  

Згідно законодавства сума непрямих податків може бути перекладена на 

споживачів за допомогою віднесення їх обсягів на собівартість і валові витрати 

суб’єктами господарювання. Такі дії відповідно відображаються на розмірах 

ціни та в разі неефективного державного регулювання (підвищення 

податкового навантаження, зменшення державної підтримки бізнесу) погіршує 

фінансовий стан суб’єктів господарювання та платоспроможність споживачів 

[1]. 

Згідно міжнародної практики основними наповнювачами бюджету є 

непрямі податки, серед яких податок на додану вартість (ПДВ) [2]. Як 

податково-бюджетний інструмент ПДВ здійснює найбільш агрегований вплив 

http://krutimkomp.ru/index.php/yuridicheskaya-sistema/menedzhment/agrarnoe-predpriyatie/1328-baza-dannyx-sppr-agrotex-vklyuchaet-bolee
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на рівень цін та є одним із найголовніших джерел формування фінансової бази 

державних бюджетів країн світу. На цінову складову ПДВ чинить найбільший 

вплив, який є універсальним щодо різних категорій товарів, а тому зміна його 

ставок відображається на цінах оподатковуваних товарів, обсягах виробництва 

та відповідно рівні споживання [3, с. 103]. 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включаються до 

ціни товару та сплачується незалежно від результатів діяльності підприємства 

[7]. При продажу товарів підприємство закладає в його ціну суму податку на 

додану вартість [4]. Не зважаючи на переваги ПДВ (рівномірний розподіл 

податкового тиску між учасниками виробничого процесу, залежність від 

реального внеску виробника в остаточну вартість товару, специфічність бази 

оподаткування), даний податок чинить прямий вплив на рівень цін, а тому 

ступінь зростання ціни залежить саме від його ставки. Паралельно з цим, 

зниження ставки податку не означає зворотній вплив на цінову складову 

товару, робіт або послуг. Дана закономірність підтверджується притаманним 

цінам «ефекту храповика», що відображається у їх здатності рухатися у 

висхідному напрямку [5, с. 79]. Виходячи з цього, зниження ставки ПДВ в 

Україні за Податковим кодексом до 17 % ймовірно призведе до скорочення 

витрат підприємства та зростання прибутку, але не до пониження цін. 

Перевагою даної ситуації є зниження податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання, посилення їх інвестиційних можливостей. Зворотній вплив 

буде мати паралельне введення податку з обороту, яке пропонується деякими 

урядовцями та спеціалістами у сфері оподаткування, адже базою оподаткування 

тут виступає роздрібна ціна товару і, відповідно, ступінь подорожчання товару 

прямо пропорційно залежить від ставки податку. Необґрунтоване введення 

аналога ПДВ може призвести до значного погіршення ситуації в секторі 

роздрібної торгівлі та негативно позначитися на доходах як споживачів, так і 

підприємств реального сектору економіки [6, с. 106].  

Податкове регулювання здатне вирівняти податкове навантаження, 

стабілізувати ціни, дати можливість регулювання доходів економічних суб’єктів 

за рахунок диференціації ставок, маніпулювання базами оподаткування тощо.  
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УДК 338.45 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Павлова Ю. М. 

Науковий керівник: к.е.н. Соловйова В. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

У сучасних умовах функціонування підприємства є необхідним 

проведення об’єктивного та періодичного аналізу фінансових результатів його 

діяльності. Основною метою такого аналізу є оцінка результативності, 

ефективності, потенційних можливостей  діяльності, оскільки від цього 

залежить подальший розвиток суб’єкта господарювання, та підвищення його 

конкурентоспроможності. 

Тому використання ефективної методики аналізу фінансових результатів 

є важливим інструментом для прийняття керівниками обґрунтованих 

управлінських рішень, що дозволить досягти значної економічної ефективності. 

Метою дослідження є  обґрунтування методичних підходів до аналізу 

фінансових результатів підприємства. 

Методику аналізу фінансових результатів досліджували вітчизняні вчені 

такі як: Ліснича Т. В., Мочаліна З. М., Поспєлов О. В., М.Чумаченко та ін.  

Фінансові результати підприємства залежать від обраної фінансової 

політики, що забезпечує можливість маневрувати розподілом затрат між 

готовою продукцією та незавершеним виробництвом, списання витрат 

майбутніх періодів, створення оціночних резервів [1].  

Існує багато методів, моделей та інструментів за допомогою яких 

здійснюється аналіз та оцінка фінансових результатів, і на основі яких 

керівники можуть зробити висновок щодо ефективності обраної політики 

діяльності та прийняти найбільш коректні управлінські рішення щодо 

покращення функціонування підприємства. 

Для вдосконалення аналізу фінансових результатів Ліснича Т. В. 

запропонувала використати таку технологію фінансового аналізу дохідності 

підприємства (табл.1) [3]. 

Ця методика відображає інструменти, які використалися на кожному 

етапі (підетапі) аналізу, і результати, які будуть отримані після цього. 

Технологія аналізу дозволяє підприємству отримати результати, за якими 

керівництво підприємства зможе зробити висновки для прийняття ефективних 

управлінських рішень [3]. 
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Таблиця1 

Методика аналізу фінансових результатів підприємства 

Етапи  Інструментарій Отримані результати 

Аналіз основних 

показників 

ефективності 

фінансової сфери 
Коефіцієнтний метод, 

порівняльний метод, метод 

горизонтального та 

вертикального порівняльного 

аналізу 

Стан фінансової діяльності 

підприємства 

Аналіз основних 

показників виробничої 

сфери 

Ступінь придатності 

основних виробничих фондів 

Аналіз основних 

показників розвитку 

підприємства 

Стан виробництва та 

фінансових результатів 

Аналіз собівартості 

Методи вертикального та 

горизонтального порівняльного 

аналізу 

Зміна величини витрат на 

виробництво, які входять у 

собівартість продукції 

Аналіз фінансового 

стану 

Коефіцієнтний метод, 

горизонтальний порівняльний 

аналіз 

Рівень фінансових 

результатів, які зумовлюють 

можливості підприємства 

Аналіз рентабельності 

продукції 
Метод базисних підстановок 

Оцінка раціональності та 

ефективності використання 

вкладених коштів 

Побудова економіко-математичних моделей 

Формування висновків про загальний стан підприємства 

 

Мочаліна З. М. і Поспєлов О. В. використовують інший підхід щодо 

методики аналізу фінансових результатів, який включає такі етапи [4]: 

- аналіз структури фінансових результатів та їх динаміки за видами 

діяльності підприємства; 

- проведення факторного аналізу (комплексного системного вивчення і 

вимірювання впливу чинників на величину результативних показників) [2]; 

- аналіз операційних витрат за економічними елементами, та виявленням 

елементів, які значно вплинули на зростання витрат операційної діяльності; 

- аналіз доходів, який передбачає проведення їх структурно-динамічного 

аналізу; 

- загальна оцінка ефективності управління підприємством, яка проводиться за 

сукупністю коефіцієнтів, що характеризують прибутковість активів, продажу, 

власного капіталу тощо [4]. 

За даною методикою аналіз фінансових результатів проводиться 

поетапно, і в кінцевому результаті показує результативність діяльності 

підприємства. 

Отже, аналіз фінансових результатів передбачає використання певного 

інструментарію оцінки показників діяльності підприємства, та від того чи буде 

обрана методика об’єктивно надавати оцінку стану суб’єкта господарювання 

залежно від галузевої приналежності, оскільки специфіка діяльності передбачає 

використання певних методів і моделей, залежить доцільність функціонування 
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підприємства в майбутньому, ефективність прийняття управлінських рішень, та 

підвищення його конкурентоспроможності і результативності. 
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Формирование международной экономики в условиях глобализации [3] и 

на основе принципов Всемирной торговой организации (ВТО) предопределяет 

задачи национальных экономических систем, нацеленных на устойчивость 

формирования активного платежного баланса или получения сравнительных 

преимуществ [2]. Эта тенденция предопределяет параметры производства, 

инвестиционного процесса и, как следствие, развитие морского транспорта. 

При этом последний становится важнейшим условием защиты экономических 

интересов и оптимизации экспорта транспортных услуг. 

В силу расположения городских районов вдоль берегов Севастопольских 

бухт пассажирскими катерами и паромами выполняются регулярные 

круглогодичные перевозки пассажиров в режиме работы транспорта общего 

пользования. Предоставление отдельным категориям граждан льгот на право 

бесплатного проезда производится в соответствии с действующим 

законодательством Украины и дотируется за счет средств городского бюджета. 

Актуальность темы исследования состоит в прямом влиянии 

недофинансирования предприятий-перевозчиков на качество и стоимость 

оказываемых услуг. 

Ежедневно городские перевозки осуществляются: 

- 5 катеров – СФ ГП «СМТП»; 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2405/1/4.pdf
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- 3 катера – ООО «Боливар»; 

- 2 парома – ООО «Севастопольские транспортные системы». 

На сегодняшний день, в силу того, Закон Украины «О государственном 

бюджете Украины на 2014 год» был принят с большим опозданием, 

возмещение от перевозок на 1 полугодие 2014 год даже не распределено между 

предприятиями-перевозчиками.  

Таблица 1 

Распределение бюджетных средств между предприятиями морского транспорта 

на 2 полугодие 2013 г. (тыс грн) 

Наименование Местный бюджет 
Государственный 

бюджет 
Всего 

Необходимо ден. 

средств для 

покрытия убытка 

ГП «СМТП» 324,70 400,00 724,70 1836,2 

ООО «Боливар» 214,60 264,00 478,60 1034,8 

ООО «СТС» 37,50 46,00 83,50 436,7 

 

За 2013 год за счет средств бюджета ГП «СМТП» было предусмотрено 

финансирование на возмещение предоставления отдельным категориям 

граждан льгот на право бесплатного проезда в пассажирских катерах 

(распорядитель средств Городское Управление труда и социальной защиты 

населения СевГГА) – 1826,0 тыс грн. При действующем тарифе на проезд в 

размере 2,50 грн предусмотренных средств достаточно для бесплатных 

перевозок 720 тыс человек льготников (1799,0 тыс грн / 2,50 грн), что 

соответствует 4-м месячным объемам льготных перевозок, выполняемых 

портом. Аналогичная ситуация прослеживается на двух других предприятиях, 

осуществляющих перевозку.  

Таблица 2 

Задолженность органов государственной власти перед предприятиями 

по состоянию на март 2014 г. 

Наименование предприятия 
Сумма задолженности по договорам 2013г. 

(тыс грн) 

ГП «СМТП» 536,9 

ООО «Боливар» 360,8 

ООО «СТС» 86,7 

Следует обратить внимание, что распределяемые средства, которые даже 

изначально не покрывают существующие убытки, выплачиваются 

неравномерно и с задержками. Это в свою очередь пагубно влияет на 

хозяйственную деятельность – невозможность придерживаться графика 

ремонтов, срывы работы на внутригородских линиях и т.д [1]. 

Также, по результатам работы за 2013г. при действующих тарифах на 

разовую поездку в размере 2,50 грн и 3,00 грн средняя фактическая 

себестоимость проезда 1-го пассажира на катере составляет 2,95 грн, на пароме 

- 4,20 грн. С учетом налоговых обязательств (НДС) и без рентабельности тариф 
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на проезд в катере в настоящее время должен составлять не менее 3,54 грн, на 

пароме – 5,04 грн. 

Таким образом, неспособность государственного сектора полностью 

выполнить свои обязательства и профинансировать предприятия-перевозчики 

приводит к поднятию цен на проезд. С 5 марта 2014 г. в г. Севастополь 

предприятия общественного транспорта, работающего в штатном режиме 

(автобусы и маршрутные такси) по согласованию с СГГА уже подняли цены на 

проезд в среднем на 50 коп. Предприятия морского транспорта также подали 

документы для включения в проект распоряжения с новыми ценами.  

Ожидаемые тарифы на проезд: 

- на линиях «Арт бухта – Радиогорка» и «Графская пристань – пл. 

Захарова» – 3,50 грн; 

- на линиях «Арт бухта – пл. Захарова» (паромная переправа) и «Графская 

пристань – Инкерман» – 4,00 грн.  
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В умовах ринкової економіки, самостійності та відповідальності 

підприємств за результати власної діяльності, виникає об`єктивна необхідність 

визначення їх перспективних фінансових можливостей та майбутнього 

фінансового стану, які знаходять своє відображення та реалізацію через 

фінансового планування. На сьогоднішній день досить актуальними постають 

питання теоретичного переосмислення, аналізу та вдосконалення системи 

фінансового планування на вітчизняних підприємствах, що і є метою даної 

роботи. Цій проблемі присвячено дослідження провідних науковців, які, однак, 

по різному визначають сутність фінансового планування. Нижче представлено 

узагальнення трактування означеного поняття (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Визначення поняття «фінансове планування» 

Джерело Трактування поняття 

[1] управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу і використання 

фінансових ресурсів на підприємстві.  

[2] планування усіх доходів та напрямів витрачання грошових засобів 

підприємства для забезпечення його розвитку. 

[3] процес оцінки потреб у коштах для забезпечення поточного подальшого 

виробничого та соціального розвитку; визначення джерела покриття цих 

потреб. 

[4] процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, 

встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств. 

 

Наведені визначення вказують на те, що планування слід розглядати як 

динамічне явище, метою якого є забезпечення як сталої діяльності підприємств, 

так і їх розвиток. Досягнення цієї мети забезпечується системою управління, 

яке класично поділяється на стратегічне, поточне та оперативне, яким повинні 

відповідати стратегічний, поточний та оперативний плани, які взаємопов’язані 

між собою (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок цілей управління з фінансовими планами 

 

Не відкидаючи доцільності використання традиційних методів 

фінансового планування (балансовий; нормативний; розрахунково-аналітичний; 

оптимізація планових розрахунків; економіко-математичне моделювання), 

схиляємося до доцільності активно впроваджувати на підприємствам фінансове 

бюджетування. З цього приводу В. Самочкін зауважує « ... в основу технології 

бюджетування покладено неперервність планування, тобто взаємозв`язок 
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стратегічного, поточного й оперативного планування, аналізу і контролю за його 

виконанням» [5]. Тому саме бюджетування дозволяє поєднати всі цілі 

підприємства та забезпечити дотримання таких принципів, як співвідношення 

строків (золоте правило бізнесу), платоспроможність, рентабельність 

капіталовкладень, збалансованість ризиків, пристосування до потреб ринку. 
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Міжнародний досвід засвідчує, що одним із засобів зміцнення довіри до 

інституту страхування, може бути створення системи гарантування страхових 

сум за договорами, укладеними страховими компаніями. Такий фонд створить 

плацдарм для стабільності та розвитку страхового ринку України. Тому, 

дослідження зарубіжного досвіду створення та функціонування фондів 

гарантування страхових виплат є досить актуальним для України. 

Проблеми забезпечення стабільності страхового ринку досліджувались у 

роботах великої кількості вітчизняних науковців, зокрема: В. Гончаренка, 

О. Вовчак, В. Базилевича та інших. Але, оскільки відбувається посилення 

кризових процесів на ринку страхування, постає необхідність пошуку варіантів 

забезпечення стабільності даного сектору ринку фінансових послуг. 

Метою даної роботи є дослідження сучасного досвіду іноземних країн у 

сфері функціонування системи гарантування страхових виплат. 

Перші утворення фондів гарантування страхових виплат відбулись ще в 

середині ХХ ст. Одним із яскравих прикладів є Американський трастовий фонд, 

заснований «Лондонським Ллойд» у США в 1939 р. для здійснення платежів за 

http://www.docs.google.com/viewer?pid=bl&scrid=ADGEES
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страховими претензіями під час Другої світової війни. Спочатку гарантійні 

фонди були вузько спеціалізованими і призначеними для обов’язкових виплат 

компенсацій робітникам. В цей час у деяких американських штатах поступово 

з’являлись фонди гарантування виплат за договорами страхування автомобілів. 

Згодом була прийнята Концепція гарантійного фонду, що встановлювала 

процедуру, згідно з якою платоспроможні страхові компанії, які займались 

страхуванням майна та осіб від нещасних випадків, брали на себе зобов’язання 

з виплати страхового відшкодування неплатоспроможних компаній. У США, 

окрім фондів гарантування страхових виплат, достатньо поширені гарантійні 

асоціації страховиків, що займаються аналізом діяльності компаній з метою 

виявлення перспективно неплатоспроможних страхових організацій. Дані 

об’єднання покривають ризики щодо різних послуг, окрім страхування життя, 

страхування від інвестиційних ризиків. Усі такі асоціації є учасниками 

Національної асоціації фондів гарантування страхування, що здійснює 

контроль, аналіз, збір та поширення інформації про страхові компанії, що 

мають ризик невідшкодування за страховими зобов’язаннями. 

Компенсаційна корпорація по страхуванню життя в Канаді заснована в 

1990 р., головним завданням якої є пом’якшення впливу банкрутства страхових 

компаній на страхувальника. Корпорація також співпрацює з наглядовими 

органами країни із недопущення банкрутства організацій, що дозволяє якісно 

виявити ймовірність банкрутства. Внески до компенсаційної корпорації 

сплачуються за квотним принципом в залежності від розміру капіталу компанії. 

На сьогодні у більшості європейських країн існують фонди гарантування 

страхових виплат (табл. 1). 

Таблиця 1 
Типи гарантійних схем на прикладі деяких європейських країн 

Країна 

Наявність фондів захисту 

власників полісів 

страхування життя та 

інших видів страхування 

Наявність фондів 

захисту власників 

полісів 

страхування життя 

Наявність фондів 

захисту власників 

полісів інших 

видів страхування 

Спеціальні 

схеми 

гарантування 

Фінляндія 
   

+ 

Франція 
 

+ + 
 

Німеччина 
 

+ 
 

+ 

Італія 
   

+ 

Латвія + 
   

Польща 
 

+ 
 

+ 

Іспанія + 
  

+ 

Великобританія + 
   

 

Наведені в таблиці 1 дані, свідчать про високий ступінь надійності 

забезпечення інтересів клієнтів страхових компаній, що є однією з основних 

передумов створення високорозвинутого страхового ринку у цих країнах. 

У Великобританії існує Система компенсацій фінансових послуг (FSCS), 

яка є гарантійним фондом компаній з надання послуг у банківському секторі, 

страхуванні й інших сферах. Даний фонд формується на основі внесків 

учасників і може долучатись до процесів ліквідації у випадках 
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неплатоспроможності та дефолту страхових компаній. При виплаті вимог за 

зобов’язаннями, які страхуються в обов’язковому порядку, FSCS компенсує 

100 % вимог, у інших випадках – 90 %, без встановленого максимального 

ліміту. 

У Франції існує система гарантування фінансової неплатоспроможності 

за ризиками пов’язаними із страхуванням життя, хворобами і нещасними 

випадками, що забезпечується відповідним наглядовим органом. На відміну від 

британської системи, існує обмеження щодо виплат – від 70 тис євро до 90 тис. 

У Німеччині гарантійний фонд фінансується за рахунок щорічних внесків 

із технічних резервів його учасниками. Члени фонду об’єднались на 

добровільних засадах, але участь у ньому компаній зі страхування життя є 

обов’язковою. У Норвегії подібна система гарантування підпорядковується 

державному органу влади, який приймає рішення про надання допомоги 

окремому страховику. Майже всі компанії зобов’язані бути учасниками фонду і 

відраховувати кошти пропорційно до своїх прямих доходів. А у Латвії подібна 

система регулюється спеціальною комісією, компенсаційні виплати можуть 

отримати лише фізичні особи за договорами страхування життя – 100 %, але не 

більше 2000 латів, а за іншими видами – 50 % страхового відшкодування. 

У багатьох країнах (Нідерланди, Фінляндія) відсутня єдиної системи 

гарантування страхових виплат, проте є органи, які слідкують за фінансових 

станом компаній і можуть винести рішення про надання допомоги страховику-

банкруту для виплати відшкодувань. 

Отже, проведене дослідження європейського досвіду гарантування 

страхових виплат засвідчило необхідність застосування, адаптованих до 

вітчизняних реалій, підходів, особливо у сфері особистого страхування, 

зокрема страхування життя. Для ефективної діяльності системи гарантування 

страхових виплат необхідно дотримуватися європейських стандартів та 

використовувати міжнародний досвід.  
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В современных условиях бизнеса предприятиям, для того чтобы выжить в 

нынешних условиях, необходимо внедрять современные технологии 

управления бизнесом. Наличие и успешное применение таких технологий – 

сильнейшее преимущество позволяющее предприятию обогнать своих 

конкурентов [2]. 

В условиях перехода от административной к рыночной экономики 

процесс планирования деятельности предприятия претерпел коренные 

изменения. Методы планирования, принятые в условиях централизованной 

экономики, не оправдали себя. Возникла необходимость разработки новой 

системы, отвечающей целям и задачам предприятия в условиях рыночной 

экономики, помогающей осуществлять эффективную управленческую 

деятельность. Такой технологией является краткосрочное финансовое 

планирование – бюджетирование [1]. 

Бюджетирование – это технология финансового планирования, учета и 

контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях 

управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные 

финансовые показатели.  

Задачи бюджетирования: 

1) повышение эффективности работы организации при помощи 

целевой ориентации и координации всех событий на предприятии; 

2) выявление рисков и снижение их уровня; 

3) повышение гибкости и приспособляемости к изменениям [3]. 

На данный момент бюджетирование применяется в основном для 

контроля отдельных показателей, например, размеры дебиторской или 

кредиторской задолженности. Но не для того, чтобы управлять активами 

предприятия. Однако выгоды качественного составления бюджетов в полном 

объѐме и контроля над их исполнением с излишком окупают затраты на их 

внедрение и разработку [2]. 

Внедрив систему бюджетирования, предприятие получает возможность: 

- составлять реальные прогнозы финансово-хозяйственной деятельности; 

- вовремя обнаруживать наиболее узкие места в управлении 

предприятием; 

- быстро подсчитать экономические последствия при возможных 

отклонениях от намеченного; 

- повысить управляемость предприятия за счет оперативного 

отслеживания отклонений факта от плана и своевременного принятия решений. 
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Для достижения этой цели должны быть выполнены следующие задачи: 

1. Установление объектов бюджетирования. 

2. Разработка системы бюджетов операционных и финансовых. 

3. Расчѐт соответствующих показателей бюджетов. 

4. Вычисление необходимого объема денежных ресурсов, 

обеспечивающих финансовую устойчивость, платежеспособность и 

ликвидность баланса предприятия. 

5. Расчѐт величины внутреннего и внешнего финансирования и 

выявление резервов их дополнительного привлечения. 

6. Прогноз доходов, расходов и капитала организации. 

Для того чтобы бюджетирование не осталось просто функцией планового 

отдела, а стало механизмом управления предприятием, необходимо: 

- привести в соответствие ответственность менеджеров с их 

полномочиями; 

- установить ответственность за достижение показателей, давать 

возможность оказывать влияние на процессы, происходящие на предприятии; 

- все три составляющие бюджетирования, такие как технология, 

организация и автоматизация, не должны выпадать из системы; 

- внедрение системы мотивации персонала. 

Таким образом, экономическая эффективность внедрения системы 

бюджетирования проявляется в выборе оптимальной финансовой стратегии 

предприятия при наиболее эффективном использовании ограниченных 

ресурсов, снижении предпринимательского риска вследствие синхронизации 

доходов и расходов предприятия, а также улучшении многих показателей, 

характеризующих финансовое состояние экономического субъекта.  
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Складні економічні умови, загострення соціальних та екологічних 

проблем, нестабільна правова база вимагають від підприємства створення такої 

системи, яка давала б їм змогу швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища та забезпечувати досягнення високих фінансових результатів. Цю 

задачу можуть вирішувати підприємства, які мають достатній рівень 

фінансового потенціалу. Однак, як показують дослідження, дотепер не всі 

науковці та практики однаково трактують це поняття. Уточнення його сутності 

і є метою дослідження автора, представлені в даній роботі.  

Термін «потенціал» походить від латинського слова «potentia» , що в 

перекладі означає «потужність, сила». У загальному розумінні «потенціал» 

розглядається як «засоби, запаси, джерела», які є в наявності та можуть бути 

мобілізовані для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-

небудь завдання; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній 

області. Економічна енциклопедія вказує, що потенціал підприємства – це 

наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня оптимальна структура та вміння 

раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети [1]. 

Серед сучасних досліджень виокремлюється кілька підходів до 

визначення фінансового потенціалу підприємств. Прихильники ресурсного 

підходу трактують фінансовий потенціал як сукупність необхідних для 

функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів [2]. Відповідно до 

факторного підходу, потенціал розглядається як систему матеріальних та 

трудових факторів, які забезпечують досягнення мети виробництва [3]. 

Науковці третього напряму розглядають потенціал як здатність комплексу 

ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання. 

Іншими словами, потенціал повинен відображати цілісне уявлення про єдність 

структури та функцій об’єкта, вияв їх взаємозв’язку [4, 5]. 

Більш повну характеристику фінансового потенціалу знаходимо у 

О. Бєлова. Він вказує, що фінансовий потенціал – це сукупність фінансових 

спроможностей та можливостей, які має у своєму розпорядженні підприємство 

і при цьому конкретизує: спроможності – це всі його фінансові ресурси, а 

можливості – це, по-перше, механізм, який забезпечує їх використання для 

досягнення певної мети, по-друге, це ті напрямки, «двері», які відкриті для 

підприємства з цим потенціалом для його розвитку [6]. У своєму визначенні 

автор представляє фінансовий потенціал як ефект від взаємодії двох його 

складових, а саме: кількості наявних фінансових ресурсів та здатності фахівців 

із фінансів до ефективного їх використання з метою досягнення цілей суб’єкта 

господарювання.  
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Таке трактування фінансового потенціалу, на нашу думку, є найбільш 

прийнятним, оскільки в ньому поєднується його розуміння з ресурсної та 

факторної точки зору. В такому визначенні враховується, що фінансовий 

потенціал складається як рівня сформованих ресурсів, які залучені до 

використання, так і незадіяних ресурсів, використаннях яких в майбутньому 

забезпечить розвиток виробничо-господарської діяльності підприємства. 
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Постановка проблеми. В ринкових умовах підприємство прагне 

максимізації прибутку, який дозволяв би йому не тільки міцно утримувати 

позиції на ринку збуту продукції, а й забезпечувати динамічний розвиток 

виробництва в умовах конкуренції. Це завдання вимагає побудови ефективної 

системи управління прибутком підприємства. 

Теоретичні та методичні аспекти управління прибутком підприємства з 

урахуванням впливу ризиків його діяльності знайшли своє відображення в 

роботах вітчизняних і закордонних учених і фахівців: І. О. Бланка, Є. Брігхема, 

Дж. К. Ван Хорна, В. М. Геєца, М. Г. Гузя, А. Дайле, П. В. Єгорова, 

А. М. Ковальової, Л. А. Костирко, Ю. Г. Лисенко, С. Ф. Покропивного, 

В. П. Стасюка, А. А. Чухна й інших. 

Метою є дослідження механізму управління прибутком підприємства  

при здійсненні його господарської діяльності. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Успішна прибуткова 

діяльність потребує від підприємств раціонального і економічно 

обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, до визначення стратегії 

фінансової і виробничої політики, аналізу й оцінки отриманих результатів. 

Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, 

удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм 

інвестування [1]. Вся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб 

забезпечити зростання прибутку або, принаймні, стабілізацію його на певному 

рівні протягом визначеного періоду часу. 

Реінвестований прибуток забезпечує економічне зростання підприємства 

та підвищення його конкурентноздатності. 

За останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка розміру 

прибутку вітчизняних підприємств в абсолютному вимірі. Так у 2013 році 

порівняно з 2009-м валовий прибуток українських підприємств зріс на 51,3 % 

[2]. 

Водночас, хоча і динаміка прибутку має позитивний характер, основною 

причиною негативних фінансових результатів діяльності підприємств в Україні 

у попередніх роках є недосконалість або систематична відсутність побудови 

управління прибутком, що базується на детальному аналізі як зовнішніх, так і 

внутрішніх чинників впливу. 

До основних задач управління розподілом прибутку підприємства можна 

віднести: забезпечення виплати необхідного рівня доходу на інвестований 

капітал власникам підприємства; забезпечення формування достатнього обсягу 

фінансових ресурсів за рахунок прибутку у відповідності зі задачами розвитку 

підприємства в майбутньому періоді; забезпечення ефективності програм участі 

персоналу в прибутках підприємства. 

Щодо політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона 

повинна відображати основні вимоги загальної стратегії розвитку 

підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати 

необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси 

власників та працівників [3]. 

У відповідності до цього, по мірі надходження чистий прибуток 

підприємства спрямовується на роботи по створенню, освоєнню та 

впровадженню нової техніки; на вдосконалення технології й організації 

виробництва; на модернізацію обладнання; покрашення якості продукції; 

технічне переобладнання, реконструкцію діючого виробництва. Чистий 

прибуток є джерелом поповнення власних обігових коштів. Крім того, він 

спрямовується на виплату процентів по кредитах, отриманих на поповнення 

власних обігових коштів, що недостачам, на придбання основних засобів, а 

також сплату процентів за простроченні та відстрочені кредити [4]. 

Висновки. Для прискореного розвитку українських підприємств 

актуальним є застосування інноваційних підходів, у тому числі і до механізму 

формування та розподілу прибутку. Прибуток відіграє дуже важливу роль 

необхідного фактора та рушійної сили на мікро- і макрорівні. Підвищення 
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рентабельності виробництва та інвестиційної привабливості підприємства, 

зміцнення конкурентоспроможності вимагають застосування ефективних 

підходів до управління прибутком суб’єкта господарювання з метою його 

максимізації. 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 завдання отримання прибутку 

максимально можливої величини. 
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Надійна автентифікація, як перший і найважливіцший етап у схемі 

транзакції, є запорукою того, що кошти держателя картки не потраплять у руки 

шахрая. Вдосконалення безпечної схеми транзакції та безпечної передачі 

автентиційкаційних даних в Інтернет-платіжних системах безсумнівно завжди 

залишається актуальним напрямом досліджень [1]. 

Метою дослідження є розробка методу безпечної передачі 

автентифікаційних даних держателя банківської картки в інтернет-платіжних 

системах на основі протоколу Kerberos.  

Для побудови надійної системи автетнтифікації в інтернет-плтіжних 

системах насамперед необхідно врахувати сильні та слабкі сторони, схеми 

проведення автентифікації у протоколі Kerberos. Аналізуючи вищевказані 

технології атвтентифікації було зроблено наступні висновки. 

Процес автентифікації у протоколі Kerberos складається з таких етапів: 
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1. Користувач відправляє повідомлення на Kerberos-сервер, яке 

включає ім’я та автентифікатор, зашифрований за допомогою розподіленого 

ключа, і у якому міститься структура даних з двома полями: ім’я та поточний 

час користувача. 

2. Сервер дешифрує отриманий автентифікатор, якщо операція 

успішна, то користувач є саме тим за кого себе видає. 

3. Після дешифрування сервер порівнює час автентифікатора з 

локальним часом, якщо їх різниця прийнятна, то сервер точно вирішує, що 

повідомлення надіслано легальним користувачем. 

4. Для забезпечення автентифікації сервера, створюється новий 

автентифікатор, який містить лише зашифрований час, отриманий від 

користувача та відсилає його назад. 

5. Користувач дешифрує отриманий автентифікатор і порівнює час. 

Якщо процес дешифрування успішний і часи збігаються, то сервер є саме тим з 

яким хотів взаємодіяти користувач [2]. 

Описана схема автентифікації є досить надійною, проте, кожному клієнту 

для підтримки зв’язку з кожною службою потрібен індивідуальний ключ, і 

такий же ключ потрібен кожній службі для кожного клієнта, тобто виникає 

проблема складності обміну ключами. Саме тому, для вирішення проблеми 

управління ключами Kerberos використовується додаткова ланка-посередник – 

центр розподілу ключів (Key Distribution Center, KDC). Разом з інформацією 

про кожного абонента безпеки в базі даних KDC зберігається криптографічний 

ключ, відомий тільки цьому абоненту та службі KDC. Цей ключ, який 

називають довготривалим, використовується для зв’язку користувача системи 

безпеки з центром розподілу ключів. Коли клієнтові потрібно звернутися до 

сервера, він перш за все направляє запит у центр KDC, який у відповідь 

направляє кожному учаснику майбутнього сеансу копії унікального сеансового 

ключа, що діють протягом короткого часу. Призначення цих ключів – 

проведення автентифікації клієнта та сервера. Копія сеансового ключа, що 

пересилається на сервер, шифрується за допомогою довгострокового ключа 

цього сервера, а направляється клієнту – довгострокового ключа даного 

клієнта. 

Важливим недоліком системи Kerberos можна вважати централізоване 

зберігання всіх секретних ключів системи. Успішна атака на Kerberos-сервер, в 

якому зосереджена вся інформація, може призвести призводить до краху 

інформаційного захисту всієї мережі.  

Враховуючи основні недоліки протоколу Kerberos, можна запропонувати 

удосконалену систему автентифікації на основі протоколу Kerberos. Ця система 

передбачає відсутність ключа між сервером продавця і покупця, а також 

присутні нові зв’язки між сервером продавця і платіжним сервером. Для 

отримання «маркера сесії» покупцю необхідно ввести у спеціальні комірки 

інформацію по картці. Маючи маркер сесії, можна отримати маркер платежу. 

Для цього необхідно у відповідні комірки ввести ідентифікатор продавця та 

суму платежу. Після генерування маркера платежу, він автоматично 
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зберігається у буфер. Таким чином, для здійснення транpакції на веб-сторінці 

продавця водиться лише маркер платежу замість карткових реквізитів. 

У запропонованій схемі протоколу продавцю передаються «маркери 

платежу» замість інформації по картці. І, таким чином, ні продавець, ні 

зловмисник, який зламує базу даних, не мають можливості нелегально 

отримати реквізити картки. Варто також зазначити, що маркер криптографічно 

безпечний і дійсний лише для конкретного продавця, тож отримання його 

нічого не дає зловмиснику. Тобто замість надсилання реквізитів картки 

безпосередньо продавцю  пропонується надходження «маркера» до платіжного 

сервера.  
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Розвиток суспільних відносин за різних економічних систем має ряд 

спільних ознак. Однією з них є незмінна потреба в бухгалтерському обліку. 

Єдина відмінність полягає в завданнях обліку та технічному рівні розвитку. 

Нині функціонування системи бухгалтерського обліку в Україні зазнає 

достатньо значних змін. При цьому постає питання, наскільки бухгалтерські 

процедури нині змінилися, порівняно з тими, що були характерні обліку на 

початку його зародження. Багато відомих учених стояло біля витоків 

бухгалтерського обліку. Дослідники Остап’юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків Й. Я. 

вказуються, що одним із таких учених був Лука Пачолі, який вважається 

«батьком» бухгалтерії [1]. Досліджуючи ступінь розвитку бухгалтерського 

обліку, стає цікавим, чи проявляються досягнення Пачолі у працях 

бухгалтерського обліку України сьогодні, яким чином ці підходи змінилися в 

умовах автоматизації бухгалтерського обліку та необхідності підвищення його 

оперативності в сучасному бізнес-середовищі. 

Потреба в бухгалтерському обліку проявляється в тому, що облікова 

інформація надає можливість безпосередньо шляхом їх спостереження, а також 
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опосередковано через їх інформаційне відображення в системі бухгалтерських 

рахунків; за допомогою плану рахунків, організувати оперативне отримання 

інформації про господарську діяльність будь-якого підприємства; точні 

облікові записи є основою відокремлення господарства власника від майна 

підприємства, дозволяє прослідкувати динаміку розвитку майна підприємства. 

Така багатогранність облікової системи надає можливість розкрити характер 

господарських процесів у сукупності показників, розуміння яких доступне 

зацікавленим користувачам. У чому ж секрет облікової технології? 

У своєму Трактаті Пачолі поклав початок науковому і формалізованому 

опису процедури бухгалтерського обліку. В згаданому «Трактаті» Л. Пачолі 

зауважує, що кожна освічена людина може використати його принципи в будь-

якій справі. При цьому він рекомендує послідовно, розділ за розділом, способи 

складання різних ділових паперів, дотримуючись певного алгоритму, який 

ґрунтується на застосуванні подвійного запису [2]. У своїй праці Пачолі 

розкрив механізм формування даних у бухгалтерському обліку в узагальненому 

вигляді та їх подальший контроль. 

На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку в Україні видно, що 

принципи обробки інформації, закладені Пачолі у своїй праці відображені в 

Методичних рекомендаціях щодо застосування регістрів бухгалтерського 

обліку затверджених Наказом Міністерства Фінансів України № 356 від 

29.12.2000 р. : документальний принцип обґрунтування й оформлення 

господарських операцій; хронологічний і систематичний запис рахунків 

бухгалтерського обліку; синтетичні рахунки відображалися у Головній книзі, 

прості (аналітичні) рахунки узагальнюються записами в Головній книзі; всі 

операції «журналізуються» – кожна операція неодмінно оформляється окремою 

журнальною статтею. У свою чергу, Методичні рекомендації Мінфіну 

спрямовані на систематизацію у регістрах бухгалтерського обліку шляхом 

застосування подвійного запису інформації про наявність і рух активів, 

капіталу, зобов’язань підприємств для фінансової звітності [3] з подальшим 

відображенням систематизованої інформації про аналітичні об’єкти обліку в 

Головній книзі.  

Розширення і вдосконалення сфери підприємництва вимагає, щоб в 

обліку з’являлися нові функціональні можливості, які відповідали б вимогам 

користувачів і у відповідь на них, удосконалювались у розвитку принципів і 

стандартів бухгалтерського обліку та звітності.  

В Україні стрімкими темпами розвиваються ринкові економічні 

відносини, невід’ємною частиною яких є інформаційне забезпечення, що є 

запорукою успіху та конкурентоспроможності підприємств. Організація 

бухгалтерського обліку на підприємстві сьогодні неможливі без застосування 

інформаційних технологій і ефективного їх використання. При цьому логіка 

бухгалтерського обліку, його принципи та закономірності повністю 

витримуються в алгоритмах компютерних програм. Відмінність проявляється у 

тому, що певним чином модифікуються власне елементи бухгалтерського 
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обліку. Зокрема, документи мають електронний підпис, автоматично 

реалізується подвійний запис тощо. 

Таким чином, викладена логіка облікового процесу в працях XVст., нині 

зберігається в обліковій системі. Разом із тим, необхідним є вдосконалення 

процесу ведення бухгалтерського обліку для підвищення його оперативності та 

з ефективним контролем достовірності записів.  
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У державі, що прагне стати правовою, суд має бути авторитетним, 

незалежним, владним та самостійним, люди мають в ньому і бачити не 

бюрократичну установу, а реального гаранта своїх прав, надійного захисника 

інтересів. Однак забезпечення законності має не лише юридичні, етичні, 

політичні, а й економічні аспекти. Однією з найважливіших гарантій 

самостійності суду та незалежності суддів визнається належне їх фінансове 

забезпечення, гідна оплата праці суддів та забезпечення фінансування судів у 

розмірі, достатньому для ефективного виконання судами їхніх функцій. Адже 

фінансування третьої влади – це не тільки фінансування суддів, це 

фінансування захисту прав 46 мільйонів громадян. 

Метою дослідження є визначення забезпеченості фінансування органів 

судової влади в Україні. 

Упродовж багатьох років має місце систематичне недофінансування 

судів. Незважаючи на зростання останніми роками економічних показників, 

відповідно до статистичних зведень, збільшення бюджетних видатків, 

загальний стан фінансування українських судів залишається вкрай 

незадовільним. У сфері забезпечення діяльності судової влади досі існують 

проблеми, невирішення яких поглиблює кризові явища у сфері правосуддя [3]. 

Запити щодо фінансових потреб судів постійно занижаются як самими 
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судами, так і Державною судовою адміністрацією. Не зважаючи на тенденцію 

до зростання видатків на судову владу, бюджет на 2013 рік у цьому плані не 

відрізнявся від попередніх – він продовжив практику хронічного 

недофінансування органів судової влади (рис. 1). Закон про Державний бюджет 

України на 2012 рік передбачав 0,9 % на утримання судової влади від 

загального розміру видаткової частини бюджету та на 0,1 % скоротив видатки 

розвитку в порівнянні із попереднім бюджетом (рис. 2) [1].  

Видатки судів загальної юрисдикції, місцевих господарських і 

адміністративних судів, а також апеляційних судів у ньому було забезпечено 

лише на 46,6 %, а видатки Верховного Суду – на 33,3 %. 
 

 

Рис. 1. Видатки на судову владу з Державного бюджету 

за 2007 – ІІІ квартал 2013 рр. 

 

Отже, видатки з Державного бюджету для забезпечення потреб судів не 

відповідають реальному стану справ. Хоча і спостерігається тенденція до 

зростання,  вони значно менші від необхідного мінімуму, що негативно впливає 

на незалежність судової влади та статус суддів [4].  

Питання фінансування судів нині перетворюється в найбільш 

проблематичний аспект забезпечення незалежності української судової влади. 

Та й як може бути незалежною влада, загальні затрати на фінансування якої 

складають менше 2 % дохідної частини Державного бюджету України? [2]. 

Причинами такого становища є неприйнятна практика прийняття рішень 

про розпорядження бюджетними засобами, яка закріплена чинними 

нормативними актами. 

 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

247 

 

Рис. 2. Структура видатків Державного бюджету за функціональною 

класифікацією видатків на 2012 р. 

 

Таким чином, система фінансування судових органів в Україні є 

недосконалою. З цією метою важливо забезпечити особливий порядок 

фінансування судової системи, перш за все процесуальних потреб судів для 

того, щоб виключити можливість впливу на судову владу шляхом її 

недофінансування, несвоєчасного та нерівномірного фінансування протягом 

бюджетного року. 
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У сучасних умовах України пенсійна система відіграє велику роль у 

регулюванні соціального й економічного розвитку країни та потребує постійної 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/%28visCategor%29?OpenView&ExpandView&RestrictToCategory=2005,%201%20%2853%29
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адаптації. На сьогодні окрім демографічних проблем, функціонування 

пенсійної системи ускладнюється і значними соціально-економічними 

проблемами. Застосування позитивної мотивації до продовження трудової 

діяльності в рамках сучасної пенсійної системи є недостатнім. Тінізація 

заробітної плати та зайнятості до цих пір залишаються в числі актуальних 

проблем. Корпоративне управління в діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання є неефективним. Усе це ускладнює інвестування пенсійних 

коштів у цінні папери вітчизняних емітентів. Роботодавці та наймані 

працівники не усвідомлюють необхідність додаткового (недержавного) 

пенсійного забезпечення. Обізнаність населення щодо недержавного 

пенсійного забезпечення залишається незадовільною. Спостерігається недовіра 

населення до недержавного пенсійного забезпечення [3].  

На рисунку 1 зображено структуру системи пенсійного забезпечення в 

Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні 
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страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії 

протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного 

віку відповідно до законодавства про страхування [1]. 

З ухваленням у 2003 році Закону України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», Верховна Рада дала старт абсолютно новій системі – 

добровільного пенсійного забезпечення. Проте хоча такий вид заощаджень є 

новим для нас, у десятках зарубіжних країн він доволі добре працює і 

громадяни мають можливість заощаджувати чималі суми, як додаток до пенсії 

із державної системи.  

Саме приймаючи участь у страхуванні довічної пенсії вкладник має 

можливість істотно підвищити рівень заміщення (реальне співвідношення між 

пенсією й заробітком у момент переходу від зарплати до пенсії) порівняно з 

солідарною системою державного пенсійного забезпечення. Об’єднання 

пенсійних капіталів 1-го, 2-го, і 3-го рівнів, за оптимального випадку, може 

скласти суму заміщення, яка повинна досягти показників розвинених 

європейських країн, які становлять приблизно 75-85 %. Оскільки в Україні 

заміщення 1-го рівня складає близько 30 % від заробітку, то для забезпечення 

собі гідної старості, частину пенсійного капіталу варто накопичувати за 

допомогою страхування. 

Оформлення договору пенсійного страхування не позбавляє вкладника 

права на державну пенсію та є добровільним. При пенсійному страхуванні 

основні страхові виплати здійснюються за досягнення застрахованою особою 

віку виходу на пенсію, тому такі страхові виплати за цього виду страхування 

іменуються пенсією. Проте ця умова не є обов’язковою, так як сторони, які 

уклали договір страхування, можуть самі визначити вік, з якого слід починати 

виплату страхового забезпечення. 

Отже, в сучасних умовах, за таких негативних явищ як економічна криза 

та надмірне демографічне навантаження на працездатне населення розвиток 

недержавного пенсійного страхування в Україні як і у всьому світі, є одним із 

важливих інструментів покращення пенсійного забезпечення громадян. У даній 

ситуації важливою є не тільки фінансова грамотність громадян, але і роль 

держави, яка має стимулювати розвиток і контролювати її діяльність.  
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Постановка проблеми. Сучасний стан місцевих бюджетів України 

зумовлює необхідність вивчення міжнародних стандартів формування та 

використання коштів місцевого призначення. Саме тому на сьогодні для 

місцевих бюджетів України використання зарубіжного досвіду може бути 

доцільним, а тому заслуговує детального та глибокого вивчення. Оскільки 

Україна прагне інтегруватися в європейське середовище, а також враховуючи 

низку необхідних заходів, що спрямовані на вступ України до Європейського 

Союзу, особлива увага в дослідженні приділяється саме вивченню досвіду 

європейських країн. 
Аналіз останніх публікацій. Питанням зарубіжного досвіду формування 

та використання коштів місцевих бюджетів присвячено чимало наукових праць. 

Особливу наукову цінність представляють роботи таких вчених як 

Андрущенко В. [1], Ємельянов Н. [2], Зайчикова В. [5] та низки інших. 

Мета дослідження. Охарактеризувати досвід фінансування місцевого 

самоврядування зарубіжних країн, детальний аналіз якого дозволить 

запозичити та використати позитивні риси у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу . Одним із найважливіших джерел доходів 

місцевих бюджетів є податки. Рівень доходів від оподаткування достатньо 

коливається. В Італії, Ірландії та Нідерландах він найнижчий і складає менше 

10 % ресурсів місцевих бюджетів. Інша ситуація в Бельгії, Великобританії, 

Данії, Німеччині, Франції, де доходи від місцевих податків перевищують 20 % 

бюджетних доходів. Найвищі показники за даними статистичних видань у 

Данії: податкова стаття доходів у місцеві бюджети у цій країні перевищує 40 %. 

Система місцевого оподаткування країн Заходу достатньо різноманітна. У 

Японії налічується близько 30 місцевих податків, в Італії – більше 30, у Франції 

– більше 50, у Бельгії – близько 100, а в Англії їх лише два [1, с. 216]. 
Надходження до місцевого бюджету від неподаткових доходів 

коливаються від 10-25 %. Частка доходів від користування місцевим 

транспортом, дорогами, водою, газом, електроенергією в усій сумі податкових 

надходжень звичайно невелика і складає в США і Франції лише 2 %, у 

Німеччині і Японії – 6 %, у Великобританії – 7 %.  

Важливим джерелом фінансування місцевих бюджетів більшості країн є 

державні субсидії та дотації. Наприклад, в Італії за рахунок перерозподілу 

коштів з державного бюджету комуни отримують близько 80 % своїх доходів. 

У Нідерландах місцеві бюджети на 80 % формуються за рахунок державних 

трансфертів. У Бельгії та Великобританії на державні субсидії припадає 
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близько 60 % бюджетних доходів, у Німеччині і Данії – близько 45 %, в Японії 

– 40 %, у Франції – більше 30 %, у США – 25 % [2, с. 89]. 
Таблиця 1 

Використання коштів місцевих бюджетів зарубіжних країн [3] 

Основні напрями спрямування коштів місцевих бюджетів 

Досвід Німеччини Фінансування міністерств освіти, у справах сім’ї, літніх людей, 

жінок і молоді, закордонних справ, економічного розвитку і 

співпраці; пенсії, виплати допомоги із безробіття, перенавчання 

безробітних і фінансування бірж праці. 
Досвід Великої 

Британії 
Житлове та шляхове господарство, освіта, місцева влада та 

самоврядування, судова система, поліція, заходи з охорони 

навколишнього середовища. 
Досвід Франції Більше третини всіх поточних витрат місцевих органів влади 

припадає на утримання адміністративно-силового апарату (поліція, 

цивільна оборона, пожежна охорона, управління), третина – на 

освіту, культуру; важливою статтею витрат є розвиток 

інфраструктури. 

 

У спеціальному законодавстві деяких країн зустрічається поділ видатків 

на поточні та майнові [5], тобто кошти місцевих бюджетів можуть 

використовуватись як на поточні, так і на інвестиційні потреби. Саме тому у 

всіх країнах складається бюджет поточних витрат і бюджет розвитку. Як 

правило, бюджет поточних витрат направляється на покриття поточних витрат, 

а бюджет розвитку – на капітальні видатки, виконання інвестиційних програм 

тощо. Певна фінансова самостійність регіонів, можливість розпоряджатися 

місцевими ресурсами, відповідальність місцевих органів влади за соціальний 

розвиток створюють необхідну економічну основу та мотиви для ефективних 

дій стосовно регулювання та підтримки інвестиційної активності. 
Показовим для України є приклад Угорщини, однієї з «нових» країн 

Євросоюзу, де намагаються розвивати інноваційні виробництва в депресивних 

регіонах. Варто зауважити, що для ефективного спрямування інвестиційних 

коштів великого значення набуває справедливий, прозорий і ефективний 

розподіл пріоритетів інноваційного розвитку. 
У видатках місцевих бюджетів значну частину складають асигнування на 

соціально-культурні об’єкти. Це, насамперед, витрати на початкові і середні 

школи. У Німеччині ці витрати становлять 25 % видатків місцевих бюджетів, у 

Японії і Франції – більше 33 %, а у бюджетах Великобританії і США – понад 

40 %. У низці країн (Німеччині, США) за рахунок територіальних бюджетів 

покриваються витрати на вищі навчальні заклади. За рахунок місцевих 

бюджетів фінансується й охорона здоров’я, у Норвегії, Швеції, Фінляндії ці 

витрати становлять більше 50 % бюджетних видатків. Найважливішою статтею 

видатків місцевих бюджетів є асигнування на житлово-комунальне 

господарство (житло, водо-каналізаційні, транспортні підприємства, міський 

благоустрій, дорожнє господарство) [1, 5]. 
Висновок. Проблеми економічного розвитку регіонів в Україні не мають 

аналогів у світовому процесі через відмінний від інших суспільно-політичний 
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та соціально-економічний фон, тому шляхи їх вирішення не можуть бути 

запозиченими у чистому вигляді. Разом із тим, доцільно враховувати світовий 

досвід і наближувати його до наших реалій. 
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Кожне муніципальне утворення має власний бюджет (місцевий бюджет). 

У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи та витрати, що 

направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування 

щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих 

державних повноважень.  

Проект бюджету на черговий фінансовий рік формується шляхом 

складання кошторисів витрат і майбутніх виплат по всіх фінансових 

зобов’язаннях з очікуваними дохідними надходженнями. Після обговорення, 

організовуваного муніципальною радою, проект бюджету вноситься на 

затвердження глави виконавчого органу. Одночасно приймаються рішення про 

податкові ставки по місцевих податках і зборах і проектованих позиках. 

Місцеві органи влади зобов’язані керуватися законодавчо закріпленими 

принципами складання бюджету. Основні з них: принцип забезпечення 

загальної збалансованості бюджету та принцип повноти бюджету. Інакше 

кажучи, в його проекті повинні бути відображені всі передбачувані доходи та 

витрати. 

Доходи регіональних (місцевих) бюджетів формуються за рахунок 

місцевих податків і зборів, неподаткових доходів, надходжень з вищестоящих 
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доходів. Співвідношення між цими джерелами залежить від функцій 

покладених на регіональні (місцеві) органи управління, потенційних 

можливостей отримання ними місцевих податків, а також можливостей вищих 

органів влади надавати фінансову допомогу територіям. 

1. Податки – головне джерело регіональних (місцевих) бюджетів. Усі 

податкові надходження до цих бюджетів можна розділити на дві групи: місцеві 

податки і збори і надходження з вищестоящих бюджетів. 

2. Надходження з вищестоящих бюджетів включають: відрахування від 

суми окремих податків, мобілізованих на території, а також дотації та 

субвенції. 

Відрахування від податків, закріплених за вищестоящими бюджетами, 

виділяються регіональним (місцевим) бюджетам у разі недостатнього у них 

обсягу власних фінансових ресурсів, необхідних для фінансування місцевих 

заходів або регіональних розділів державних програм, наприклад розвитку 

доріг, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища. 

Важливе джерело доходів місцевих бюджетів – дотації з вищестоящих 

бюджетів. Їх питома вага в доходах регіональних бюджетів у різних країнах 

становить 20-40 %. До складу цих дотацій входять субвенції, які видаються  

бюджетам на певні цілі. За економічною сутністю дотації та субвенції близькі 

до податкових джерел, так як в їх складі лежать податки. Дотації та субвенції 

викликаються постійною значною дефіцитністю регіональних бюджетів.  

3. Неподаткові доходи місцевих бюджетів включають в основному 

доходи, одержувані від підприємств, що знаходяться в муніципальній 

власності, орендних доходів, грошових зборів, всіляких штрафів, мита, 

добровільних внесків підприємств і населення. 

Видатки місцевих бюджетів багато в чому залежать від бюджетної 

політики, що проводиться в державі, та ступеня децентралізації управління 

соціальною сферою. Усе це є вирішальним фактором, що впливає на обсяг 

фінансових ресурсів, які проходять по каналах регіональних бюджетів, на їх 

питому вагу в загальнодержавних бюджетних видатках. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

Cамкова А. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Біломістна І. І. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Актуальність теми. Розробки науковців, як пов’язані з дослідженням 

стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства, безперечно 

викликають значну цікавість як серед теоретиків, так і фахівців-практиків. Ці 

розробки розглядаються за допомогою принципів та функцій фінансової 

безпеки підприємства, що її забезпечують. Важливо, що в періоди загострення 

фінансової кризи вони набувають особливої актуальності та значимості, адже 

об’єктивний стан фінансової безпеки підприємства в умовах погіршення 

економічної кон’юнктури є досить необхідним для широкого кола осіб. Отже, 

актуальним постає питання формування та забезпечення на належному рівні 

фінансової безпеки суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічне забезпечення фінансової 

безпеки підприємства є безперервним процесом, тому мусить постійно бути 

об’єктом уваги та управління, охоплюючи певні етапи (рис. 1). 

Ми вважаємо, що організація та функціонування системи управління 

фінансовою безпекою повинна здійснюватися на основі таких принципів: 

економічна доцільність; своєчасність; комплексність; законність; 

обґрунтованість; активність; спеціалізація; взаємодія та координація; 

удосконалення. 

Демченко І. В. [2, с. 56] вказує на такі функції фінансової безпеки, що 

комплексно можуть забезпечити на належному рівні безпечний фінансовий 

стан суб’єкта господарювання: накопичувальна; ощадна; відтворювальна; 

контрольна; інформаційна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Етапи безперервного забезпечення стратегічного управління фінансовою 

безпекою суб’єкта господарювання [1] 
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Отже, дотримання методів, функцій і принципів забезпечення організації 

фінансової безпеки підприємства дозволить раціонально залучати матеріальні, 

трудові та фінансові ресурси, мінімізувати витрати, та максимізувати вхідні 

грошові потоки. Все це сприяє досягненню стратегічних цілей підприємства. 
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Привабливість податкової системи для платників податків залежить від 

ряду об’єктивних факторів, до яких відносяться як податкові ставки, так і інші 

умови оподаткування. Однією з складових оцінки простоти податкової системи 

є показник витрат часу на сплату податків, який ілюструє трудомісткість і 

складність процесу сплати податків економічними суб’єктами. Актуальність 

дослідження зазначеного індикатора пов’язана з дослідженням позитивного 

ефекту для платників податків від впровадження Податкового кодексу, а також 

переходу до переважно електронних систем подання податкової звітності. 

Мета роботи полягає в дослідженні показника витрат часу на сплату 

податків в Україні з точки зору його впливу на конкурентоспроможність 

податкової системи. 

Показник витрат часу на підготовку і сплату податків є одним з 

індикаторів міжнародного рейтингу конкурентоспроможності «Ведення 

бізнесу» в складі групи «Сплата податків». На рис. 1 представлені дані щодо 

витрат часу на підготовку і сплату податків в Україні протягом 2005-2013 рр. у 

відповідності до інформації, що міститься у зазначеному рейтингу. Варто 

відзначити позитивну тенденцію зниження досліджуваного показника протягом 

аналізованого періоду – особливо стрімким було скорочення витрат часу 

протягом 2008 р., при цьому можна відзначити, що в результаті запровадження 

Податкового кодексу (кінець 2010 р.) зниження показника стало відчутним 

лише на початку 2012 р., що пов’язано з наявністю певного періоду на 
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адаптацію платників податків до нових умов оподаткування, на вивчення яких 

витрачався додатковий робочий час. 

 

 

Рис. 1. Витрати часу на підготовку і сплату податків в Україні протягом 

2005-2013 рр. (побудовано автором за даними [1]) 

 

При цьому порівнюючи значення даного параметра станом на 2013 р. для 

України з рештою держав, можна відзначити, що у даному періоді найкраще 

значення показника зафіксовано для Об’єднаних Арабських Еміратів – 12 год. 

на рік, дещо більше часу на сплату податків витрачається у Бахрейні (36 год.), 

Катарі (48 год.), на Багамських островах (58 год.) та у Люксембурзі (59 год.), у 

той час як найбільше затрат часу потребує сплата податків В’єтнамі – 872 год., 

Нігерії – 956 год., Болівії – 1025 год. та у Бразилії – 2600 год. Що стосується 

показника 390 год. на рік, визначеного для України, то його значення є 

найближчим до рівня індикатора в таких країнах як Аргентина (405 год.), 

Вірменія (380 год.), Чеська Республіка (413 год.), Албанія (357 год.), Єгипет 

(392 год.), Парагвай (384 год.). 

Оцінюючи витрати часу на підготовку та подання податкової декларації у 

розрізі видів податків (табл. 1), можна відзначити, що найбільше часу 

витрачається суб’єктами господарювання на підготовку та подання однієї 

податкової декларації з податку на прибуток підприємств – майже 3 години, 

дещо менше часу займає робота з податковими деклараціями з податку на 

додану вартість, причому економія витрат часу відбувається переважно за 

рахунок зменшення тривалості процесу подання декларації; близько 2 годин 

витрачається на підготовку та подання декларації з податку на доходи фізичних 

осіб, найменше часу (близько 1,5 год.) займає процес підготовки та подання 

декларації з єдиного податку. 

У контексті оптимізації податкового процесу шляхом запровадження 

електронних форм подання податкової звітності варто відзначити, що 76,7 % 

економічних суб’єктів України з 790 опитуваних респондентів [2] 

використовують електронну форму звітності, при цьому з них 15,8 % серед її 

основних переваг зазначили скорочення часу на заповнення податкової 

звітності, а 24,7 % – скорочення часу на подання податкової звітності. 
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Таблиця 1 
Витрати робочого часу на підготовку та подання податкової декларації у 2012 

році (розраховано автором за даними [2]) 

Вид податку 

Середні витрати 

робочого часу на 

підготовку однієї 

податкової декларації, 

хвилин 

Середні витрати 

робочого часу на 

подання однієї 

податкової декларації, 

хвилин 

Сумарні витрати 

робочого часу на 

сплату податку, 

хвилин 

Податок на додану 

вартість 
120,56 34,65 155,21 

Податок на прибуток 122,81 47,39 170,19 

Єдиний податок 57,30 36,03 93,33 

Податок на доходи 

фізичних осіб 
85,70 37,53 123,23 

 

Проведене дослідження свідчить про зростання конкурентоспроможності 

податкової системи України протягом останніх років із точки зору зниження 

витрат часу на підготовку та сплату податків, що демонструє ефект від 

впровадження податкових реформ, при цьому найбільших затратними на 

сьогоднішній день залишаються податок на прибуток підприємств та податок 

на додану вартість. 
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Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є 

результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із 

проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є 

відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і 

фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції 

підприємства і реалізації його попиту на кошти. Допомогти досягти необхідний 

рівень розвитку підприємства, ліквідності та платоспроможності дозволяє 

ефективна система управління грошовими потоками підприємства, оскільки 

вони є матеріальною основою фінансового менеджменту, фінансовим 
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вираженням господарської діяльності підприємства і є основою 

самофінансування підприємства – покриття його потреби в капіталі за рахунок 

внутрішніх джерел.  

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування сутності управління 

грошовими потоками підприємства та визначення ролі системи управління 

грошовими потоками на підприємстві. 

Згідно з П(С)БО № 4 грошові кошти – це готівка (валюта України та 

іноземна валюта у вигляді грошових коштів), кошти на рахунках у банках і 

депозити до запитання. 

У процесі кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові 

потоки [1]. Грошовий потік підприємства являє собою неперервний процес руху 

коштів у часі. Для стратегічного управління підприємством важливий не тільки 

загальний об’єм грошових ресурсів, але і величина грошового потоку, 

інтенсивність його руху протягом року. 

Слід зауважити, що серед економістів існують різні тлумачення 

визначення терміна «грошовий потік» та у сучасній економічній літературі 

наводиться два основні підходи до визначення даної категорії:  

– грошовий потік – це різниця між отриманими і виплаченими 

підприємством коштами за певний визначений період, тобто це сума надлишку 

або недостачі грошових коштів;  

– грошовий потік – це безперервний рух коштів (обіг), тобто їх 

надходження й виплати (притоки й відтоки) за певний визначений період [3]. 

На нашу думку, грошовий потік можна визначити як неперервний рух 

грошових коштів, які одержує або виплачує підприємство протягом певного 

періоду, та що тісно пов’язані з факторами структури, ризику та ліквідності. 

Сукупність конкретних методів, підходів, прийомів і форм 

(інструментарій управління грошовими потоками), що використовуються 

підприємством для організації руху грошових коштів у часі і просторі 

відповідно до визначених критеріїв і цілей, формує модель управління 

грошовими потоками підприємства, яка має розв’язати певні індивідуально 

визначені кожним підприємством завдання, враховуючи особливості його 

фінансово-господарської діяльності, положення фінансової стратегії, а також 

умови зовнішнього та внутрішнього середовищ їх реалізації [2]. 

Управління рухом грошових коштів стає одним із першочергових 

завдань, бо керівники підприємств щодня стикаються з прогнозуванням і 

управлінням грошовими потоками. Вони вирішують, як уберегти гроші від 

інфляції, як забезпечити нормальну поточну діяльність, підтримати репутацію 

підприємства як надійного фінансового партнера. Але при цьому необхідно 

уникати надлишкових грошей, бо їх можна використати для короткострокових 

укладень, що в подальшому призведе до отримання додаткового доходу. 

Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства 

визначається наступними основними положеннями, які подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Роль ефективного управління грошовими потоками підприємства 

Таким чином, управління грошовими потоками в цілому є важливим 

елементом фінансової політики підприємства. Важливість та значення 

управління рухом грошових коштів на підприємстві важко переоцінити, адже від 

його якості й ефективності залежить не тільки його стійкість в конкретний 

період часу, а й можливість подальшого розвитку, досягнення фінансового 

успіху на довгострокову перспективу. 
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РОЛЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 

ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

забезпечує фінансову  рівновагу підприємства в процесі його 

стратегічного розвитку 

грошові потоки обслуговують здійснення господарської 

діяльності підприємства практично у всіх її аспектах 

сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного 

процесу підприємства 

дозволяє скоротити  потреби підприємства в позиковому капіталі 

управління грошовими потоками -  важливий фінансовий важель 

забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства 

забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства 

дозволяють підприємству отримувати додатковий прибуток, 

генерований безпосередньо його грошовими активами 
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Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання 

фінансових ресурсів, дотримання розрахункової та кредитної дисципліни, 

досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, 

фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Саме 

цим зумовлюється актуальність вивчення систематичної оцінки фінансового 

стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його 

стабільного фінансового стану. 

Розрізняють наступні методи оцінки фінансового стану підприємства: 

коефіцієнтний; комплексний; інтегральний; беззбитковий; рівноважний. 

Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, що 

висвітлюють різні боки господарювання підприємства та враховують вплив як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовищ на фінансовий стан підприємства. 

Основними недоліками даного методу, що ускладнюють його застосування, 

є:трудомісткість, тобто досить складний процес формування результатів 

оцінки; відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів, що 

використовуються в процесі аналізу; ситуація, коли зміни величин коефіцієнтів 

у динаміці не можуть бути інтерпретовані належним чином, оскільки значення 

для розрахунку постійно змінюються у часі. [2]. Даний метод слід 

використовувати на підприємствах, які мають час для правильної інтерпретації 

результатів. 

Комплексний метод дає змогу виявити ті напрямки в діяльності 

підприємства, в яких виникають проблеми, а також дає змогу досліджувати 

причини, що їх зумовили [2]. Це є величезною перевагою даного методу. Однак 

існують і недоліки. Як і попередній метод він є трудомістким та немає 

нормативних значень більшості коефіцієнті, саме тому вони обмежують 

використання даного методу на практиці, особливо під час оперативної оцінки 

підприємства.  

Щодо інтегрального методу аналізу фінансового стану підприємства – то 

його слід використовувати тим підприємствам, які хочуть визначити свій 

фінансовий стан певним (одним, сукупним) інтегральним показником. Під час 

даного методу розраховується інтегральний показник на базі узагальнюючих 

показників за рівнем платоспроможності, фінансової незалежності та якості 

активів підприємства [2]. Перевагами даного методу є те, що сукупний 

(інтегральний) показник можна в будь-який момент доповнити будь-якою 

кількістю аналітичних напрямків і коефіцієнтів, що дає змогу тримати «руку на 
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пульсі». Недоліком є те, що виникає певна неузгодженість понять 

«платоспроможність» та «ліквідність». 

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні 

результатів діяльності підприємства, на можливості управління його витратами 

й результатами з метою досягнення необхідних показників беззбитковості 

виробництва. Критерієм оцінки фінансового стану підприємства в цьому 

випадку виступає запас фінансової міцності підприємства, тобто виторг від 

реалізації, що підприємство має після проходження порогу рентабельності. 

Отже, чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший 

фінансовий стан підприємства [2]. 

Перевагою цього методу є те, що він включає беззбитковість (базовий 

аспект діяльності підприємства) та витрати, тому і є сучасним та практичним. 

Недоліком є те, що він не узгоджується з такими сторонами оцінки як 

конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ринкова та ділова активність, 

тобто він потребує подальшого розвитку. 

Рівноважний метод базується на понятті ліквідності й оцінці фінансового 

стану підприємства з позицій досягнення рівноваги між ліквідними потоками у 

сфері господарсько-інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Перша виступає як зона створення коштів, а друга – як зона споживання 

коштів. Формовані та спожиті в них ліквідні грошові потоки мають назву 

результату господарської діяльності та результату фінансової діяльності 

відповідно. Рівність між цими результатами створює ситуацію ідеальної 

фінансової рівноваги підприємства, коли сукупний результат господарської та 

фінансової діяльності дорівнює нулю [2]. Даний метод апробований світовим 

досвідом. Його реалізація дала змогу встановити дев’ять типових ситуацій 

фінансового стану підприємства і розробити відповідні рекомендації загального 

характеру для досягнення фінансово-господарської рівноваги в разі відхилення 

підприємства від лінії рівноваги чи зони безпеки, що є дуже цінним під час 

використання саме цього методу. Однак, метод має свої недоліки, а саме: 

неможливість врахування стану підприємства в конкретному, діловому, 

кредитному і ринковому середовищі. 

Основними критеріями вибору того чи іншого методу оцінки можуть 

бути: 1. Часові обмеження, якщо оцінку потрібно здійснити найближчим часом, 

то не рекомендується використовувати коефіцієнтний, комплексний чи 

інтегральний методи; 2. Обширність аналізу (такі методи аналізу, як 

беззбитковий і рівноважний не враховують таких видів діяльності підприємства 

як конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ділова активність тощо) 

3. Наявність доступу до детальної інформації про діяльність підприємства. 

Якщо така існує варто обрати комплексний або коефіцієнтний підхід [1]. 

Тобто, враховуючи вищезазначене, варто сказати, що немає особливо 

виділеного одного методу оцінки фінансового стану, який би давав відповідь на 

всі потрібні питання, тому актуальним стає подальший розгляд даної теми. Та 

варто не відкидати наявні методи, застосування яких окремо або в цілому 

надасть потрібну інформацію про фінансовий стан підприємства. 
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Протягом останніх років основним джерелом наповнення місцевих 

бюджетів стали міжбюджетні трансферти, які не забезпечують фінансової 

незалежності й самостійності органів місцевого самоврядування. Як наслідок – 

в адміністративно-територіальних утвореннях України посилюється соціально-

економічна напруга, спостерігається нецільове та неефективне використання 

фінансових ресурсів. Отож є нагальна потреба у створенні принципово нової 

системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування. 

В Україні формування системи міжбюджетних трансфертів зумовлене 

необхідністю створення механізму фінансового вирівнювання місцевих 

бюджетів в умовах фінансових диспропорцій між територіям [1]. 

Суть міжбюджетних трансфертів трактується по-різному. Але всі 

дослідники єдині в тому, що міжбюджетні відносини являють собою передусім 

зв’язки між центральною владою та місцевим самоврядуванням, завдяки яким 

відповідні відповідні бюджети забезпечуються фінансовими ресурсами для 

виконання функцій, передбачених законодавством країни. Отже головна мета 

регулювання міжбюджетних відносин – забезпечити відповідність між 

повноваженнями на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами 

України, і тими асигнуваннями, завдяки яким ці повноваження виконуються. 

До складу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного 

бюджету України місцевим бюджетам, згідно з статтею 97 Бюджетного кодексу 

України, відносяться дотація вирівнювання бюджету окремих територіально-

адміністративних одиниць, субвенція на здійснення програм соціального 

захисту, субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого 

самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, 

встановлених державою, субвенція на виконання інвестиційних проектів та 

інші субвенції [2]. 

Так, субвенції на забезпечення соціального захисту населення у 2012 році 

були перераховані в межах зареєстрованих зобов’язань у сумі 43092,1 млн грн, 
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що на 6783,6 млн грн більше ніж у 2011 році, зокрема : субвенція на виплату 

допомоги сім’ям із дітьми – в сумі 33332,1 млн грн, що на 5681,5 млн грн 

більше ніж у 2011 році; субвенція на оплату енергоносіїв та житлово-

комунальних послуг – у сумі 6718,2 млн грн, що на 649,4 млн грн більше ніж у 

2011 році; субвенція на надання пільг з оплати послуг зв’язку та компенсацію 

за пільговий проїзд – у сумі 1931,0 млн грн, що на 182,8 млн грн більше ніж у 

2011 році; субвенція на придбання скрапленого газу та твердого палива – в сумі 

738,0 млн грн, що на 180,3 млн грн. більше ніж у 2011 році; субвенція на 

утримання дітей-сиріт – у сумі 372,8 млн грн, що на 89,6 млн грн більше ніж у 

2011 році [3]. 

За даними Державного казначейства України, у першому кварталі 2013 

року було перераховано 26,3 млрд грн. Міжбюджетних трансфертів із 

державного бюджету до місцевих бюджетів, що становить 22,1 % річного 

плану. З них до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 23,2 % річного 

плану. До спеціального фонду надійшло 6,8 % запланованого на рік обсягу. 

Стан перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету 

до місцевих, характеризують дані, наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Міжбюджетні трансферти, що надійшли з державного бюджету до місцевих 

бюджетів, за січень-березень 2011-2013 років 

Міжбюджетні трансферти 2011 2012 
План 

на 2013 рік 
2013 

Виконання 

плану, % 

Усього, млн грн, у т.ч.: 20145,9 23893,0 118590,8 26264,7 22,1 

- загальний фонд 19633,6 23342,6 110759,3 25735,5 23,2 

- спеціальний фонд 512,3 550,4 7 831,4 529,2 6,8 

Джерело: [3]. 

Основними недоліками міжбюджетних відносин є: 

- трансферти з Державного бюджету мають більшу частку відповідно до 

податкових надходжень до місцевих бюджетів;  

- розподіл дотацій і субвенцій мають непередбачуваний і нечіткий 

характер; 

- обмеженість повноважень у місцевих органів влади щодо наповнення та 

незалежності місцевих бюджетів тощо. 

У таблиці 2 наведено структуру доходів місцевих бюджетів за період 

2010-2014 років. 

Таблиця 2 
Структура доходів місцевих бюджетів у 2010-2014 роках 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 прогноз 

власні та закріплені доходи 

місцевих бюджетів 

50,9 47,7 44,8 47,5 46,0 

трансферти 49,1 52,3 55,2 52,5 46,0 

Джерело: [3]. 

Обмін коштами між бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів 

обумовлений нерівновагою у розподілі податків і відповідальності щодо їх 
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використання між органами влади різних рівнів. Результати виконаного 

дослідження показали, що розміри трансфертів у багатьох випадках 

визначаються без врахування реальних можливостей і потреб регіонів. У статті 

запропоновано методи для вдосконалення алгоритму планування та 

використання міжбюджетних трансфертів. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України ломбарди займають 

важливе місце у фінансовому житті суспільства, адже за своєю природою вони 

є мобільними та гнучкими установами, які задовольняють основні вимоги та 

потреби своїх клієнтів у кредитуванні. Постійне зростання чисельності 

ломбардів в Україні зумовлює збільшення кількості та підвищення 

інтенсивності заставних відносин. У зв’язку з цим актуальним стає питання 

оптимізації бухгалтерського обліку операцій із заставою в ломбардах. 

Теоретичні та методологічні засади обліку операцій із заставою знайшли 

відображення у працях таких українських учених, як Т.Н. Банасько [1], 

Т.В Затока [1], О.С. Дика [3] та інші. Однак особливості обліку заставних 

операцій у ломбардах залишаються недостатньо розкритими на 

методологічному та методичному рівні та потребують додаткових всебічних і 

глибоких досліджень. 

Метою роботи є дослідження шляхів удосконалення обліку операцій із 

заставою в ломбардах. 

Правове регулювання операцій ломбардів із заставою в Україні 

регламентується Цивільним кодексом України [6], Господарським кодексом 

України [2], Законом України «Про заставу» [4] та іншими нормативно-

правовими актами. Незважаючи на те, що було розроблено та підтримано 

проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність» [5], на 

сьогоднішній день цей Закон не прийнято. 
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Для обліку майна, отриманого у заставу, та узагальнення інформації про 

наявність та рух такого майна використовується рахунок 06 «Гарантії та 

забезпечення отримані». Облік отриманого в заставу майна проводиться за 

вартістю, яка визначається у порядку, визначеному законодавством, та 

обов’язково відображається в договорі застави та інших документах, що 

підтверджують факт надання кредиту. Збільшення залишку по рахунку 

06 «Гарантії та забезпечення отримані» виникає при отриманні майна в заставу, 

зменшення − при його списанні внаслідок погашення дебіторської 

заборгованості за наданими фінансовими кредитами, у забезпечення яких 

майно було надано, або відповідно до Закону України «Про заставу». Вартість 

заставленого майна відображається заставодавцем на рахунку 05 «Гарантії та 

забезпечення надані». При цьому вартість активу з балансу не списується, тому 

що є власністю заставодавця. Бухгалтерський облік операцій із заставою слід 

здійснювати в залежності від юридичних особливостей передачі активів у 

заставу та економічної сутності самих операцій. 

На думку Т. Н. Банасько, Т. В. Затоки [5] для обліку певних заставних 

операцій потрібно використовувати окремий балансовий рахунок обліку. 

Зокрема це стосується передачі в заставу основних засобів. Даний підхід 

науковці пояснюють тим, що такі засоби не повинні враховуватися у складі 

основних засобів або інших груп активів, бо в момент передачі в заставу не 

приносять підприємству дохід до моменту їх відчуження. 

Для підвищення інформативності документального забезпечення обліку 

заставних операцій О. С. Дика [6] пропонує розроблену форму щоденного звіту 

товарознавця-касира. Така форма дозволяє простежити рух закладеного майна 

за оціненою вартістю, рух грошових коштів у операційній касі та вивести 

залишок даних цінностей. Також запропоновано форми первинних облікових 

документів та раціональна схема документообігу. 

Нові зрушення в бік удосконалення обліку заставних операцій в 

ломбардах передбачає законопроект «Про ломбарди і ломбардну діяльність», в 

якому пропонується формування резервного фонду з метою покриття витрат, 

пов’язаних із пошкодженням або втратою предметів застави за час їх 

зберігання. 

Таким чином, дослідження вітчизняних науковців свідчать про 

можливість вдосконалення бухгалтерського обліку операцій із заставою в 

ломбардах. Застосування на практиці зазначених пропозицій дозволить 

підвищити надійність облікової інформації про заставні операції шляхом 

накопичення інформації на окремому балансовому рахунку обліку, а також 

раціонально організувати облік операцій із заставою та покривати певні види 

витрат. 
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За сучасних умов загострення конкуренції на ринку виникає об’єктивна 

необхідність пошуку нових напрямків управління на підприємствах. Одним із 

важливих інструментів, який дасть змогу підняти управління на вищий рівень, є 

фінансовий контролінг. 

Метою даного дослідження є визначення необхідності впровадження 

фінансового контролінгу в систему управління підприємствами України.  

Одне з ключових завдань, які розв’язуються службою контролінгу на 

підприємстві, – це аналіз і діагностика фінансового стану підприємства. Аналіз 

фінансового стану дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи 

здатне воно вчасно розплатитися зі своїми кредиторами, який прибуток воно 

одержало і чому [1]. 

Із метою визначення необхідності впровадження фінансового 

контролінгу в систему управлінні підприємствами була здійснена оцінка 

ефективності управління на основі показника рентабельності капіталу. Для 

проведення дослідження було обстежено сукупність із 10 підприємств, які 

здійснюють діяльність в Україні в галузі готельного бізнесу. За результатами 

отриманих даних була побудована регресійна модель, яка має вигляд:  

y = 0,021- 0,0000002x1 + 0,49x2 – 0,01x3  

де y – рентабельністі капіталу готелів; х1 – чистий прибуток від основної 

діяльності готелю; х2 – рентабельність готельних послуг; х3 – фондомісткість 

готельних послуг за необоротними активами. 

За регресійною моделю побудова графік взаємозалежності (рис. 1). 
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 > 0,4 

 < 0,4 

 < 0,2 

 < 0 

 < -0,2 

 

Рис. 1. Тривимірна поверхня (площина) регресії рентабельності капіталу 

 

За допомогою графіка ми отримали регресійне поле, використовуючі яке 

можна визначити рівень рентабельності капіталу. Визначений рівень 

рентабельності капіталу може бути використаний для оцінки фінансового стану 

підприємств та ефективності прийняття управлінських рішень. Важливим є 

також здатність визначити можливий рівень рентабельності при змінні 

показників, що може бути використано для аналізу індикаторів системи 

раннього попередження та реагування. 

Таким чином впровадження фінансового контролінгу на підприємствах 

здатне забезпечити ефективність розвитку шляхом формування об’єктивної 

інформації стосовно його діяльності, що дає змогу приймати оптимальні 

управлінські рішення та забезпечити досягнення поставлених завдань. 
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У наш час процес глобалізації економіки і щоденні метаморфози 

світового ринку товарів і послуг є головними складовими економічного 

розвитку всього світового господарства та його окремих складових частин.  

Метою даної роботи є пошук шляхів гармонізації національних 

податкових систем і міжнародної податкової політики. 

Помилково було б пов’язувати всі проблеми національних систем 

оподаткування лише з процесом глобалізації, проте і не можна сказати, що 

глобалізація ніяк не вплинула на них. Глобалізація й інформатизація в цілому, 

зростання обсягів електронної комерції не призводять до економічної та 

податкової гармонізації [1, c. 138], постають далеко не нові проблеми 

поповнення державних бюджетів і регулювання системи оподаткування. 

Водночас наявність необхідних технологічних можливостей для 

швидкого переміщення потоків капіталу, економічної та науково-технічної 

інформації в режимі реального часу в поєднанні з наявними в різних регіонах 

ресурсами людського капіталу призводить до концентрації бізнесу в найбільш 

перспективних із податкової точки зору напрямках [2, c. 80], прискоренню 

нових радикальних нововведень і, тим самим, підвищенню темпів економічного 

зростання в цілому. 

Слід зазначити, що одним із позитивних проявів глобалізацій них змін є 

те, що електронна комерція стає стимулятором розвитку нових форм і методів 

оподаткування в контексті вирішення суперечності між її розвитком і 

модифікацією національних податкових систем. 

Зараз національні кордони більш не є перешкодами для виробництва, 

обміну та споживання товарів і послуг, тому розміщення виробництв 

здійснюється з урахуванням вартості ресурсів у різних частинах світу під 

впливом процесів інтернаціоналізації та глобалізації [3, c. 137]. Тому проблеми 

оподаткування та державної податкової політики поступово загострюються, що 

протирічить інтересам національних виробників, які спрямовують свої зусилля 

на підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг. 

Одним із ультра негативних проявів глобалізаційних змін є те, що 

податки нині являють собою «глобальну павутину», яка обплутує внутрішню і 

зовнішньоекономічну діяльність господарюючих суб’єктів. Хитросплетіння 

даної павутини такі, що коли «смикнути» за одну «податкову ниточку», в рух 

неминуче приходить вся її мережа [1, c. 140]. Як приклад – зміна податкового 

законодавства однієї країни світу обертається переливом капіталу та зміною 

інвестиційних переваг. Таким чином, в умовах глобалізації, постійно 
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зростаючої мобільності факторів виробництва, стрімкого розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій та електронної комерції посилюються 

суперечності між глобальною економікою та локальним характером 

оподаткування. 

Ще однією з проблем, яку спричинили процеси глобалізації, є створення 

додаткового ряду труднощів для збору необхідної кількості доходів від 

податків, розширення діапазону можливостей ухилення від їх сплати, а також 

поява легальної можливості для зниження ставки податку [2, c. 83]. Податковий 

тиск змушує підприємницький сектор скривати свої доходи в «тіні», що 

породжує чималу соціальну напругу в суспільстві та привчає громадян до 

невиконання закону. На нашу думку, це суперечить світовому порядку та не 

може бути допустимим у країнах із високим рівнем розвитку економіки. Тому 

особливо важливим зараз є поліпшення системи обміну податковою 

інформацією між країнами, щоб уникнути «подвійного» ухилення від сплати 

податків. У даний час діють двосторонні домовленості між країнами про обмін 

інформацією щодо оподаткування доходів, але в перспективі подібні 

домовленості повинні стати вже багатосторонніми і проблема «подвійного 

оподаткування» повинна звестись нанівець. 

Таким чином, враховуючи глобальну природу ринку та діапазон бізнес 

операцій, необхідна велика політична координація між країнами, яка повинна в 

підсумку забезпечити «усереднення» податкових режимів. Такі питання, як 

подвійне оподаткування, обмін інформацією, дотримання податкового 

законодавства, офшорні фінансові центри, ефективні регіональні податкові 

норми вимагають посилення глобальної та регіональної взаємодії. 
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Актуальність теми зумовлена тим, що моделювання економічної 

діяльності неможливе без створення економічних моделей. Для цих моделей 

використовуються певні математичні поняття. На основі поняття екстремуму та 

теорії одноресурсної фірми, в даній роботі показана можливість прогнозування 

прибутків виробничого підприємства. 

Метою дослідження є можливість прогнозування ефективності роботи 

підприємства, що виробляє продукцію, використовуючи поняття екстремуму 

функції однієї змінної. 

Розглянемо підприємство, що займається видобуванням щебеню. Норма 

видобутку складає у тон за годину і залежить від кількості робітників х по 

закону у = 6 . Ціна щебеню складає 40 грн за тонну. Заробітна плата 

робітника складає 30 грн за одну годину роботи. Необхідно знайти оптимальну 

кількість робітників, щоб виробниче підприємство отримало максимальний 

прибуток від реалізації виробленої продукції. 

Прибуток підприємства обчислюється за очевидним співвідношенням 

Р(х)= 40∙6  - 30х=240  – 30х = 30 ( )   (1) 

Обчислимо похідну функції прибутку 

Р’(х)=30(     (2) 

Шукаємо екстремум цієї функції 

Р’(х)= 0, = 0.     (3) 

3 останнього співвідношення (3) можна знайти оптимальну кількість 

задіяних працівників, щоб досягти максимального прибутку.  

х*=16 – точка максимуму (максимальна кількість робітників). 

Отже, на основі поняття екстремуму та теорії одноресурсної фірми, 

показана можливість максимізації прибутків виробництва. 
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Місцеві бюджети є основним грошовим фондом органів місцевого 

самоврядування, сприяють забезпеченню фінансової самодостатності розвитку 

територій держави, визначають ефективність впливу місцевих органів влади на 

розвиток економічного потенціалу їх територій. За допомогою них 

визначається результативність фінансування інвестиційних проектів на 

місцевому рівні, ефективність функціонування місцевих органів влади.  

Завданням нашого дослідження є вивчення сутності місцевих бюджетів як 

ланки бюджетної системи держави. 

Мicцeвий бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим плaнoм peгioну, тoму пpoблeми 

фopмувaння i функцioнувaння мicцeвиx бюджeтiв зaлишaютьcя укpaй 

aктуaльними нa cьoгoднiшнiй дeнь в бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни. Місцеві 

бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й 

витрачаються на відповідній території [4, c. 96]. 

Місцеві бюджети є нeвiд’ємнoю чacтинoю pинкoвиx вiднocин i oднoчacнo 

вaжливим зacoбoм peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики. Саме місцевим бюджетам, як 

основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе 

місце в бюджетній системі нашої держави. У них зосереджено понад 80% усіх 

фінансових ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого 

самоврядування [4, c. 98]. 

Місцеві бюджети стають основним інструментом реалізації регіональної 

політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова 

економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів та ефективності 

територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення 

житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних 

заходів та ін. [2, c. 97]. 

Місцеві бюджети концентрують потоки бюджетних коштів певного 

населеного пункту, району чи області. Через них здійснюється перерозподіл 

бюджетних коштів з метою виконання бюджетних зобов’язань, визначених 

законодавством, зокрема надання соціальних благ та послуг населенню.  

В останні роки намітилась тенденція до збільшення доходної бази 

місцевих бюджетів. За даними Міністерства фінансів України, доходи місцевих 

бюджетів (без урахування міжбюджетних трансферів) в Україні в 2013 року 

зросли на 3,46 млрд грн або на 5,4 % порівняно з відповідним роком [3].  

Згідно з даними Держказначейства, найбільші доходи мали бюджети 

м. Києва – 8,371 млрд грн, Дніпропетровської області – 6,682 млрд грн, 

Харківської області – 4,1 млрд грн. 
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Найменші по Україні доходи мали бюджети Чернівецької області – 

861,176 млн грн, Тернопільської обл. – 863,999 млн грн, Волинської обл. – 

931,521 млн грн, м. Севастополь – 796,852 млн грн [5]. 

Визначальним для місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. 

Друге за значимістю джерело наповнення місцевої скарбниці – плата за 

землю. У 2013 році за користування головним багатством держави до казни 

перераховано 45,8 млн грн. Майже десяту частину всіх доходів місцевих 

бюджетів забезпечено сплатою єдиного податку. Відтак податкова віддача від 

малого бізнесу зросла у порівнянні з 2012 роком на 14,1 млн грн. або більше 

ніж на третину [5]. 

Сучасний стан місцевих бюджетів України характеризується низькою 

часткою дохідних джерел, які не враховуються при розрахунку обсягів 

міжбюджетних трансфертів і якими місцеві органи влади можуть 

розпоряджатися самостійно. На частку доходів, які не враховуються при 

розрахунку міжбюджетних трансфертів, припадало від 64,3 % у 2010 р. до 

65,5 % у 2013 рр. У 2013 році на частку найбільших джерел доходів, які 

враховуються при розрахунку трансфертів, припадало від 35 % до 42 % доходів 

місцевих бюджетів. У цій групі доходів найбільша питома вага належить 

податку з доходів фізичних осіб і єдиному податку [1].  

Зусилля місцевих органів влади з поліпшення економічної ситуації в 

адміністративно-територіальних одиницях, яке призводить до підвищення 

зайнятості та збільшення надходження даного виду податку до місцевого 

бюджету, призводить насправді до зниження дотації вирівнювання або 

збільшення суми коштів, що мають бути перераховані з місцевого бюджету до 

державного бюджету [1]. 

Перевищення доходів місцевих бюджетів над витратами призводить до 

збільшення вилучень до державного бюджету, а це знижує зацікавленість 

місцевих органів влади у формування жорстких бюджетних обмежень, 

нарощуванні податкового потенціалу територіальної одиниці.  

Таким чином, методологія формування міжбюджетних трансфертів 

призводить до того, що зусилля органів місцевого самоврядування з 

поліпшення економічної ситуації не можуть вирішити проблеми місцевого 

бюджету, а тільки змінюють структуру доходів відповідного бюджету. 
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Де і як найкраще зберігати гроші? Це запитання рано чи пізно виникає в 

кожного з нас. Тримати вдома – ненадійно, довірити комусь – ризиковано. 

Світова практика свідчить, що населення більшості країн вкладає гроші в 

державні цінні папери. Поряд із тим, що вони забезпечують стабільний 

прибуток, це – найнадійніший і найменш ризикований спосіб заощадити гроші. 

Що краще: казначейські зобов’язання чи банківські депозити? 

Казначейські зобов’язання – це боргові цінні папери, що емітуються 

державою в особі її уповноважених органів, розповсюджується винятково на 

добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і дають право на 

отримання фінансового доходу. 

У 2012 році Міністерством фінансів України випущено казначейські 

зобов’язання на пред’явника загальною вартістю 200 млн доларів США, 

номінальною вартістю 500 доларів США і терміном обігу 2 роки. Дохідність 

казначейських зобов’язань серії «А» становить 9 % річних, серії «Б» – 8 % 

річних. Виплата доходу проводиться кожні 6 місяців шляхом погашення в 

банку відповідного купона. Власник казначейського зобов’язання може в будь-

який момент здати його в банк. Після закінчення терміну дії казначейських 

зобов’язань у банку проводиться його погашення шляхом повернення 

номінальної вартості. Казначейські зобов’язання на пред’явника продаються 

населенню через установи Державного ощадного банку України та можуть бути 

викуплені ним у будь-який час.  

Власники казначейських зобов’язань мають право вільно ними 

розпоряджатися на свій розсуд. Їх можна передати іншій фізичній особі, при 

бажанні можна розплатитися з іншою фізичною особою. У свою чергу, можна 

буде отримати ці казначейські зобов’язання від іншої фізичної особи.  

У свою чергу депозит – кошти, які банк прийняв від вкладника на 

договірних засадах на визначений строк зберігання під певну процентну ставку. 

Як правило, в банківських установах України склалася практика, коли при 

достроковому знятті процентна ставка суттєво зменшується або анулюється 

взагалі. Також в окремих банках дострокове зняття депозиту може бути 

проблематичним. І найважливіше: при фінансових проблемах банк може 

взагалі затримати виплату вкладу.  

Виходячи з вищевикладеного, переваги казначейських зобов’язань є 

очевидними: 

 висока дохідність та фіксована ставка; 

 надійний захист грошових коштів від інфляції; 
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 державна гарантія виплати доходу та повернення їх номінальної 

вартості; 

 повна конфіденційність – укладати угоду та пред’являти документ що 

засвідчує особу не потрібно; 

 можна придбати необмежену кількість казначейських зобов’язань, 

розпоряджаючись ними по різному; 

 можна дарувати казначейські зобов’язання близьким та друзям, вони 

не є іменними і випущенні на пред’явника; 

 казначейські зобов’язання до терміну їх погашення можна здати в 

банк і їх номінальну вартість буде повернуто. 

Таким чином, переваги казначейських зобов’язань очевидні. На відміну 

від них депозит є іменним – його перепродати або передати іншій особі можна, 

але складно, і потрібна завжди участь банку, де зберігається депозит. 

Казначейські зобов’язання, які куплені фізичною особою починають жити 

самостійним життям на ринку і можуть змінювати власників, як рукавички. 

 

 

УДК: 336.14:330.131.7 
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РИЗИКИ ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

Шпіцглуз С. О. 

Науковий керівник: Балацький Є. О. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» 

 

Ефективне використання бюджетних коштів є однією з найважливіших 

проблем виконання бюджету в більшості країн світу. Одним із головних 

завдань держави, її органів і структур є формування діючого механізму 

результативного та раціонального використання коштів держави. В сучасних 

умовах ефективне витрачання бюджетних коштів стає необхідною умовою 

діяльності бюджетних установ, підприємств, організацій. 

Метою даного дослідження є аналіз ефективності використання 

бюджетних коштів та ризиків виконання цільових програм місцевого рівня, які 

виникають у процесі формування та затвердження бюджету. 

Ключовим завданням впровадження Бюджетного кодексу України є 

підвищення ефективності та прозорості в управлінні місцевими фінансами. 

Пізніше в новій редакції документу від 2010 року було закладено підстави 

запровадження середньострокового бюджетного планування та застосування 

програмно-цільового методу на місцевому рівні [4]. 

Важливо зазначити, що на сьогодні не існує законодавчо визначеного 

поняття ефективності використання коштів, із приводу чого виникають 

постійні суперечки. Обговорюючи ефективність використання бюджетних 

коштів місцевих органів влади на основі концепції програмно-цільового методу 
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в перспективі, варто відзначити, що державне управління соціально-

економічними процесами в Україні потребує прийняття гнучких та виважених 

методів. Необхідно поетапно впроваджувати такі складові бюджетного 

процесу: стратегічне планування, прогноз і визначення повноважень щодо 

доходів і видатків місцевих бюджетів, аналіз, оцінка та моніторинг бюджетних 

програм, прозорість бюджетних програм, вивчення співвідношення 

досягнутого ефекту та запланованого обсягу фінансування, урахування аспектів 

міжнародного досвіду, з метою вирішення проблем та прийняття правильних 

рішень у побудові програмно-цільового методу в Україні [1]. 

У процесі ефективного використання бюджетних коштів виникають 

бюджетні ризики. Причинами виникнення бюджетних ризиків є низка 

внутрішніх і зовнішніх факторів.  

До внутрішніх факторів слід віднести внутрішню економічну політику, 

недоліки планування та виконання бюджетів, недоотримання запланованих 

доходів, нарощування негативних інфляційних очікувань населення, 

перевищення статей витрат при виконанні бюджету, неефективне використання 

бюджетних коштів тощо. Також дані фактори обумовлені політичним і 

соціально-економічним характером, що має вплив на макроекономічний 

розвиток країни в цілому, на обсяги виробництва та споживання, умови 

господарювання та взагалі вплив на виконання бюджету в запланованих 

обсягах. 

Зовнішні фактори визначаються впливом сукупності факторів, пов’язаних 

зі змінами кон’юнктури товарних і фінансових ринків, посилення волатильності 

цін на світових сировинних ринках, повільне відновлення розвитку світової 

економіки, зростання цін на світових енергетичних ринках, іншими подіями 

зовнішнього характеру, здатними вплинути на виконання бюджету в 

запланованих обсягах [2]. 

На прикладі Сумської області в 2012 році бюджетні ризики виникали при 

виконанні деяких державно-цільових програмах: 

- придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів 

охорони здоров’я – заплановано було 23,6 млн грн, а фактично  направлено 

18 млн грн; 

- придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та 

лікарських засобів для інгаляційної анестезії – заплановано було 4,3 млн грн, а 

фактично – 3,2 млн грн; 

- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – заплановано було 20,3 млн грн, а фактично – 17,1 млн грн; 

- будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах – заплановано було 41,2 млн грн, а 

фактично – 37,4 млн грн [3]. 

Вагомими недоліками в процесі організації виконання бюджетних 

програм передусім слід виділити слабкість нормативно-правової бази їх, 

недостатність бюджетного фінансування(бюджетний дефіцит) та розподілення 

його між великою кількістю учасників виконання (об’єктами контролю), 
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невиконання учасниками бюджетних програм зафіксованих законодавством 

функціональних обов’язків. 
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Постановка проблеми. Банківське іпотечне кредитування має великий 

потенціал щодо забезпечення істотних якісних зрушень в економіці України, 

оскільки його вважають ефективною формою залучення довготермінових 

дешевих фінансових ресурсів для інвестування в розвиток реального сектору 

господарства. Проте вітчизняний іпотечний ринок залишається 

малорозвиненим. Таким чином, його дослідження на сьогоднішній день є 

досить актуальним. 

Основні напрями розвитку іпотечних відносин, іпотечного ринку та 

іпотечного кредитування досліджено в працях відомих учених: В. Д. Базилевич, 

О. Т. Євтух, І. О. Лютий, Є. О. Бублик та ін.  

Мета роботи – дослідити вплив окремих факторів на обсяги іпотечного 

кредитування в Черкаській області. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш важливою соціально-

економічною функцією житлової іпотеки є підвищення доступності житла. Хоч 

доступність житла фахівцями розглядається як складне поняття, у спрощеному 

вигляді ми будемо розуміти його як можливість придбання житла певною 

кількістю громадян. Чим більше людей спроможні це зробити, тим більшою є 

доступність житла. 

Тож яку частку вартості житла може покрити за допомогою іпотечного 

кредиту особа із середніми доходами в конкретному суспільстві, наприклад – 
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українському? На жаль, співвідношення кредиту, який в змозі отримати значна 

кількість громадян виходячи зі своїх доходів, до вартості житла, залишається 

поза увагою наукових досліджень. 

Житлове іпотечне кредитування науковці відносять до основних 

інструментів підвищення доступності житла, у цьому полягає одна з головних 

соціально-економічних функцій житлової іпотеки. Іпотечний кредит – 

особливий вид економічних відносин щодо надання кредитів під заставу 

нерухомого майна (іпотеки). 

Для дослідження ми взяли такі фактори впливу, як наявний дохід, 

інвестиції в житлове будівництво та відсоткова ставка за іпотечним кредитом.  

Наявний доход населення – це максимальний обсяг грошових доходів, які 

призначені для використання домашніми господарствами на придбання 

споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають оплату праці, прибуток, 

змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші 

одержані поточні трансферти в грошовій формі за виключенням сплачених, 

зокрема поточних податків на доходи та майно [2].  

Звісно, що дуже важливим чинником впливу є розмір процентної ставки, 

адже це плата за користування кредитом і вона є визначальною для 

позичальника у прийнятті рішення щодо одержання кредиту. Для аналізу були 

обрані ставки у гривні. Ця інформація висвітлюється в Бюлетні НБУ разом з 

обсягом іпотечних кредитів, що наданий фізичним особам у гривні [1]. Було 

взяте процентне відношення щодо обсягу даного виду кредиту на Черкаську 

область, спираючись на дані звіту УНІА за 2012 рік. В звіті зазначено, що на 

Черкаську область припадає приблизно 1,5 % загального портфелю іпотечних 

кредитів. 

Висунемо гіпотезу, що наша економетрична модель є лінійною, тобто 

подається у вигляді [3, c. 96-97]: 

Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3 +u, 

де Y – обсяг іпотечних кредитів, наданих фізичним особам, у гривні (млн 

грн); 

X1 – наявний доход у розрахунку на одну особу (грн); 

Х2 – інвестиції в житлове будівництво (млн грн); 

Х3 – відсоткова ставка за іпотечними кредитами, наданими фізичним 

особам, у гривні (%).  

Припущення про те, що економетрична модель є лінійною, базується на 

тому, що ця модель є оптимальною для обрахунку і надає максимально 

спрощене розуміння залежностей між величинами. 

Використовуючи засоби програмного додатку «Excel», оцінюємо 

параметри моделі. Звідси економетрична модель має вигляд: 

321 9,14670215,00091,09,176 XXXY  . 

Застосовуючи критерій Стьюдента, отримали, що параметри моделі є 

незначущі. Це можна пояснити недостатньою кількістю спостережень через 

відсутність статистичних даних.  
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Також дана модель була досліджена на наявність мультиколінеарності за 

алгоритмом Феррара-Глобера, гетероскедастичності за методом Глейзера та 

автокореляції залишків за методом рядів. Зазначені явища були відсутні.  

Висновок. Згідно з даною моделлю збільшення на 1 грн наявного доходу 

у розрахунку на одну особу призведе до збільшення обсягу іпотечних кредитів 

на 9108 грн, а збільшення на 1 млн грн. інвестицій в житлове будівництво 

призведе до збільшення обсягу іпотечних кредитів на 21,5 тис грн. 

Коефіцієнт детермінації складає 0,50, тобто обсяг іпотечних кредитів, 

наданих фізичним особам, у гривні на 50 % залежить від факторів, що 

розглядаються, і на 50 % – від неврахованих, що свідчить про необхідність 

подальшого дослідження даної теми. 
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За сучасних ринкових умов діагностика фінансово-економічного стану 

займає дуже важливе місце поряд із своєчасним та достовірним аналізом 

ймовірності банкрутства окремого підприємства, це дає можливість 

впроваджувати ефективні управлінські рішення. У світовій практиці вже 

накопичено достатній досвід оцінки ймовірності банкрутства підприємств. 

Неабиякого поширення в економічній літературі набули критерії та моделі 

різних учених, найбільш поширеними є моделі Е. Альтмана, Р. Ліса, Таффлера 

та Бівера. Метою роботи є дослідження застосування зарубіжних методик 

діагностики банкрутства, що вводяться на підприємствах України. 

Oднією з пpoблем cьoгoдення є загocтpення кpизoвих явищ і підвищення 

pизику банкpутcтва підпpиємcтв машинoбудівнoї галузі. Галузь 

машинoбудування є pушійнoю cилoю технoлoгічнoгo poзвитку будь-якoї 

екoнoміки. Проведемо аналіз ймовірності банкрутства флагмана 

машинобудування на України – ПАТ «Новокраматорський машинобудівний 

завод» (далі – ПАТ «НКМЗ»). На даний момент ПАТ «НКМЗ» є одним із 

найбільших експортерів металургійного обладнання. Машини ПАТ «НКМЗ» 

пpацюють у 49 кpаїнах cвіту, cеpед яких Япoнія, Геpманія, Фpанція, Італія, 

Канада. [1] 

У ході дослідження використаймо зарубіжні моделі визначення 

ймовірності банкрутства підприємства Ліса, Таффлера, Альтмана та Бівера. 

Дані для здійснення аналізу отримані з балансу підприємства та звіту про 

фінансові результати за 2011 і 2012 роки. [1, 2] 

Таблиця 1 

Аналіз ймовірності банкрутства ПАТ «НКМЗ» за зарубіжними моделями 

Пок.-к Розрахункова формула 
Значення 

2011 р. 2012 р. 

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Ліса 

Z Z = 0,063 ×X1 + 0,092×X2 +0,057 ×X3+ 

+0,001 ×X4; 

Гран. 

знач.: 

≤0,37 

Z=0,076 Z=0,065 

X1 X1= ОКср / ВБср , де  

ОКср – середня величина оборотного капіталу; 

ВБср – середня величина валюти балансу; 

X1=0,64 X1=0,63 
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X2 X2 = ОП / ВБср , де 

ОП – операційний прибуток (збиток); 

X2=0,14 X2=0,04 

X3 X3= НПср / ВБср , де 

НПср – середня величина нерозподіленого прибутку; 

X3=0,28 X3=0,27 

X4 X4= ВКср / ЗКср  , де 

ВКср – середня величина власного капіталу; 

ЗКср – середня величина залученого капіталу; 

X4=7,2 X4=6,2 

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Таффлера 

Z Z=0,53 ×X1+0,13×X2+ 0,18 ×X3 +0,16×X4;               Гран. 

знач.: 

≤0, 3 

Z=1,47 Z=0,9 

X1 X1= ОП / ПЗср , де 

ОП – операційний прибуток (збиток); 

ПЗср – середня величина поточних зобов’язань; 

X1=1,2 X1=0,3 

X2 X2= ОКср / ПЗср , де 

ОКср – середня величина оборотного капіталу; 

X2=5,3 X2=4,5 

X3 X3= ПЗср / ВБср , де 

ВБср – середня величина валюти балансу; 

X3=0,12 X3=0,14 

X4 X4= ЧД(В)Р / ВБср , де 

де ЧД(В)Р – чистий доход (виручка) від реалізації. 

X4=0,8 X4=0,7 

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Альтмана 

Z Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5 , де 

X1 – відношення власного оборотного капіталу до суми 

всіх активів підприємства; 

X2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми 

всіх активів; 

X3 – рівень прибутковості активів; 

X4 – коефіцієнт фінансового ризику; 

X5 – коефіцієнт оборотності активів. 

Z=4,34 Z=4,36 

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Бівера 

k k =(Чистий прибуток +Амортизація) / (Довгострокові 

зобов’язання +Поточні зобов’язання ) 

k=1 k=0,45 

 

 

Проведені дослідження показують, що одному з флагманів 

машинобудування на Україні ПАТ «НКМЗ» банкротство не загрожує, 

підприємство має стійкий фінансовий стан, що визначає об’єктивні 

перспективи для подальшого ефективного та стрімкого розвитку. Це свідчить 

про реальність, об’єктивність і достовірність застосування моделей зарубіжних 

теоретиків щодо визначення ймовірності банкрутства. Вони є цілком 

адаптованими до вітчизняних умов. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 

економіки ринкове господарство не може повністю ефективно здійснювати 

процес ціноутворення. Об’єктивною необхідністю виступає державна політика 

ціноутворення, яка покликана підвищити ефективність механізму вільного 

ціноутворення і з допомогою якої можливе спрямування економічного розвитку 

у потрібному напрямку. 

Метою нашого дослідження є регулювання цінової політики в Україні та 

визначення основних підходів до методів її регулювання. 

Основний виклад матеріалу. В усіх країнах основною метою 

державного регулювання цін є стримання монополізму та забезпечення 

конкурентного середовища на ринку. Найактуальнішого значення це завдання 

набуває за умов переходу до ринкових відносин, коли практично відсутня 

конкуренція, а кожне підприємство підвищує ціни та скорочує виробництво для 

того, щоб забезпечити  необхідний рівень заробітної плати та прибутку. Тому 

можна виділити поняття цінової політики держави. Цінова політика держави – 

це діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямована на 

досягнення трьох основних цілей: послідовного проведення цінової 

лібералізації, державного регулювання цін на окремі види товарів чи послуг та 

здійснення контролю за їх додержанням. [1, с. 29] 

Контроль за додержанням цін здійснювалося системою спеціальних 

органів, зокрема Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства 

економіки України і підпорядкованими їй державними інспекціями Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської місцевих державних 

адміністрацій. Крім державних інспекцій, право контролю за дотриманням 

порядку застосування цін і тарифів мають також інші установи: податкові, 

фінансові та антимонопольні служби, комітет захисту прав споживачів. [3, 

с. 135] 

Втручання держави в процес ціноутворення здійснюється в таких трьох 

основних формах: обмеження рівня ціни, введення податкових платежів із 

метою вилучення частки доходів у виробників і споживачів, державної 

підтримки цін через дотації. Втручання в перелічених формах здійснюється за 

допомогою різноманітних методів державного регулювання цін, які можна 

об’єднати в дві групи: прямі та непрямі. 

Пряме регулювання, як правило, переважає на початковому етапі 

створення ринку, коли в економіці виникає кризова ситуація. До прямих 

методів регулювання цін належать: установлення фіксованих цін на 

найважливіші товари та послуги, застосування граничних цін або граничних 

коефіцієнтів їх підвищення, декларування зміни цін, заморожування цін на 
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певний період, запровадження граничних рівнів посередницько-збутових 

націнок та торговельних надбавок, укладання договорів про ціни між державою 

та підприємствами. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи 

встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний 

рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне 

значення, а також на продукцію, товари та послуги, виробництво яких 

зосереджено на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку. 

Щодо непрямих методів то вони переважають на етапі зрілого ринку, 

коли регулюючий потенціал ринкового механізму реалізується сповна. За 

допомогою цих методів держава не диктує порядок чи способи визначення цін, 

а лише регулює поведінку суб’єктів, які беруть участь у процесі ціноутворення. 

До основних непрямих методів регулювання цін належать: застосування 

граничних нормативів рентабельності, зміна рівнів і диференціація ставок 

товарних податків, пільгове оподаткування та кредитування, диференціація 

ставок ввізного мита. [4, с. 38] 

Державне регулювання цін спрямоване на досягнення певних цілей 

економічної політики країни. Серед них можна виділити найтиповіші, кожній з 

яких притаманні відповідні методи державного впливу на процеси 

ціноутворення. Це насамперед запобігання руйнівному впливові цін на 

економіку та стримання інфляції. Також важливою метою державного 

регулювання цін є захист внутрішнього ринку від негативного впливу 

зовнішньої конкуренції. У кожній країні внутрішні ціни, як правило, 

відрізняються від світових, що зумовлено неоднаковим рівнем витрат на 

виробництво товарів та різницею в системі оподаткування. [2, с. 46]  

Висновки. В Україні створена спеціальна система органів ціноутворення, 

до складу якої входять загальнодержавні, регіональні та відомчі установи. 

Важливою метою державного регулювання цін є захист внутрішнього ринку від 

негативного впливу зовнішньої конкуренції.  

Головними принципами та пріоритетами цінової політики держави має 

бути державний контроль за динамікою цін, недопущення монопольного 

підвищення та демпінгу цін, забезпечення паритетності цін на продукцію 

промисловості та продукцію аграрно-промислового сектору, єдність цінової 

політики держави, боротьба з ціновою демпінговою агресією на імпортні 

товари на внутрішніх ринках, введення системи індикативних цін та ін. 
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Постановка проблеми. Українське суспільство на сучасному етапі 

характеризується посиленням соціально-економічної диференціації, 

недосконалістю ринкових механізмів, внаслідок чого виникає таке соціально-

економічне явище як бідність, що становить загрозу розвитку країни, 

спричинює зростання соціальної напруги, стримує інтеграцію України до 

європейських структур. Необхідно глибоко та всебічно досліджувати феномен 

бідності, виявляти його економічні аспекти, причини виникнення, методологію 

оцінки й ефективність соціальної політики, що є найважливішою передумовою 

забезпечення політичної стабільності та підвищення рівня життя.  

Мета роботи розробка напрямів удосконалення соціальної політики щодо 

подолання проявів бідності в Україні. 

Державне управління соціальною сферою є механізмом реалізації цілей та 

задач соціальної політики, заснованої на дієвості й ефективності організаційних 

державних заходів у сфері подолання бідності. Моніторинг бідності в Україні 

охоплює низку показників, серед яких межа бідності, рівень відносної бідності, 

розмір прожиткового мінімуму та ін. Межа бідності в Україні визначається за 

відносним критерієм (75 % медіанного рівня середньодушових еквівалентних 

сукупних витрат) за 2013 р. становила 1164 грн. Рівень бідності, розрахований з 

використанням цієї межі, склав в Україні 25,4 %. Рівень абсолютної бідності, 

визначеної на основі офіційно затвердженого прожиткового мінімуму (за 

2013 р. – 1108 грн), становив 21,7 % за витратами та 11,5 % за доходами [1]. 

У розвинутих країнах світу приділяється особлива увага реалізації 

ефективної активної соціальної політики щодо скорочення (подолання) бідності та 

забезпечення економічної конвергенції в суспільстві. Одним із основних 

напрямків державної соціальної політики скорочення рівня бідності є ефективний 

соціальний захист населення. Соціальний захист населення є комплексом 

економічних, соціальних і правових заходів та сукупністю інститутів, що 

забезпечують усім громадянам країні рівні можливості для підтримання певного 

рівня життя, а також підтримку окремих соціальних груп населення.  

Недосконалість нормативно-правового забезпечення у сфері соціального 

захисту, неспроможність фінансування відповідних заходів державної політики, 

наявність численних суперечностей у законодавстві України ускладнювали 

реалізацію конституційних прав громадян. Система соціальної підтримки в 

Україні представлена низкою виплат і компенсацій у грошовій і безготівковій 

формах, спрямованих на підтримку соціально вразливих або найменш 

забезпечених груп населення. Це так звані пасивні заходи підтримки соціально-

незахищених верств населення. Сьогодні більшість таких виплат і компенсацій 

діють на засадах категорійності, що також є не досить ефективною системою 
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надання допомоги. Більш дієвим заходом є перехід до переважно адресних 

засад, які залежить від реальної нужденності сім’ї чи особи. 

Традиційно система соціального захисту будь-якої країни орієнтована на 

зниження загальної нерівності в суспільстві. В Україні система соціального 

захисту переважно орієнтована на посилення нерівності, особливо в частині 

пенсій і соціальних пільг, які роблять істотний додатний внесок до 

диференціації населення за доходами [2, с. 121]. 

Важливим напрямом реформування системи соціального захисту є 

запровадження законодавства, яке підтримувало б добробут громадян, які 

потребують такого захисту, і сприяло б прагненням населення покращити своє 

становище в суспільстві за допомогою їх активізації на ринку праці. Тому з 

метою скорочення бідності необхідно вдосконалити соціальну політику 

держави та здійснення низки перетворень у системі соціальної захисту. 

По перше, реформування системи в напрямі посилення адресної 

державної соціальної допомоги для підтримки вразливих груп населення.  

По друге, розробка єдиної для різних відомств схеми оцінювання потреб 

осіб і сімей, які потребують соціальних послуг. Ураховуючи тенденцію 

старіння населення, необхідно розробити та законодавчо закріпити стандарт 

первинного оцінювання потреб у послугах із догляду людей похилого віку та 

методичні рекомендації до них [3, с. 17]. 

По третє, забезпечення диференційованого підходу до надання державою 

гарантій соціального захисту: для непрацездатних – гарантованого рівня 

доходів; і підтримка активної політики зайнятості для працездатних – належних 

умов і робочих місць для економічного забезпечення добробуту сім’ї. 

По четверте, спрямування політики подолання бідності не лише на заходи 

щодо соціального забезпечення незахищених верств населення, але й на 

проведення активної трудової політики та оптимізацію процесу 

самозабезпечення працюючого населення.  

Висновки. Таким чином, удосконалення соціальної політики спрямовано 

на всіх громадян держави. Соціальна допомога, у різних її формах, повинна 

надаватися тим, хто потрапив у скрутне становище через об’єктивні обставини, 

а соціальне забезпечення – тим громадянам, які не можуть самостійно себе 

обслуговувати через хворобу, сирітство тощо. Отже, створення ефективної 

системи соціального захисту населення сприятиме поступовому підвищенню 

добробуту, рівня життя і відповідно, скороченню рівня бідності в Україні. 
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В умовах трансформаційної економіки, одним із ключових факторів 

трансформаційних процесів є ефективне використання ресурсів. Необхідність 

підвищення прибутковості виробництва та конкурентоспроможність 

підприємств у ринкових умовах і мотивації працівників на пошук нових, більш 

ефективних рішень, примушує керівництво підприємств започатковувати 

новітні заходи мотивації і стимулювання праці. 

Тому метою даного дослідження є визначення способів і методів 

мотивації персоналу підприємств в умовах транзитивної економіки з 

урахуванням передового зарубіжного досвіду.  

Мотивування являє собою управлінський процес, який забезпечує процес 

спонукання працівників до дій, які спрямовані на досягнення особистих цілей 

або цілей організації. Основними завданнями мотивації є: формування в 

кожного найманого працівника розуміння місця та ролі в процесі виробництва; 

формування в керівників усіх рівнів менеджменту демократичних принципів до 

управління виробничим персоналом з огляду використання суспільної 

мотивації й інших методів; психологічна підготовка менеджерів усіх рівнів до 

комунікабельного спілкування з найманими працівниками [1, с. 56]. 

Для того, щоб розглянути можливості впровадження вітчизняним 

менеджментом систем мотивації персоналу, проаналізуємо передовий 

зарубіжний досвід. Хоча підкреслимо, що й у вітчизняній управлінській науці є 

вагомі доробки з дослідження мотивації персоналу таких учених як Н. Газенко, 

В. Галенко, М. Магура, В. Маслова, В. Наумова. 

За кордоном проблему мотивації персоналу розуміють набагато ширше, 

ніж в Україні. У нашій країні прийнято вважати, що людина працює виключно 

заради грошей. Крім фінансової сторони, за кордоном помітна роль відводиться 

нематеріальним способам мотивації. Західні менеджери прийшли до висновку 

про те, що співробітники – головна цінність компанії, їх потрібно 

нагороджувати за високі результати праці, в тому числі нематеріально, адже від 

працездатності колективу залежить успіх діяльності підприємства. 

Запровадженя методів мотивації персоналу залежить від історико-

економічних особливостей країн. Так, основними складовими мотивації праці в 

Японії є: система довічного найму; неформальні міжособистісні стосунки; 

колективізм у роботі; корпоративна філософія. Система стимулювання праці 

порівняно з іншими промислово розвиненими країнами в Японії вельми гнучка. 

Традиційно вона будується з урахуванням трьох факторів: професійної 

майстерності, віку і стажу роботи [2]. 

Американська модель мотивації праці побудована на всебічне заохочення 

підприємницької активності, збагачення найбільш активної частини населення. 
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Модель базується на соціально-культурних особливостях нації – масовій 

орієнтації на досягнення особистого успіху кожного. В основі системи 

мотивації праці в США оплата праці. Основні переваги, виявлені в процесі 

впровадження оплати праці в залежності від рівня кваліфікації такі: зростання 

задоволеності працею, усунення проміжних рівнів управління, скорочення 

загальної чисельності персоналу, в основному за рахунок робітників і майстрів 

[2]. 

Німецька модель мотивації праці виходить з того, що в її центрі 

перебуває людина зі своїми інтересами як вільна особистість, яка знає свою 

відповідальність перед суспільством. Заробітна плата є основним джерелом 

доходів працівників і найсильнішим мотиватором трудового потенціалу 

більшості населення. Частка витрат на заробітну плату на підприємствах ФРН 

складає в середньому 57 % виручки від реалізації продукції, товарів і послуг; в 

Англії  наближається до 73 %; в Італії – до 50 % [3]. 

Щодо України, то сьогодні на багатьох підприємствах застосовуються  

лише окремі елементи системи мотивації. Така система не має комплексного  

характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані один з одним і 

використовуються окремо. Ще одним недоліком такої системи мотивації є те, 

що вона має поточний, короткотерміновий характер, не націлена на майбутнє. 

Мотивація працівників сьогодні є дуже важливим елементом управління 

персоналом, тому для підвищення результатів діяльності, стимулювання 

робітників, досягнення головних цілей підприємства необхідно заохочувати 

працівників моральними та матеріальними методами. Морально працівників 

можна заохочувати шляхом нематеріального та матеріального нагородження за 

високі досягнення, а саме: оприлюднення рейтингів робітників; занесення 

подяки до трудової книжки, підвищення заробітної плати; виплата премій; 

покращення умов праці; фінансування страхових послуг і лікування, 

покращення умов робочого місця. 

Таким чином, ефективне управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємств значною мірою залежить від використання вміло 

налагодженого мотиваційного механізму. Створення ефективної системи 

мотивації неможливе без розвинутої системи матеріального та морального 

заохочення. Тому поряд із системою гарантованої заробітної плати обов’язково 

повинна використовуватися система додаткового матеріального та морального 

заохочення, що ефективно мотивуватиме працівників на досягнення необхідних 

підприємству результатів. 
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Постановка проблеми. Шлях побудови незалежної держави для України 

виявився складним і, часом, драматичним, став непростим випробуванням для 

українського суспільства. За останні роки в Україні відбулося: криза в 

економіці, країна на межі дефолту, децентралізація влади та звісно українська 

революція, яка вже стала частиною нашої історії. Всі ці питання є досить 

актуальними зараз і потребують негайного вивчення та перспективного 

рішення.  

Проблемам соціально-економічного розвитку України присвячені праці 

вітчизняних науковців О. Бокова, В. Вітера, Л. Козлова, В. Пили, В. Томарева. 

Мета дослідження полягає у вивченні проблем соціально-економічного 

розвитку України на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми економічного характеру 

вказують, що в середньому стан економіки країни за останні 2 роки погіршився: 

знизився рівень експорту та імпорту, зросло негативне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу, а ціни на окремі товари та послуги зросли. 
Валовий внутрішній продукт України в 2013 року знизився на 1,5 %, а обсяг 

державного боргу складає 135 млрд дол і поступово зростає [1].  

Негативні тенденції маємо і в демографічній ситуації: кількість населення 

зменшилась на 83,2 тис осіб. Незважаючи на регулярне збільшення мінімальної 

зарплати та пенсій, в Україні стрімко зростає рівень суб’єктивної бідності – 

бідними себе називають 85 % населення країни. Україна знаходиться на 144 із 

174 позицій за рівнем корупції в державі, і чим нижче місце – тим гірша 

ситуація.  

Досить актуальна проблема – недовіра до органів державної влади, яка є 

дестабілізуючим чинником для всієї країни. Оскільки успішне функціонування 

демократичного режиму неможливе без високого рівня довіри громадян до 

інститутів політичної влади [1].  

Важливою є проблема вибору в Україні, а саме політика коливання між 

двома великими центрами тяжіння – Європейським і Митним Cоюзами. 

Невизначеність із баченням майбутнього гальмувала розвиток держави та 

суспільства. Наслідки такої політики очевидні. Міжнародний авторитет 

України підірвано, українська економіка виживає фактично за рахунок 

експлуатації давно застарілих підприємств і дешевої робочої сили. У 

міжнародних рейтингах Україна за багатьма показниками перебуває на 

найнижчих сходинках.  
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Сьогодні час для обдуманих і рішучих дій настав. Тому основними 

перспективами побудови високорозвиненої країни  з конкурентоспроможною 

економікою є: 

- формування легітимної, висококваліфікованої влади та розробка 

стратегії розвитку країни; 

- перехід до економічної моделі, що спирається на високу якість 

виробництва товарів та послуг; 

- проведення соціальної реформи щодо забезпечення високих доходів від 

зайнятості; 

- формування державних гарантій, тобто доступність освіти, базових 

медичних послуг, пенсійного забезпечення; 

- упровадження державних стимулів для розвитку здібностей громадян 

України та нарощування продуктивного потенціалу. 

Висновки. Проблеми соціально-економічного характеру засвідчують 

факт перебування України в стані структурного дисбалансу з нерозвиненим 

внутрішнім ринком, значним зовнішнім боргом і низьким рівнем життя 

населення. Однак за умов формування ефективної антикризової політики 

держави, спрямованої на трансформацію національної економіки в напрямі її 

модернізації, із використанням значного внутрішнього потенціалу можна буде 

створити стабільну високорозвинену державу. 
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Актуальність проблеми. Дослідження проблеми безробіття в Україні в 

перехідній економіці є досить актуальним. Безробіття є негативним явищем 

будь-якого суспільства, його зростання створює цілу низку проблем: 

скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників 

податків, скорочуються доходи населення і це створює передумови міграції. 
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Метою роботи є аналіз основних проблем безробіття, та розробка 

напрямів подолання кризових явищ на ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід України до 

ринкових відносин загострив проблеми зайнятості населення та відтворення 

трудового потенціалу. Світова фінансова криза, згортання виробництва, 

фінансова й матеріальна заборгованість, проблеми в реалізації продукції – усе 

це спричинило умови для звільнення працівників і зростання безробіття.  

Розвиток сучасної української економіки вимагає оперативної й 

адекватної адаптації працівників до ринку праці, особливо у випадках втрати 

ними місця роботи і професійної перепідготовки. Протиріччя між потребами 

ринку праці та фактичним рівнем професійної підготовки фахівців, їх 

недостатня кваліфікація та непристосованість до вимог професійної діяльності 

в ринкових умовах обумовлюють виникнення та зростання безробіття серед 

працездатного населення. 3 

Аналіз сучасного стану зайнятості населення в Україні свідчить про 

наявність негативних тенденцій в використанні трудового потенціалу. 

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у 2013 

році представлена в таблиці 1. 2  

Таблиця 1 

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання 

в 2013 році (тис осіб)  

 Січень Квітень Липень Жовтень 

Всього 564,5 589,1 571,6 534,7 

Жінки 293,4 303,7 301,5 292,5 

Чоловіки 271,1 285,4 270,1 242,2 

Міське населення 316,9 326,2 325,4 322,3 

Сільське 

населення 

247,6 262,9 246,2 212,4 

 

Рівень безробіття серед працездатного населення, за національною 

методикою, протягом 2013 року має спадну тенденцію. Така ж спадна 

динаміка властива і протягом останніх років. Аналізуючи отримані дані можна 

сказати, що кількість безробітного населення жіночої статі більша ніж 

кількість безробітного населення чоловічої статі. Така тенденція на ринку 

праці України зберігається протягом останніх десятиліть. 

Аналіз динаміки безробіття в Україні дав можливість встановити низку 

проблем його виникнення: проблема молодіжного безробіття, адже молодь без 

досвіду роботи зазнає найбільших труднощів з пошуку роботи, особливо 

офіційного працевлаштування; структурні зрушення (міжгалузеві, 

внутрішньо-галузеві, регіональні) в економіці, що виражаються у 

впровадженні нових технологій, згортанні виробництва в традиційних галузях, 

закритті технічно відсталих підприємств; проблеми безробіття серед людей 

старшого віку; відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу; 
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політика уряду в галузі оплати праці; скорочується купівельна спроможність 

населення; бюджет втрачає платників податків [1]. 

Основні шляхи вирішення проблем безробіття мають включати цілу низку 

заходів, зокрема: приведення законодавства України у відповідність до 

міжнародних норм і принципів; запровадження механізмів захисту 

внутрішнього ринку праці; реалізацію Державної та регіональних програм 

зайнятості; сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; 

зниження податків для підприємств за умови збереження робочих місць (для 

компенсування витрат на прийом нових працівників); забезпечення 

збереження ефективно функціонуючих робочих місць і створення нових; 

створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької 

діяльності безробітних; надання державою пільгових кредитів для виплати 

зарплати додатково зайнятим на виробництві, які за розміром будуть 

дорівнювати зарплаті; легалізацію тіньової зайнятості. 

Висновки. Отже, високий рівень безробіття – це проблема, яку потрібно 

вирішувати і яка потребує глибоко наукового аналізу та вироблення 

практичних рекомендацій. Незважаючи на те, що рівень безробіття поступово 

зменшується, цій проблемі слід приділити більше уваги, на особливості 

циклічного та прихованого безробіття, адже вони є домінуючими формами 

безробіття в Україні. 
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На сьогодні існує багато визначень реклами (лат. reklamare – голосно 

кричати або повідомляти), що, на мою думку, свідчить про складність цього 

поняття. 

Ряд дефініцій реклами ґрунтується на її функціях: реклама – це «будь-яка 

оплачувана форма репрезентації інформаційних повідомлень неособистого 

характеру про товари та послуги», реклама – це інформація про споживчі 
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властивості товарів та різні види послуг з метою їхньої реалізації, створення на 

них попиту [1, с.15]. Ось яке визначення реклами запропоновано в Законі 

України «Про рекламу»: «реклама – це спеціальна інформація про осіб та 

продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з 

метою прямого або опосередкованого одержання прибутку». 

Рекламна діяльність своєю історією заглиблюється в далеке минуле, але 

предметом наукового дослідження вона стає тільки у XX столітті. Першими 

дослідниками суттєвих характеристик реклами були К. Абрамов, Т. Кьоніг, 

М. Мануйлов, які звернули увагу не тільки на інформативність реклами, але й 

вперше дослідили психологічний вплив на особистість споживача рекламованої 

продукції. 

У вітчизняних і зарубіжних працях можна простежити сталі, традиційні 

погляди на це явище. Деякі відомі автори розглядають рекламу як засіб 

ідеологічної пропаганди та агітації (В. Маяковський, Ю. Шерковін, 

С. Загладіна, О. Красуліна, О. Кукаркін, В. Толстих, О. Феофанов). Соціально-

психологічні та політичні установки вони подають як могутній чинник 

формування суспільної свідомості певного ладу, певної суспільної формації. 

Часто рекламування розглядають як соціально-економічний процес. 

Функціонування реклами, шляхи вдосконалення організації та управління в 

рекламній діяльності висвітлено у працях А. Бурлаєнка, К. Воронова, 

К. Павлова, Л. Гермогенової, І. Гольцекера, Ю. Хачатурова, Ю. Дегтярьова, 

Л. Корнілова, І. Кардашиді, Р. Сорокіна, Д. Беклешова. 

Особливе значення для підприємств має так звана увідна (попередня) 

реклама, яка випереджає появу товару на ринку, сприяє найшвидшому 

доведенню її до споживача. Позитивним наслідком цієї реклами є те, що до 

моменту появи певного товару на ринок частина покупців приходить до 

висновку його придбати. Увідна реклама має особливо велике значення тому, 

що як показує практика, значно легше створити за допомогою реклами 

відповідну думку про товар, ніж змінити його після того, як воно вже склалося. 

Важливо, щоб підприємства, які мають кваліфікованих спеціалістів, що 

найкраще ознайомлені з технологією виробництва, перевагами товарів, 

постачали торговельним підприємствам готові рекламні засоби [2, с. 114]. 

Особливою формою реклами, що проводиться промисловими підприємствами, 

є участь у конкурсах, демонстраціях, виставках та ін. 

Промислові підприємства використовують засоби реклами, які 

відрізняються масовістю впливу на адресатів, можуть застосовувати рекламні 

ролики на всю країну і за кордон, а також каталоги, альбоми, плакати, 

проспекти [3, с. 132]. 

Послідовність, структура й особливості рекламного процесу в сучасних 

умовах визначають роль і функції його основних учасників: рекламодавця, 

рекламного агентства та засобів поширення реклами. 

Рекламна кампанія – це комплекс рекламних заходів, розроблений 

відповідно до стратегії та програми маркетингу і спрямований на споживачів 

товару, які являють собою відповідні сегменти (сегмент) ринку з метою 
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викликати їхню реакцію, яка сприяє вирішенню стратегічних або тактичних 

завдань підприємства-виробника. 

Завдання маркетингової діяльності на підприємстві полягає в інтеграції 

підрозділів підприємства та управлінських дій на всіх етапах виробництва та 

реалізації продукції. Реклама в цій системі встановлює зворотній зв’язок із 

споживацькою аудиторією, дозволяє не лише переборювати опір ринку 

впровадженню товару та давати про нього відповідним чином підготовлену та 

оброблену інформацію, але й вловлювати і сигнали ринку, оперативно й 

адекватно реагувати на них. Таким чином, у процесі розробки та реалізації 

рекламних кампаній забезпечується пристосування товару до вимог 

навколишнього ринкового середовища [4, с. 110]. 

Отже, план рекламної кампанії повинен враховувати також можливість  

непередбачуваних змін ринкової ситуації або умов рекламного процесу. Крім 

того, на реалізацію планів може здійснювати вплив недооцінка сили впливу 

певних загальних або специфічних факторів, для переборення труднощів, які 

виникають в процесі розробки та реалізації рекламної кампанії, в її плані 

передбачається можливості та варіанти оперативного втручання в хід 

рекламного процесу і комплекс заходів, які необхідні для виправлення 

несприятливої ситуації та недопущення нераціональних витрат. 
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Глобальна світова фінансово-економічна криза значно посилила 

негативні явища у сфері зайнятості. Однією із найуразливіших країн виявилась 

наша держава. Взагалі, безробіття можна назвати значним стимулом, який 

збільшує активність працюючих, але на практиці – це є великою проблемою 

суспільства.  



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

293 

Внаслідок різних чинників, за останні роки в Україні кількість 

безробітного населення істотно змінювалась. Так за даними Держкомстату 

України найбільша кількість безробітних спостерігалась протягом 2000-2003 

років, і становила 5,6 % та 5 % відповідно, далі ситуація дещо покращилась, так 

у 2008 році даний показник становив 2,9 %. Однак вже у 2009 році безробітних 

в країні нараховувалось близько 700 тис. осіб (тобто 3,4 %). У 2013 році даний 

показник складає 1,6 %. 

Рівень безробіття є досить диференційованим по регіонам України. Нині 

найвищий рівень безробіття зафіксований в західних областях – Волинській 

(2,1 %), Житомирській (3 %), Івано-Франківській (2,1 %), Тернопільській 

(2,8 %). А найнижчі – Донецькій області (1,2 %), містах Києві (0,5 %) та 

Севастополі (0,7 %) [4]. 

Черкаська область займає одну з перших позицій  серед регіонів України 

за рівнем безробіття. Даний показник  був найвищим у 2000-2004 роках (5,9 % і 

7,3 %), у 2007-2008 роках становив 5,1 % та 4,5 % відповідно, а у 2009 році 

рівень безробіття по Черкаській області склав 5,4 %. Протягом 2010-2013 років 

простежується зниження даного показника до 3,4 % та 3 % відповідно [4]. 

Єдиного засобу боротьби із безробіттям не існує. Різні країни для 

вирішення цієї проблеми використовують різні методи.  

На сьогодні одним із напрямків діяльності уряду щодо подолання 

наслідків проблеми безробіття є соціальний захист безробітного населення. 

Соціальний захист означає соціальну підтримку верств населення, які можуть 

зазнавати негативного впливу ринкових процесів, з метою забезпечення 

відповідного життєвого рівня, тобто заходи, що передбачають надання 

правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш 

вразливим верствам населення), створення соціальних гарантій для економічно 

активної частини населення та комплекс законодавчо закріплених гарантій, що 

протидіють факторам, які дестабілізують (інфляції, спаду виробництва, 

економічній кризі, безробіттю тощо) економіку [1, c. 3]. 

Так, в Україні у 2011 році середній розмір допомоги по безробіттю для 

людей, які перебувають на обліку в службі зайнятості і застраховані в системі 

соціального страхування становив 850 грн і отримувало допомогу по 

безробіттю 13520 з 16559 безробітних. У 2012 році допомогу по безробіттю 

отримували 12817 із 16222 безробітних, і вона становила 931,67 грн. В 2013 

році середній розмір допомоги по безробіттю збільшився на 101,23 грн, і 

отримували цю допомогу 14861 осіб із 17296 непрацюючих [3].  

Але все таки головним завданням для подолання безробіття є не виплата 

допомоги, а повноцінне працевлаштування людини і її адаптація до нових умов 

ринку. В розрізі Черкаської області кількість зареєстрованих безробітних в 2011 

році становила 19,2 тис осіб, допомогу по безробіттю отримували 15 тис осіб, 

які мали статус безробітного, середній розмір допомоги по безробіттю становив 

811 грн, у 2012 році середньооблікова кількість безробітних, які отримували 

допомогу по безробіттю становила 13,6 тис осіб з 20,4 тис безробітних. 

Середній розмір допомоги становив 931 грн, що на 16,7 % менше законодавчо 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати (1118 грн). У 2013 році 
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середній розмір допомоги по безробіттю порівняно з 2012 роком збільшився на 

104 грн, і становив 1035 грн. Кількість безробітних у 2013р. становила 18,7 тис 

осіб. Допомогу по безробіттю отримували 76,3 % громадян, які мали статус 

безробітного [2].  

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 

підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, в 2013 р. 

порівняно з 2012 р. зменшилася на 21,1 % і на кінець року становила 516 

одиниць. Тому можна зробити висновок, що уряд країни проводить пасивну 

політику по зниженню рівня безробіття в державі, шляхом надання допомоги 

по безробіттю, а не шляхом створення нових робочих місць [2]. 

Беручи до уваги ситуацію, яка склалась в Україні потрібно розглянути 

чинники, які діятимуть у бік скорочення безробіття: безмежність 

незадоволеного попиту і можливість створення нових робочих місць у багатьох 

сферах, особливо у сфері послуг; нерозвиненість приватного сектору і 

наявність тіньової економіки, які в разі скасування адміністративного тиску 

зможуть залучити значну частину непрацюючих осіб; традиційно низький 

рівень зарплати і слабкість профспілок, які не можуть домогтися підвищення 

загального рівня зарплати, і пов’язане з цим обмеження попиту на працю [5]. 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, що відбуваються у 

сучасному світі, призводять до зростання залежності національних економік від 

світової системи й супутніх їй зовнішньоекономічних загроз. Крім того, 

існують внутрішні загрози безпеки держави, під якими розуміють: нездатність 

до самозбереження й саморозвитку, слабість інноваційного початку в розвитку, 
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неефективність системи державного регулювання економіки, невміння 

знаходити розумний баланс інтересів при подоланні протиріч і соціальних 

конфліктів.  

З урахуванням умов і реальної ситуації в українській економіці, проблеми 

економічної та фінансової безпеки, роль державного регулювання, пошук 

методів і напрямків захисту економіки України як ніколи гострі й актуальні й 

мають потребу в нових дослідженнях і виробленні науково обґрунтованих 

рекомендацій їхнього розвитку й удосконалення в процесі реалізації.  

Метою дослідження є розкриття сутності економічної безпеки, 

узагальнення наявних у літературі підходів до класифікації загроз фінансової 

безпеки та підходів до формування захисних механізмів. 

Виклад основного матеріалу. Нормативно-правова основа забезпечення 

економічної безпеки нині в цілому створена і складається з кількох рівнів 

правових актів: Конституції України, базового Закону «Про основи 

національної безпеки України», статутних і галузевих законів, підзаконних 

нормативних актів, а також деяких політико-правових документів 

декларативного характеру.  

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки 

України», економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає 

змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний 

задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави [1].  

Оцінка та класифікація загроз економічної безпеки різнобічна та 

різноманітна. Зовнішні (екзогенні) загрози пов’язані з несприятливими 

процесами в економіці (міжнародні валютно-фінансові відносини, торгівля, 

ринок капіталу). До зовнішніх віднесені: загрози втрати конкурентних переваг у 

стратегічно важливих галузях; загрози, обумовлені низьким рівнем 

економічного потенціалу й конкурентних позицій на світовому ринку; загрози, 

обумовлені геополітичним положенням країни (агресія, військово-політичні 

конфлікти, тероризм і т.п.); загрози, обумовлені економічною експансією 

домінуючих економік і військово-політичних союзів; загрози,обумовлені 

імпортною інтервенцією на внутрішні ринки стратегічно важливих товарів і 

послуг.  

Крім цього, розрізняють: реальні загрози, що вже виникли, й потенційні, 

які можуть відбутися в результаті яких-небудь змін; загрози у вигляді 

цілеспрямованих дій одного суб’єкта проти іншого або стихійні як результат 

випадкових явищ; загрози безпосередні, які прямо викликають негативні 

процеси й опосередковані, виникаючі при здійсненні додаткових дій [2].  

Для успішного розвитку держави особливу значимість мають соціально-

економічні фактори. До таких факторів можна віднести: стан фінансування 

різних сфер життєдіяльності суспільства на державному і регіональному рівнях, 

економічний потенціал та ін. [3].  

Серйозною загрозою економічної безпеки держави є стан фінансової 

(платіжної) дисципліни платників. Серед причин несвоєчасних розрахунків із 

бюджетом виділяють: діючий порядок черговості заліку платежів у бюджет; 

наявність дебіторської заборгованості; проведення бартерних товарообмінних 
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операцій; несвоєчасне повернення фінансовими органами зайво внесених 

платежів; відшкодування фінансовими органами належних платникам сум ПДВ 

із державного та місцевого бюджетів. На погіршення фінансової дисципліни 

негативно впливає механізм нарахування пені та штрафних санкцій, інші 

недосконалості законодавства, нецільова витрата бюджетних коштів [4].  

Висновки. Таким чином, у сучасних умовах забезпечення економічної, 

особливо її важливої складової – фінансової безпеки України важко 

переоцінити. Аналіз основних тенденцій і загроз в області фінансових 

інститутів дозволяє виділити наступні напрямки стратегічних цілей розвитку: 

використання інструментів регулювання, що відповідають новим цілям 

економічного розвитку; підвищення ефективності фінансового регулювання, 

спрямованого на облік змін зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку; 

подолання диспропорцій економічного розвитку, що сприяє стійкості 

економічного росту; довгострокова політика росту заощаджень та інвестицій; 

збалансованість бюджетної системи та бюджетної стратегії; підвищення 

податкової дисципліни, врахування бюджетної безпеки при введенні змін у 

податкове законодавство.  
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Підвищення рівня та якості життя населення, створення умов формування 

середнього класу та подолання бідності, формування солідарної соціальної 

структури суспільства є основними елементами соціальної політики держави, 

проте в умовах нестабільності економічного та політичного розвитку, постає 

актуальним питання розробки оптимальної стратегії соціальної політики.  
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В Україні проблемам аналізу соціальної політики приділяють увагу такі 

дослідники, як: Д. Богиня, В. Геєць, О. Грішнова, Б. Данилишин, О. Кілієвич, 

І. Кравченко та ін. Але не зважаючи на те, що соціальна політика України 

трансформується більше 20 років, реальних цілей і бажаного результату ще не 

досягнуто. Тому ці питання залишаються актуальними і сьогодні.  

Метою даного дослідження є проаналізувати соціальну політику України 

та визначити оптимальну стратегію її розвитку. 

Соціальна політика держави – це система управлінських, організаційних, 

регулятивних, саморегулятивних заходів, дій, принципів, спрямованих на 

забезпечення оптимального соціального рівня життя, захисту малозабезпечених 

верств населення, їх безпеки суспільстві. Загальна схема системи соціального 

захисту в Україні складається з двох основних частин (залежно від джерел 

формування коштів на їх забезпечення): загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування; система соціальної допомоги та пільг. На сьогодні в 

Україні діють три види соціального страхування: від нещасних випадках на 

виробництві; на випадок безробіття; з тимчасової втрати працездатності, а 

також державне пенсійне страхування [1, с. 284]. На державному рівні функції 

соціальної політики здійснюють у першу чергу соціальні міністерства та 

відомства, зокрема Міністерство соціальної політики. 

У 2013 році було забезпечено підвищення соціальних стандартів і 

гарантій більшими темпами ніж індекс інфляції. Прожитковий мінімум у 

середньому на одну особу, мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія 

збільшені на 7,4 %. При цьому індекс споживчих цін за 2013 рік становив 

100,5 %. Місячний прожитковий мінімум на одну людину з 1 січня 2014 по 

1 жовтня зріс із 1176 грн, до 1256 грн. Проте тут існують певні проблеми щодо 

методики розрахунку прожиткового мінімуму. На сьогодні втратив 

актуальність той набір товарів, який входить до складу прожиткового мінімуму 

[2]. За даними ЗМІ мінімальна заробітна плата в 2014 році зростати не буде. А 

це значно погіршить становище громадян. 

За даними звіту Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування забезпечено фінансування страхових виплат в повному обсязі. Так, 

застрахованим особам за 2013 року фондами соціального страхування було 

виплачено на 3 891,0 млн грн більше страхових виплат, ніж на за 2012 року. З 

01.03.2013 року підвищено на 14,9 %, розмір щомісячних страхових виплат 

потерпілим на виробництві та членам їх сімей [2]. 

Цінним результатом і найбільшим досягненням у 2013 році є те, що усі 

13,7 млн пенсіонерів отримували пенсії по графіку і в повному обсязі. Середній 

розмір пенсії станом на 01.01.2014 по Україні складає 1526 грн, що на 55 грн 

(на 3,7 %) більше порівняно з 01.01.2013 року. Здійснювалась виплата 

державних соціальних допомог у 2013 році для підтримки найбільш вразливих 

категорій населення. В Україні різні види державних допомог отримує 3,8 млн 

сімей, зокрема державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасову державну допомогу дітям. У 

2014 році збільшаться виплати на дітей. Також на 25,5 %, або на 124 млн грн, 
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до 611 млн грн, збільшуються видатки на допомогу дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування. 

На жаль, зосередження зусиль влади на розв’язанні найгостріших для 

країни питань – ліквідації бідності та створення засад формування заможного 

суспільства шляхом значного розширення видатків та виплат соціального 

спрямування, не забезпечило ефективного та стійкого підвищення добробуту 

населення, а, отже – якості життя, в тому числі трудової складової [3]. Тому 

напрямками соціальної політики мають стати: перегляд бюджетної, кредитної 

та державної політики в бік досягнення соціальної справедливості та соціальної 

відповідальності; подолання бідності населення, перш за все, працездатного 

віку; реформування системи заробітної плати, зростання рівня й якості життя 

населення; підвищення рівня продуктивності зайнятості та створення 

ефективних робочих місць; реформування системи соціального страхування; 

децентралізація соціальної політики, більш активне залучення до її реалізації 

громадських організацій (формування громадянської соціальної платформи). 

Отже, стратегія розвитку соціальної політики повинна відповідати 

сучасним глобалізаційним та інтеграційним процесам, досягненню 

інституційного, фінансово-матеріального, кадрового, інформаційного, 

партнерського й суспільно-громадського, законодавчого рівня забезпечення. 

Реформування соціальної політики України передбачає розробку та 

впровадження системи комплексних заходів, спрямованих на прогресивний 

розвиток соціальної сфери суспільства, шляхом створення для населення 

можливостей в задоволенні освітніх, оздоровчих, професійно-кваліфікаційних 

потреб, мобільності та самореалізації, забезпечуючи при цьому підвищення 

індексу людського розвитку та формування високих стандартів рівня життя та 

якості життя населення. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Найважливішим елементом розвитку світової економіки та міжнародних 

економічних відносин є транснаціональні корпорації (ТНК). В останні 

десятиліття їм приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного 

процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони 

виступають провідними агентами фінансової глобалізації, створюючи єдину 

систему інтегрованого виробництва, що перетворюється в ядро світової 

господарської системи. 

Дослідженню сутності та впливу ТНК на економіку країн світу 

присвятили свої праці ряд закордонних і вітчизняних учених, серед яких 

особливо слід виділити праці В. В. Македона, Т. Л. Мостенської, 

А. В. Пехника, І. В. Пономаренка, Н. В. Саприкіної, Р. І. Хасбулатова, 

С. А. Якубовського, В. М. Кочеткова, Л. В. Шабаліної. Водночас, проведена 

робота з дослідженя впливу ТНК на економіку країн виявила багато питань, 

які потребують подальшого вивчення. 

Дослідження впливу ТНК на економіку України та визначення 

перспектив їх розвитку на сьогодні є актуальним. 

Можна вважати, що перші фірми, які мали ознаки ТНК, з’явилися ще в 

ХVІІ столітті. Зокрема, англійська East India Company утворилась в 1600 році, 

деякі інші великі фірми існували також не одне століття, але особливо 

інтенсивно концентрація капіталу у сфері виробництва, торгівлі та банківсько-

кредитної діяльності, яка стимулювала утворення ТНК, відбувалася з другої 

третини ХІХ століття. Бурхливе зростання кількості і масштабів діяльності 

ТНК припадає на другу половину ХХ ст. [1]. 

У сучасних умовах масштаби діяльності ТНК набувають наддержавного 

рівня. Серед країн базування протягом останніх років з найбільшими ТНК 

першу позицію займає США, на другому місці розташовані найрозвинутіші 

країни Європи. Станом на 2013 рік було зафіксовано 85000 транснаціональних 

компаній та їх філій, які контролювали більше 85 % світового експорту та 

90 % прямих іноземних інвестицій [2]. 

Розглядаючи процес іноземного інвестування на основі динаміки індексу 

транснаціоналізації економіки України (рис. 1), можна відзначити, що його 

значення зростало припадало на період із 2004 р. по 2013 р. і зростання 

спостерігалося майже в 3 рази. Це обумовлено поступовим збільшенням 

іноземних ТНК, які розміщують свої дочірні підприємства та філії в Україні. 
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Рис. 1. Динаміка індексу транснаціоналізації економіки України [3] 
 

За даними на кінець 2013 р. в Україні діяло понад 30 світових 

транснаціональних корпорацій. Серед яких можна виділити Alcatel, British 

American Tobacco, British Petroleum, Coca-Cola, Danone, Hewlett-Packard, 

Huawei, Kraft Foods (Mondelez International), McDonalds Corporation, Metro 

Cash&Carry, Nestlе, Nokia, PepsiСo, Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, 

SUN Inbev, Toyota, Unilever [3]. 

Найбільший обсяг інвестиції вкладених в Україні в 2013 р. припадає на 

американські компанії, серед яких Coca-Cola із сумою вкладень 241 млн грн, 

McDonalds Corporation, обсяг вкладень якої складає 198,3 млн грн, а також 

Nestlé S.A. (Швейцарія) із вартістю інвестицій у розмірі 178,5 млн грн. 

Згідно з результатами дослідження, галузеві пріоритети відповідних ТНК 

полягають у наданні переваги капіталовкладенням у харчову промисловість та 

телекомунікаційну сферу. Це зумовлено швидким переміщенням капіталу в 

даних секторах, мінімальним рівнем комерційних та інших ризиків, а в 

результаті перспективністю та прибутковістю бізнесу. 

Діяльність транснаціональних корпорацій справляє неоднозначний вплив 

на економіку України. Безсумнівним позитивом є те, що їх входження на 

український ринок сприятиме: збільшенню капіталу, що обертається в країні, та 

його експорту; модернізації методів керування та маркетингу; більш швидкому 

припливу нових технологій; поліпшенню механізмів постачання продукції на 

внутрішній ринок. 

Проте збільшення обсягів діяльності ТНК в Україні неминуче призведе до 

витіснення вітчизняних товарів і компаній з українського ринку, що негативно 

впливатиме на розвиток національного бізнесу. З метою запобігання 

монополізації, контролю за правомірністю та впливу інших регулюючих 

заходів, країна повинна прийняти відповідні законодавчі акти, які обмежували 

б діяльність ТНК і спрямовували їх у сфери, визначені державою як 

пріоритетні. 

Отже, в останні роки поряд з отриманням фінансових переваг, внаслідок 

діяльності ТНК, українська економіка зазнає негативного впливу від їх 

функціонування. Сприятливим для України було б створення власних ТНК, 

заснованих на принципах чесного бізнесу, якісного та конкурентоспроможного 

продукту і новітніх технологій.  
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В умовах глобалізації та інтеграції економік країн на світовий ринок, який 

характеризується постійними змінами в зовнішньому середовищі, мінливістю 

купівельного попиту, наявністю великої кількості підприємств різних форм 

власності, підвищенням невизначеності та ризику. Перед підприємствами 

постають завдання вижити та бути конкурентоспроможними на ринках.  

Проте, українські підприємства не готові до ведення конкурентної 

боротьби, зважаючи на їх матеріальне та фінансове становище. Вітчизняні 

підприємства недостатньо використовують маркетинговий інструментарій в 

управлінні підприємством: гнучку асортиментну і цінову політики, ефективні 

канали розподілу, методи стимулювання продажу та ін. 

Тому проблема маркетингового управління конкурентоспроможністю 

підприємства набуває на сучасному етапі першочергового значення.  

Ряд провідних учених в області маркетингу О. М. Азарян, 

Л. В. Балабанова, А. В. Войчак, В. М. Гриньова, Н. В. Карпенко, Ф. Котлер, 

Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов досліджувати проблемні питання 

маркетингового управління підриємства. Однак, ряд проблем у сфері 

управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах їх маркетингової 

орієнтації ще недостатньо розроблені та вимагають подальшого дослідження.  

На світовому ринку товарів і послуг конкурують товаровиробники за 

ринки збуту та обсяги реалізації продукції. Водночас, стан 

конкурентоспроможності українських виробників є низьким, що віддзеркалює 

індекс глобальної конкурентоспроможності економіки. Глобальний індекс 

конкурентоспроможності – глобальне дослідження та супроводжуючий його 

рейтинг країн світу за показником економічної конкурентоспроможності за 

версією Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) 

(таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2013-2014 [2] 

Економіка 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

2013–2014 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

2012–2013 

Зміна позицій 

 Рейтинг Оцінка Рейтинг Тренд 

Швейцарія 1 5.67 1 0 

Сінгапур 2 5.61 2 0 

Фінляндія 3 5.54 3 0 

Німеччина 4 5.51 6 2 

США 5 5.48 7 2 

Україна 84 4.05 73 -11 

За даними Всесвітнього економічного форуму та рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності, Україна станом на 2013-2014 рр. займає 84 місце та її 

позиції знизились на 11 пунктів порівняно з 2012-2013 рр. З огляду на це, 

виникає нагальна необхідність підвищувати конкурентоспроможність продукції 

вітчизняних підприємств. Одним із інструментів цього є маркетингове 

управління.  

Основними завданнями маркетинговою управління діяльністю 

підприємства є: 

- визначення цілей підприємства та шляхів її досягнення щодо 

повернення капіталовкладень (точка беззбитковості); отримання прибутку; 

виходу на нові внутрішні та зовнішні ринки; збільшення частки підприємства 

на ринку; залучення кредитних ресурсів та інвестицій для модернізації 

підприємств; 

- формування маркетингової стратегії, яка є загальним планом 

досягнення маркетингових цілей і передбачає: сегментування ринку (виділення 

окремих груп споживачів); вибір цільових ринків (визначення цільових 

сегментів, на які підприємство орієнтуватиме свою діяльність); позиціонування 

товару на ринку (місце товару серед товарів конкурентів); визначення кращих 

компаній конкурентів для порівняння; виявлення конкурентних переваг 

підприємства на ринку; 

- постійне глибоке дослідження ринку, яке передбачає визначення 

місткості ринку, стану попиту та його прогнозування, споживчих якостей 

товарів і цін на них, ефективних каналів розподілу, методів стимулювання збуту, 

ринкових можливостей підприємства; 

- створення та реалізація маркетингових програм, що пов’язано із 

прийняттям управлінських рішень щодо кожного із «5Р» маркетингу – товару, 

цін, просування, розподілу та людей; 

- упровадження нових і / або модифікованих товарів на ринок, 

поліпшення якості та конкурентоспроможності товарів і послуг, запровадження 

післягарантійного сервісу; 

- аналіз і контроль процесу стратегічного маркетингу (аналіз збуту, 

аналіз рентабельності, прибутковості та ROI маркетинг (маркетинг 

рентабельності й інвестиційного клімату)). 

http://gtmarket.ru/countries/switzerland/switzerland-info
http://gtmarket.ru/countries/singapore/singapore-info
http://gtmarket.ru/countries/finland/finland-info
http://gtmarket.ru/countries/ukraine/ukraine-info
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При застосуванні та впровадженні зазначених маркетингових інструментів 

управління на підприємстві вдасться забезпечити рентабельність підприємства, 

збільшити обсяг реалізації продукції, максимально задовольнити потреби 

споживачів і підвищити конкурентоспроможність товаровиробників. 

Отже, маркетингове управління підприємством є ключовим інструментом 

для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. 

Ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємства безпосередньо 

пов’язане з попереднім вивченням можливості реалізації обраної маркетингової 

стратегії та вмілим її впровадженням.   
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Модернізація та інтенсивний розвиток пріоритетних галузей виробництва 

у США зумовили потребу активізації міжгалузевого переливання капіталу, 

відносне збільшення промислового капіталу в грошовій формі. Але всередині 

70-х і на початку 80-х років, коли спостерігався зазначений процес, цього не 

відбулося насамперед через відсутність необхідних обсягів капіталу. В таких 

умовах залучення іноземного капіталу в США сприяло подоланню подальших 

негативних факторів розвитку економіки. Порівняно із законодавством інших 

розвинених країн законодавство США щодо іноземних інвестицій вважається 

м’яким. На приплив іноземного капіталу у 80-ті роки істотно вплинули 

результати перебудови системи загальноекономічного регулювання: 

відсутність обмежень на розмір експорту-імпорту; введення нової податково-

амортизаційної політики; зменшення прямого втручання держави в проблеми 

приватного бізнесу та створення сприятливих умов для функціонування 

останнього тільки методами економічного регулювання системи 

господарювання. 

Процес лібералізації американської економіки привернув увагу іноземних 

інвесторів високою ефективністю вкладання капіталу. Виняткову роль у 
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залученні іноземних інвестицій у США відіграло підвищення ставок за 

позикою. Причиною припливу капіталу може бути також девальвація валюти.  

Великий інтерес становить англійська система залучення іноземних 

інвестицій. Великобританія є лідером у Європі з імпорту капіталу. Сьогодні у 

країні функціонують дочірні компанії майже всіх 100 найбільших 

американських корпорацій, філій провідних європейських транснаціональних 

корпорацій, а також японські заводи з виробництва електронних товарів. 

Великобританія практично захопила значну частку інвестицій, що 

надходять у Європу як із Заходу, так і зі Сходу. Тут сконцентровано понад 40 % 

усіх американських активів у країнах ЄС. Не менше половини японських 

вкладень в Європі так само припадає на Великобританію. 

У Великобританії існує система державної конкурсної допомоги для 

найважливіших інвестиційних проектів, вартість яких щонайменше 0,5 млн 

фунтів стерлінгів. Максимальний розмір допомоги може становити половину 

вартості проекту. Створення «нових зон підприємництва», «зон вільних 

портів», «нових міст» також сприяло залученню іноземного капіталу. Для 

подібних зон характерні пільгові режими оподаткування та можливість 

безмитного експорту виробленої продукції. 

Залученню іноземних інвестицій в економіку Франції сприяли 

роздержавлення власності, зростання валового прибутку господарюючих фірм, 

податкові та кредитні пільги, невисокий рівень процентної ставки за кредити 

тощо. 

Успіхи Китаю у проведенні реформування економіки за останні роки 

пов’язані зі здійснюваною урядом цієї країни політикою залучення іноземних 

інвестицій. Унаслідок економічних реформ у країні створено порівняно 

ефективну систему оподаткування іноземних фізичних і юридичних осіб, що 

характеризується гнучкістю, наданням великих пільг і спрощенням процедури 

сплати податків. Ключовим елементом сучасної зовнішньоекономічної стратегії 

КНР є створення спеціальних економічних зон (СЕЗ) і відкритих приморських 

міст для іноземних інвесторів. 

З огляду на досвід залучення іноземного капіталу в інших країнах можна 

визначити такі перешкоди у здійсненні цього процесу: відсутність відповідного 

інвестиційного клімату; недосконалість ринкового механізму; нестабільність 

політичної ситуації; низький рівень ділової та професійної кваліфікації 

підприємців; відсутність заінтересованих партнерів; нестача привабливих 

інвестиційних проектів; руйнівна податкова система; відсутність дієвої системи 

страхування інвестицій; надмірний монополізм в економіці; надвисокий рівень 

інфляції; невирішеність питання щодо приватної власності на землю; 

неконвертованість валюти. 

Чинники, які впливають на прийняття рішень щодо іноземного 

фінансування проектів, мають різну вагомість. На думку американських 

бізнесменів, за ступенем важливості та впливу їх можна розмістити так: 

політична стабільність; інвестиційний клімат; порядок трансферту прибутку; 

податки; частка державних підприємств; привабливість проекту. 
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Дослідженнями встановлено, що розглянуті чинники не є постійними та 

незмінними. 
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Постановка проблеми. Досягнення та підтримання стабільних темпів 

економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики уряду 

та основним показником розвитку і добробуту країни. Здійснюючи акумуляцію 

та перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів, банки забезпечують 

країну необхідним для економічного зростання ресурсами та відіграють 

ключову роль у нарощуванні вітчизняного інвестиційного потенціалу. Оскільки 

значну роль у формуванні банківських ресурсів відіграють кошти населення, 

розширення обсягів заощаджень на банківських рахунках, вважають важливим 

інструментом грошово-кредитного регулювання, підґрунтям стабільного 

розвитку банківської системи та рушійною силою інвестиційного процесу.  

Метою дослідження є аналіз особливостей формування заощаджень 

населення як інвестиційного ресурсу розвитку економіки України. 

Виклад основного матеріалу. За характером мобілізації заощадження 

домогосподарств у науковій літературі виділяють дві основні форми 

заощаджень: організовані та неорганізовані. До організованих заощаджень 

відносять, ті, мобілізацію і розміщення яких здійснює банківська система або 

небанківські фінансово-кредитні установи. В Україні найдоступнішою формою 

організованих заощаджень населення є банківські депозити. Неорганізовані 

http://teacode.com/online/udc/33/336.72.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rusnauka.com%2F33_DWS_2010%2F33_DWS_2010%2FEconomics%2F74382.doc.htm&ei=-TI5U_WcNNL14QTboYHoCg&usg=AFQjCNEF1nf-llTcrMgNB-ghJs_d2-mtAw&bvm=bv.63808443,d.bGE
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грошові заощадження – заощадження, що зберігаються безпосередньо у 

населення в готівковій формі в національній та іноземній валютах. Розподіл 

заощаджень на організовані та неорганізовані дає зробити доповнення, що в 

першому випадку фінансові ресурси населення не тільки перерозподіляються 

через механізми фінансового ринку, але й можуть виступати в якості інвестицій 

для реального сектору економіки, а в другому фінансові ресурси, у формі 

готівкових коштів знаходяться в населення та мають лише потенційну 

можливість для того, щоб бути використаними для фінансування економіки, 

тож можна їх вважати фінансовим потенціалом населення. 

Одним із основних показників неорганізованих заощаджень населення, а 

отже і фінансового потенціалу, слід вважати обсяги готівкових коштів у 

населення, що тотожні грошовому агрегату М0 (готівкові кошти в обігу поза 

банківською системою). Станом на січень 2014 року в населення знаходяться 

значні готівкові запаси на суму 235,88 млрд грн, залучення яких у банківську 

систему могло б стати джерелом розширеної пропозиції грошей банківською 

системою, а разом із тим і сприяти економічному відновленню країни. 

Найбільш поширеною формою організованих заощаджень є банківські 

депозити. Незважаючи на рецесію, що спостерігається в Україні з другого 

півріччя 2012 р., до початку поточного року зберігалась тенденція нарощування 

обсягів депозитів, однак негативний вплив суспільно-політичної напруженості 

та політичної ситуації в країні, що дестабілізували банківську систему, 

спричинили значний відтік депозитів з банківської системи. Проте і до 

поширення негативних тенденцій спостерігався дефіцит внутрішніх середньо- 

та довгострокових ресурсів у вітчизняному банківському секторі, адже 

клієнтська депозитна база є в основному короткостроковою (частка депозитів 

на вимогу і строкових до 1 року становить близько 65 %) і волатильною через 

ризики швидкого відпливу вкладів у ситуації поширення панічних настроїв. 

В умовах зростання обсягів депозитів в попередні роки, при цьому не 

відбувалося адекватного розширення кредитування. За 2013 рік зростання 

обсягів наданих кредитів склало лише 3,1 % поряд із зростанням депозитів 

населення на 16,5 %, а з початку 2014 року кредитування в більшості банків 

практично припинилось, через недостатність ресурсного забезпечення. Тож, 

розрив між обсягами депозитів і кредитуванням комерційними банками 

продовжує зростати. У свою чергу, структура банківського кредитування в 2013 

році забезпечувала здебільшого фінансування споживчого попиту і не сприяла 

збільшенню грошової бази реального сектора економіки та інвестиційної 

діяльності. Отже, навіть наявність належного ресурсного забезпечення для 

інвестування не є запорукою здійснення відповідних інвестицій.  

Стабілізація політичної ситуації в сучасних умовах один із 

найважливіших факторів забезпечення економічного зростання в Україні. 

Наслідком поглиблення економічної, політичної кризи та російського 

вторгнення в АРК Крим, стали масове вилучення депозитів і введення 

тимчасової адміністрації в кількох банках, що стали загрозою системної кризи 

банківської системи. З метою забезпечення достатності банківської ресурсної 
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бази, нагального вирішення потребує проблема відновлення довіри клієнтів, як 

до банківської системи, так і до держави в цілому та зважена політика НБУ.  

Висновки. Акумуляція банківською системою нових грошових ресурсів 

та утримання наявних вкладів є складним макроекономічним завданням, що 

набуває особливої актуальності в сучасних умовах економічної та політичної 

кризи, недостатнього ресурсного забезпечення та масового відпливу депозитів. 

Відновлення довіри та зміцнення репутації українських банків, повинно стати 

важливим чинником активізації інвестиційно-ощадної поведінки населення, що 

означатиме залучення заощаджень у банківський сектор і можливість їх 

подальшого використання для фінансування інвестиційних проектів. 
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Після набуттям Україною незалежності відбулися кардинальні зміни в 

геополітичному становищі держави, що спонукали країну до виходу на світові 

товарні ринки та необхідність підвищення конкурентоспроможності продукції.  

Конкурентоспроможність продукції має вирішальне значення на 

світовому ринку. Вона є головним чинником комерційного успіху продукту, 

означає відповідність продукції умовам ринку та вимогам споживачів з 

урахуванням умов її реалізації, рівня витрат споживача [1, с. 15]. 

Питання конкурентоспроможності продукції, її рівень та шляхи 

підвищення та розглядалися такими провідними науковці як: Л. Абалкін, 

Я. Жаліло, Ф. Котлер, Ю. Полунєєв, М. Портер, С. Фішер, Л. Соколова та інші. 

Водночас, на наш погляд, існує необхідність дослідити стан та напрями 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

На сьогодні є актуальним дослідження стану конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на світових ринках і виявлення шляхів її підвищення. 

http://www.razumkov.org.ua/upload/1385648994_file.pdf
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На світовому ринку збільшується загальна кількість товаровиробників, 

які конкурують один з одним за ринки збуту та обсяги реалізації продукції. А 

тому якість і конкурентоспроможність продукції відіграють вирішальне 

значення в конкурентній боротьбі за споживача. 

У процесі функціонування ринку конкурентоспроможність продукції має 

декілька проявів, найбільш повним, на нашу думку, є таке: 

конкурентоспроможність продукції – це відповідність продукції умовам ринку, 

конкретним вимогам споживача за технічними, економічними та іншими 

характеристиками, здатністю задовольняти його потреби в результаті 

конкурентної боротьби на ринку. 

Інтеграція України у світовий економічний простір сприяє зростанню 

ролі конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та продукції.  

Тому входячи в новий етап розвитку економічних відносин, Україні 

необхідно здійснювати постійний моніторинг всіх економічних процесів, 

зокрема, збуту готової продукції, що забезпечується її 

конкурентоспроможністю на вітчизняному ринку та закордоном.  

Аналіз конкурентоспроможності України розглянемо за допомогою 

глобального індексу конкурентоспроможності, який щорічно з 2004 року 

складається Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum) (рис. 1) 

[3]. 

Рис. 1. Динаміка показників індексу конкурентоспроможності економік за версією 

Всесвітнього економічного форуму [2] 

 

На рисунку 1 спостерігається загальна тенденція до зростання показника 

конкурентоспроможності економік Китаю та Естонії, проте незначний спад 

наявний у 2009-2010 роках, що пов’язано з наслідками світової фінансової 

кризи. В Україні ж значний спад індексу конкурентоспроможності 

спостерігався в 2010-2011 роках, зростання в 2012-2013 роках і спад у кінці 

індексу в кінці 2013 року. На кінець 2013 р. індекс конкурентоспроможності 
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економіки України склав 4,05, що свідчить про не здатність країни конкурувати 

з іншими країнами за всіма показниками та низькою конкурентоспроможністю 

продукції. 

Серед причин низької конкурентоспроможності продукції українських 

товаровиробників можна виділити, на наш погляд, низькі темпи науково-

технічного прогресу, відсутність моральних і матеріальних стимулів до 

підвищення якості продукції і розширення її асортименту; фізичний і 

моральний знос основних виробничих фондів і технологій, що 

використовуються; недостатня розвиненість систем широкомасштабного 

безперервного навчання фахівців. 

Для підвищення конкурентоспроможності продукції на мікро рівні, 

необхідно здійснити комплекс організаційно-економічних, управлінських і 

технологічних заходів. На макро рівні необхідно покращити умови для 

залучення інвестицій і кредитів, пом’якшити податкове навантаження, 

розробити державну стратегію «Підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та продукції», яка відповідала б її ресурсному та 

технічному рівню виробників. 

Отже, конкурентоспроможність залежить від здатності держави 

створювати економіко-правове середовище. Оцінка конкурентоспроможності 

країни передбачає не тільки міжнародний успіх вітчизняних фірм, а й характер 

інвестиційних процесів, розвиток науково-технічного потенціалу країни. 
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Професійний розвиток персоналу на підприємстві спрямований на 

визначення рівня кваліфікації працівників у відповідності до вимог 

виробництва, оптимальне задоволення особистих інтересів працівників, 

пов’язаних із реалізацією власного потенціалу, підвищення ефективності їх 

праці та забезпечення на цій основі конкурентоспроможності продукції. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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Керівники організацій прагнуть до ефективної діяльності на ринку, а персонал 

організації – саме той трудовий ресурс, який може це забезпечити.  

Критерії та методи оцінки якості роботи працівників змінюються 

відповідно до зміни характеру праці. На сьогоднішній день, економічні, 

правові, соціальні, технологічні умови діяльності підприємств зумовлюють 

необхідність удосконалювати роботу з кадрами. Тому варто звернути особливу 

увагу на діяльність кадрових служб, адже саме від них залежить, наскільки 

кваліфікованим буде трудовий колектив підприємства.  

Сьогодні ефективне функціонування підприємства будь-якої галузі 

передбачає наявність чітко сформульованої та обґрунтованої кадрової політики. 

Основними її завданнями є: формування кадрового потенціалу, принципи та 

методи добору; навчання та розташування кадрів; профорієнтація та 

перепідготовка кадрів, проведення атестації та оцінки рівня кваліфікації; 

підвищення кваліфікації персоналу; підвищення освітнього рівня персоналу; 

аналіз плинності кадрів [4]. 

Невід’ємною складовою успішного вибору працівника є кадрова 

стратегія, яка направлена на планування потреб у кадрах, аналіз наявних посад і 

потреб у нових посадах, підвищення загальноосвітнього та професійного рівня, 

навчання в процесі роботи на місцях, стажування та готовність працівника до 

самоосвіти. Суттєвим чинником кадрової стратегії є мотивація співробітників, 

який включає в себе оплату праці, соціальне забезпечення, страхові 

відшкодування. Важливим етапом є вивчення різноманітних показників роботи 

колективу, що дасть змогу визначити існуючі та можливі труднощі на робочих 

місцях. До цього етапу можна віднести продуктивність праці, плинність кадрів 

тощо. Загалом, реалізація кадрової стратегії досягається шляхом управління 

кадрами [2]. 

Процес відбору та управління персоналом суб’єктів господарювання 

вимагає сучасної розробки та технології. Саме тому для підвищення 

ефективності кадрової політики вітчизняним підприємствам варто працювати у 

таких напрямках: 

1. Уникати лише технічного підходу до відбору кадрів, а враховувати 

соціальні складові діяльності організації, тому що повноцінне формування 

трудового потенціалу залежить від соціального середовища. 

2. Здійснюючи принципи кадрової стратегії, важливо: визначити реальну 

потребу в кадрах; спрогнозувати  зміни в кадрах у стратегічному періоді. 

3. Оцінити дефіцит кадрів, проводити підготовку і перепідготовку 

працівників у навчальних закладах, проводити цілеспрямовану 

профорієнтаційну роботу в закладах освіти.  

4. Потребувати докорінної перебудови роботи кадрових служб відповідно 

до вимог ринкової економіки і конкретної кадрової стратегії [1]. 

5. Добір кадрів та спеціалістів слід здійснювати з обов’язковим 

дотриманням таких принципів: добирати кадри за діловими, морально-

психологічними якостями, на демократичній основі; формувати склад 

трудового колективу з досвідчених і молодих працівників.  
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6. Необхідним є перебудова профорієнтаційної роботи: адаптація до 

сучасних вимог нової стратегії; запровадження нових форм і методів 

профорієнтаційної роботи. 

7. Удосконалити систему підготовки і перепідготовки кадрів, незалежний 

відбір претендентів із наявними задатками. Потреба в запровадженні 

об’єктивної оцінки  знань, вмінь і навичок.  

8. Удосконалити методи відбору, оцінки та просування кадрів по службі. 

Проводити відбір так, щоб тип особистості максимально відповідав типу 

середовища, яке очікується, тобто враховувати людський фактор; стимулювати 

творчість, самовдосконалення, підвищення продуктивності й якості праці.  

9. Необхідно передбачувати кар’єрний зріст працівника [3]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку ринку і суспільства оцінка та 

відбір персоналу стають важливими функціями в управлінні людськими 

ресурсами,  особливо суттєвим є кадрова політика. Підвищення її ефективності 

дасть можливість забезпечити підприємство гідними, кваліфікованими 

працівниками та створить сприятливі умови праці.  
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У сучасних умовах на сільськогосподарських підприємствах особливої 

уваги набувають питання забезпечення виробництва необхідними 

матеріальними ресурсами й ефективного їх використання; вдосконалення 

управління складським господарством і запасами продукції, збутовою 
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діяльністю і транспортними потоками. Тому актуальності набувають 

дослідження питань пов’язаних із мінімізацією логістичних витрат.  

З метою досягнення конкурентоспроможності сільськогосподарське 

підприємство повинно так організовувати свою діяльність, щоб мінімізувати 

ризики, збитки та витрати, які пов’язано з процесами виробництва та збуту 

готової продукції, максимізувати прибутки від її реалізації. Це можливо 

здійснити в першу чергу за рахунок підвищення ефективності управління 

логістичною діяльністю та логістичними витратами [1]. 

Логістичні витрати – це витрати на здійснення логістичних операцій 

(складування, транспортування, збір, обробку та передачу даних про 

замовлення, запаси, поставки і т.п.). Загалом, логістичні витрати на 

промислових підприємствах становлять від 5 до 45 % від обсягу продажів 

залежно від виду бізнесу, географічного масштабу діяльності та 

співвідношення вагових і цінових характеристик матеріальних ресурсів і 

готової продукції [2].  

Однак найголовнішою специфікою логістичних витрат є те, що вони не 

виділяються у традиційному бухгалтерському обліку витрат підприємства, а 

трактуються як накладні, тобто відображаються в складі інших витрат та як 

постійні. Це значно ускладнює їхню коректну ідентифікацію, оцінювання та 

своєчасне раціональне управління ними в межах сукупних витрат підприємства 

та відповідно, процес управління ними. 

Для аналізу було обрано приватне акціонерне товариство «Дворічанський 

елеватор», яке здійснює промислову і заготівельну діяльність. Виробничі 

дільниці підприємства розташовані на трьох територіях: поточна лінія, 

зерносклади та гречаний завод.  

Тому, саме задля виокремлення логістичних витрат на 

сільськогосподарському підприємстві, необхідно здійснювати їх розгляд за 

класифікаційними ознаками, що дасть змогу не тільки структурувати логістичні 

витрати, а й планувати необхідний рівень прийнятного складу і структури 

витрат на майбутнє, обліковувати, аналізувати, контролювати та регулювати 

їхню величину. 

Спершу проаналізуємо логістичні витрати сільськогосподарського 

підприємства «Дворічанський елеватор» за елементами згідно з планом 

рахунків. Згідно з цією класифікаційною ознакою вони поділяються на: 

матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, 

амортизація, інші операційні витрати (табл. 1). 

Таблиця 1 
Елементи логістичних витрат (тис грн) 

Стаття Код рядка Станом на 01.01.14 Станом на 01.01.13 

Матеріальні затрати 230 79216 66890 

Витрати на оплату праці 240 5350 4089 

Відрахування на соціальні заходи 250 2028 1479 

Амортизація 260 4364 4364 

Інші операційні витрати 270 7732 8197 

Разом 802 98690 85019 
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Наведені дані свідчать, що найвагоміше місце займають матеріальні 

витрати. Так як, на ПрАТ «Дворічанський елеватор» виробництво 

характеризується значними витратами сировини на виробіток готової 

продукції. В результаті рівень її використання здійснює вирішальний вплив на 

економічну ефективність роботи заводу. Крім того, під час роботи заводу 

споживається значна кількість таких важливих матеріальних ресурсів, як 

паливо, електроенергія та багато інших матеріалів. На долю матеріальних 

ресурсів у структурі виробництва із гречки на крупу гречану припадає 70,5 % 

всіх витрат. Ця обставина надає особливого значення питанням глибокого 

вивчення, освоєння та практичного вирішення завдання більш раціонального 

використання сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних 

ресурсів у роботі заводу, так як даний фактор має вирішальний вплив на 

підвищення ефективності й інтенсифікації виробництва. 

Отже, важливими напрямками зменшення витрат сировини на ПрАТ 

«Дворічанський елеватор» є: 

∙ впровадження прогресивної маловідходної технології переробки  

гречки; 

∙ визначення оптимальних строків заготівлі, зберігання та переробки 

гречки; 

∙ комплексна переробка сировини; 

∙ збільшення виходу продукції за рахунок чіткого дотримання технології 

виробництва. 

У подальшому ми будемо досліджувати інші класифікаційні ознаки 

логістичних витрат, щоб у майбутньому розробити рекомендації, які 

допоможуть зменшити витрати на підприємстві «Дворічанський елеватор» і 

збільшити прибуток, рівень рентабельності продукції. 
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Актуальність проблеми. Розвиток будь-яких міжнародних процесів, у 

т.ч. міжнародної міграції робочої сили є досить актуальним, відбувається під 

впливом не лише внутрішніх для окремої країни, а й загальних світових 
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тенденцій. У цьому контексті передовсім варто зазначити, що населення 

України включилося в міждержавні міграційні переміщення в період їх значної 

інтенсифікації.  

Метою роботи є систематизація чинників зовнішнього впливу на процеси 

трудової міграції населення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зростання міграцій у 

світовому масштабі (просторове переміщення населення, що супроводжується 

перетинанням державного кордону), передусім, пов’язано зі збільшенням 

диспропорцій економічного розвитку країн і регіонів, спеціалізацією 

виробництва. Історично масове переселення європейців до Нового Світу в 

ХІХ ст. було спричинено різницею у зарплатні, яка в Америці була вдвічі 

вищою, ніж у Західній Європі, і в 4 рази вищою, ніж у Південній. На сьогодні 

заробітки в розвинутих країнах і тих, що розвиваються, відрізняються 

принаймні в 10 разів [2, с. 10]. Якщо порівняти ВВП на душу населення в 

Україні й основних країнах-реципієнтах української робочої сили, то напрями 

трудових поїздок громадян виглядають цілком логічними. Динаміка (ВВП на 

душу населення) в Україні, незважаючи на постійне зростання, демонструє 

рівень доходів населення значно нижчим, ніж у в країнах призначення 

працівників-мігрантів. Наприклад, у Російській Федерації заробітчанам платять 

удвічі більшу зарплатню ніж українцю в Україні.  

Одним із важливих чинників формування потреби в додаткових робочих 

руках у країнах призначення українських заробітчан є їх демографічний 

розвиток. Процеси глобалізації значно активізували міграцію 

висококваліфікованої робочої сили, яку особливо підтримують 

транснаціональні корпорації, оскільки експансія міжнародного бізнесу 

потребує все більше мобільних спеціалістів високої кваліфікації. 

Крім економічних, для розвитку міграційних переміщень мають значення 

чинники політичного, етно-культурного, історичного характеру. Зокрема, 

ширші можливості переїздів громадян України у східному напрямку 

забезпечуються збереженням безвізового режиму поїздок між країнами СНД. 

Сприяють міграційним переміщенням історичні традиції пострадянських 

держав, численні особисті, сімейні, ділові зв’язки їх населення [3, с. 130]. 

Важливим зовнішнім чинником, що може заохочувати, або, навпаки, 

стримувати міграцію, є міграційна політика урядів країн призначення. Останнім 

часом дефіцит робочої сили в розвинутих країнах, особливо у сфері послуг, 

програмуванні, фінансах тощо обумовлює більш гнучке ставлення до допуску 

на свої території працівників з-за кордону. Більшість країн цієї групи в умовах 

скорочення та старіння населення стають відкритішими для імміграції. Важливі 

законодавчі нововведення, що мають сприяти імміграції, останніми роками 

прийняли практично всі країни, які є основними для працівників-мігрантів з 

України. 

Порівнюючи діяльність трудових мігрантів за кордоном з останнім 

місцем роботи до виїзду, слід зазначити, що найбільш «постійними» є 

будівельники – 82,8 % з них не змінили вид діяльності при зміні місця роботи. 

[1, с. 104]. Також доволі часто за кордоном продовжують займатися тим самим 
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видом діяльності трудові мігранти, які до виїзду працювали у торгівлі або 

готелях і ресторанах, хоча серед них вища частка осіб, які працюють 

домашньою прислугою. У будівництво найчастіше переходять трудові 

мігранти, які до виїзду за кордон працювали у сільському господарстві, 

промисловості, транспорті та зв’язку і навіть у державному управлінні 

операціях із нерухомим майном. Мігранти, які в Україні працювали в освіті або 

охороні здоров’я, за кордоном працюють зазвичай як домашня прислуга 

(гувернантки, догляд за хворими). 

Висновки. Збільшення міграційних потоків тісно пов’язане зі 

спеціалізацією виробництва та демографічним розвитком. Українські трудові 

мігранти-чоловіки зайняті переважно на будівництві, жінки – в якості 

домашньої прислуги, на будівництві та в торгівлі. Переважна частина мігрантів 

працювали за наймом, однак кожен шостий здійснював підприємницьку 

діяльність. 
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Професійні послуги з пошуку та підбору персоналу на ринку праці 

реалізовуються через рекрутингові агентства. На сьогодні рекрутинг – це 

обов’язковий і необхідний процес у кожній організації будь-якої сфери 

діяльності. Від якості й ефективності даного процесу напряму залежить 

фінансова результативність кожної компанії. 
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Метою роботи є визначення переваг рекрутингових агентств та 

обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення взаємовідносин фінансового-

кредитної установи з рекрутинговою компанією. 

По суті, рекрутингове агентство – це посередник між роботодавцем і 

здобувачем вакансії, свого роду буфер, який є гарантом того, що компанія 

отримає саме такого фахівця, якого їй необхідно, а фахівець – гідні умови праці 

і обіцяну компанією заробітну плату. 

Рекрутинг умовно можна поділити на кілька видів [1, c. 27]: 

– Хедхантинг – переманювання співробітників інших компаній (як 

правило у конкурентів). У випадку замовлення в рекрутинговому агентстві – це 

найдорожча послуга. 

– Масовий набір персоналу. Він здійснюється у випадку відкриття нової 

компанії або філії.  

– Класичний рекрутинг, тобто звичайний пошук спеціаліста, без обмежень 

джерел пошуку та засобів залучення кандидатів. 

Основна перевага співробітництва з рекрутерами полягає в тому, що 

останні підбирають не просто кваліфікованих, але і психологічно сумісних, 

інтелектуально розвинутих, прогресивно мислячих кандидатів, тобто фахівців, 

що практично цілком відповідають усім вимогам замовника. 

Ще одна безсумнівна перевага агентств – широта охоплення потенційних 

здобувачів. Відділ персоналу часто вибирає серед людей, що звернулися за 

оголошенням (усіх тих, для кого пошук роботи є актуальним саме в даний 

момент), а їхнє коло може виявитися дуже вузьким. У солідного 

рекрутингового агентства є розгалужена база даних по фахівцях потрібного 

профілю, кількість яких у сотні разів перевищує кількість кандидатур, 

знайдених роботодавцями самостійно. При цьому треба враховувати, що в базу 

попадають тільки відповідні фахівці, що пройшли багатоетапний відбір 

(інтерв’ю, професійно-психологічні тести і т.д.). Перевага є очевидною: замість 

одного-двох кандидатів можна одержати на вибір 3-5 практично рівноцінних 

висококласних фахівців. До того ж, рекрутингове агентство заощадить багато 

часу відділу персоналу і адміністрації організації, відсіваючи всіх непотрібних, 

випадкових і слабких кандидатів. Використовуючи свою базу даних і ділові 

контакти, рекрутер може знайти потрібного фахівця за день-два. При цьому не 

тільки знайти, але й організувати зустріч із роботодавцем, допомогти у 

звільненні та прийомі на роботу, улагодити інші дрібні формальності [2, c. 183]. 

Рекрутингові агентства економлять багато часу роботодавцям, хоча 

вимагають значних затрат. Кожен керівник має розуміти, чи може він собі 

дозволити послуги посередників та якому з цих агентств слід довіряти.  

Фінансово-кредитна організація може значно підвищити ефективність 

підбору кадрів за допомогою двох простих кроків:  

1. Визначитися, які вакансії компанія може «закрити» своїми силами, а на 

які – підбір персоналу вигідніше і економніше зробити замовлення 

рекрутинговому агентству. Для цього необхідно [3, c. 137]:  

– дізнатися, які фахівці потрібні компанії, і в якій кількості;  
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– розробити план заходів щодо залучення необхідного персоналу;  

– провести фінансовий розрахунок витрат, необхідних для пошуку та 

оцінки кандидатів;  

– розробити програму адаптації нових співробітників  

2. Ретельно продумати профіль вакансії: рівень освіти, досвід роботи, 

компетенції, коло обов’язків, критерії успішності, підпорядкованість, місце 

фахівця в організаційній структурі, рівень заробітної плати, компенсаційний 

пакет і т.п. У відношенні заробітної плати потрібно орієнтуватися на 

середньоринковий рівень оплати праці фахівців, які займають дану посаду. Слід 

розуміти, що жодне агентство не знайде вам висококваліфікованого фахівця на 

рівень зарплати свідомо більш низький [4, c. 113].  

Якщо підприємство все ж обирає допомогу посередника, важливо вміти 

правильно обрати рекрутингове агентство. Перш ніж звертатися в агентство, 

обов’язково слід з’ясувати, як давно воно працює, хто його клієнти, які основна 

спеціалізація агентства, застосовувані технології пошуку і відбору фахівців, 

додаткові послуги. Якість роботи того, чи іншого агентства великою мірою 

залежить від рівня компетенції конкретного консультанта. Рівень 

консультантів, які працюють у великих агентствах, може бути дуже різним. 

Такі агентства часто мають великий портфель замовлень, швидко 

розширюються, тому не завжди можуть залучити до співпраці достатню 

кількість досвідчених консультантів.  

Вдосконалення взаємовідносин фінансово-кредитної установи з 

рекрутинговою компанією передбачає вивчення основних проблем у роботі 

рекрутингових агентств, проведення організаційно-кадрового аудиту 

рекрутингової компанії, розроблення нового проекту системи взаємодії та 

роботи рекрутингового агентства з замовниками. 
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Важливим аспектом зрушень в економіці та її стійкого розвитку є 

стимулювання промисловості до реалізації інноваційних проектів. Саме 

державна політика у сфері інноваційної діяльності повинна забезпечити 

концентрацію фінансово-кредитних ресурсів у сфері високих технологій та 

інновацій. 

Необхідно активізувати фінансово-кредитний механізм реалізації 

інноваційних проектів шляхом концентрації як державних коштів так і коштів 

приватного бізнесу, що дозволить розвивати національну інноваційну систему. 

Масштабне залучення реального приватного капіталу, можливе лише за 

рахунок створення чітких законодавчих і фінансово-кредитних «правил гри» 

державою. У цьому аспекті роль держави полягає в збалансуванні інтересів 

бізнесу з загальнонаціональними пріоритетами, а короткострокові тактичні з 

довгостроковими стратегічними перспективами. Тобто державна участь у 

реалізації інноваційних проектів повинна стати каталізатором їх розвитку. 

Найбільш яскравим прикладом відпрацювання механізмів приватно-

державного партнерства є формування та реалізація найважливіших 

інноваційних проектів державного значення. Головною економічною метою 

цих проектів є посилення конкурентних позицій вітчизняних виробників на 

внутрішньому і зовнішньому ринках. Вони є особливим механізмом 

стимулювання інноваційної діяльності, який забезпечує найбільш значимий, з 

економічної точки зору, етап інноваційного циклу – трансформацію результатів 

науково-технічної діяльності в конкурентоспроможну наукомістку продукцію, 

що має високий потенціал ринкової реалізації. 

До основних механізмів взаємодії держави та приватного капіталу при 

реалізації та фінансуванні інноваційних проектів належать наступні: 

1. Залучення бізнесу до формування вимог для проведення прикладних 

наукових досліджень і розробок, повноправна участь у процесах 

комерціалізації їх результатів, починаючи з самих ранніх стадій розробки 

наукової продукції, безпосередню участь у підготовці та реалізації великих 

інноваційних проектів. 

2. Удосконалення системи фінансової підтримки інноваційної діяльності, 

у тому числі за рахунок розвитку сучасних фінансових інструментів і 

механізмів для залучення у високотехнологічну сферу економіки приватних 

інвестицій. І в першу чергу – це розвиток системи венчурного інвестування. 

Забезпечення спільного фінансування частини прикладних досліджень, 

дослідно-конструкторських робіт, інноваційних проектів, створення 
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інноваційної інфраструктури та переважного фінансування стадії освоєння і 

модернізації промислового виробництва високотехнологічної продукції. 

3. Розвиток малого інноваційного підприємництва в науково-технічній 

сфері, створення та розвиток спеціальних бірж інтелектуальної власності та 

науково-технічних послуг, у тому числі на базі приватного сектора, активну 

участь малих інноваційних структур у реалізації механізмів приватно-

державного партнерства. 

4. Збалансування інтересів держави та приватного бізнесу. В першу чергу 

інтереси держави та бізнесу збігаються в розвитку високоефективних секторів 

промисловості, що забезпечують формування нових ринків 

конкурентоспроможною високоякісної наукомісткої продукції, а також у 

питаннях технологічного переозброєння промислового виробництва, 

спрямованого, в тому числі, на зниження витрат, економію ресурсів, 

збереження навколишнього середовища і, в кінцевому підсумку, забезпечення 

конкурентних переваг вітчизняного товаровиробника на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. 

5. Реалізація інноваційних біоенергетичних проектів на основі участі як 

держави, місцевих органів самоврядування, так і приватного капіталу. В даному 

випадку досягаються багатовекторні ефекти для всіх суб’єктів таких проектів. 

Так держава, наприклад, здійснює підтримку та економічну активацію регіонів, 

де реалізуються відповідні проекти. Отримується позитивний екологічний 

ефект, особливо при утилізації відходів життєдіяльності чи сільського 

господарства, як на регіональному, так і на державному рівні. Місцеві органи 

влади отримують нові робочі місця та надходження до бюджетів різних рівнів. 

Основні позитивні ефекти реалізації та фінансування інноваційних 

проектів на умовах державно-приватного партнерства: 

- реалізація принципу відповідального партнерства держави та бізнесу, 

відкрите залучення бізнесу до вибору напрямів і типів проектів; 

- концентрація значних фінансових ресурсів на певних проектах, пайова 

(паритетна) участь держави та виконавців проектів у витратах на їх виконання; 

- орієнтація на повноцінну комерціалізацію науково-технічних 

результатів проекту, фактичне зростання інноваційної продукції. 
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Інфляція – складний феномен, в результаті якого відбувається скорочення 

експорту та збільшення імпорту продукції на ринку товарів і послуг. Причиною 

цього є те, що підвищення рівня цін у країні позначається на 

конкурентоспроможності її товарів і послуг. Товари та послуги, які 

виробляються всередині країни, виявляються дорогими для покупців зарубіжжя 

[1]. Необхідним є уміння правильно робити висновки щодо темпів зміни 

інфляції й аналізувати можливості її впливу на динаміку експорту та імпорту. 

Адже саме на цих показниках базуються доходи від зовнішньоторговельних 

операцій, які отримує держава. 

Метою дослідження є аналіз динаміки експорту та імпорту продукції на 

ринку товарів і послуг та їх залежність від рівня інфляції в країні. 

Розглянемо динаміку обсягів імпорту та рівня інфляції в Україні (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка імпорту та рівня інфляції України [2] 

Як відомо, обсяги імпорту залежать від рівня інфляції в країні. Із 

зображеного на рисунку 1 видно, що найбільший обсяг імпорту спостерігався в 

2008 р. (85535,3 млн дол США) при найвищому рівні інфляції (122,3 %), а 

найменший – у 2002 р. (16976,8 млн дол США) при найменшому рівні інфляції 

– 99,4 %. 

У 2008 р. інфляція зросла на 5,7 п.п., відповідно зріс імпорт – на 29 п.п. у 

відповідності з показниками попереднього року. У наступному році (2009 р.) 

інфляція зменшилася на 10 п.п., імпорт також зменшився на 47 п.п. Тобто, чим 
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вищий рівень інфляції – тим вищий рівень імпорту; чим нижчий рівень інфляції 

– тим нижчий рівень імпорту.  

Щодо регіональних особливостей, у 2002 р. при найменших обсягах 

імпорту – 16976,8 млн дол США, найбільшими імпортерами було місто Київ 

(3561,1 млн дол США), а найменшими – Кіровоградська область (29 млн дол 

США. У 2008 р. найбільшим імпортером залишилось місто Київ (36097 млн дол 

США), а найменше імпортувало в даному році місто Севастополь (75,6 млн дол 

США) [3].  

Динаміка експорту зображена на рисунку 2.  

Рис. 2. Динаміка експорту та рівня інфляції України [2] 

Як видно із зображеного, найвищий рівень експорту спостерігався в 

2012 р. (68809,8 млн дол США) при інфляції в 99,8 %. Найнижчий рівень 

експорту спостерігався в 2002 р. (17957,1 млн дол США) при рівні інфляції 

99,4 %. У 2008 р. при зростанні інфляції на 5,7 п.п, експорт зріс на 36 п.п. у 

відповідності до попереднього року. В наступному році (2009 р.) при 

зменшенні інфляції на 10 п.п. експорт зменшився на 41 п.п. Отже, при 

зменшенні інфляції відбувається скорочення експорту, а при зростанні інфляції 

– збільшення експорту.  

Аналізуючи найбільших експортерів за регіональною структурою, можна 

зробити висновок, що найбільшими експортерами в 2002 р. були такі області: 

Донецька (3539,9 млн дол США) та Дніпропетровська (2866,2 млн дол США). У 

2011 найбільшим експортером товарів була Донецька область (17197,6 млн дол 

США) [3].  

Порівнюючи торговельне сальдо України при найнижчому рівні інфляції 

в 2002 р. (99,4 %) та при найвищому рівні інфляції в 2008 р. (122,3 %) можна 

зробити висновок, що в 2002 р. сальдо було додатнім (тобто експорт 

перевищував імпорт), а у 2008 р. – від’ємним (навпаки, експорт був меншим за 

імпорт). У 2007 р. при одному з найвищих показників інфляції торговельне 

сальдо теж мало від’ємне значення.  
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Отже, підсумовуючи всі статистичні дані, можна зробити висновок, що 

одним із економічних наслідків інфляції є зростання імпорту та скорочення 

експорту країни. Це зумовлено тим, що при високій інфляції імпортувати 

товари з-за кордону дешевше, ніж виготовляти їх на власній території. 
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http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2002/zd/oet/arh_oet2002.html. 

 

 

УДК 339.138.658 

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В 

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ 

Заполочна О. В. 

Науковий керівник: д.е.н., професор Пустовійт Р. Ф. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

В трансформаційних умовах одну з ключових ролей відіграє управління 

товарною політикою підприємства, тому що вона спрямована на вирішення 

основної проблеми в ринковому середовищі – отримання прибутку. Розробка та 

управління товарною політикою передбачає виконання наступного переліку 

робіт: комплексний аналіз можливостей діючих ринків із позиції забезпечення 

успішної реалізації попередньої номенклатури продукції; оцінка рівня 

конкурентоздатності власного товару і аналогічного товару, виробленого 

конкурентами; вибір найбільш сприятливих ринків і встановлення для кожного 

з них відповідної номенклатури продукції, обсягу реалізації, ціни, аналіз змін 

виторгу та визначення оптимальних обсягів виробництва, відповідних цін, 

розробка плану перспективної номенклатури продукції з урахуванням її 

конкурентоздатності. 

Тому метою пропонованої роботи є обґрунтування та розробка механізмів 

управління товарною політикою підприємства в ринковій економіці, що 

дозволить підвищити її ефективність за рахунок формування споживчої 

цінності продукції. 

З огляду на те, що товарна політика є цілеспрямованим управлінням 

товарною масою та номенклатурою товарів, де основне завдання підприємства 

в зазначеному процесі полягає у тому, щоб на основі співставлення товарних 

ресурсів і ринкових запитів, ключовим завданням товарної політики 

підприємства є розроблення та здійснення політики, яка сприяла б стабільному 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2002/zd/oet/arh_oet2002.html
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просуванню і росту продажу товарів. 

Вирішенню певних завдань проблеми, присвяченої управлінню товарною 

політикою підприємств, маємо чимало теоретичних і практичних досліджень 

зарубіжних учених, серед яких, зокрема: Хоскинг А., Мескон М., Альберт М., 

Ворст Й. Українські та російські дослідники також розглядають аналізовану 

проблему у своїх працях, а саме: Балабанова Л. В., Баширов І. Х., Боняр О. П., 

Брагін Д. О., Дурович О. П., Заблодська І. та інші. Але досі актуальною 

залишається проблема аналізу процесу визначення оптимальної сукупності 

товарів, який відповідає профілю виробничої діяльності підприємства та 

найбільш повно задовольняє вимогам визначених категорій покупців. 

Аналіз сучасних наукових джерел дозволяє виявити наступні етапи 

процесу управління товарною політикою підприємства:  

 визначення оптимального асортименту товарів і його постійне 

оновлення; 

 аналіз якості продукції та її вдосконалення; 

 розробка дизайну; 

 розробка та опрацювання стратегії упаковки; 

 започаткування товарної марки та торговельного знаку; 

 визначення міри відповідності товарної продукції критеріям 

споживачів; 

 сприяння конкурентоспроможності пропонованої продукції; 

 знаходження оптимальних товарних ніш; 

 післяпродажний сервіс; 

 надання основних і додаткових послуг із продажу та експлуатації 

товарів [1, с. 112]. 

Ринковий механізм економіки вимагає постійного повного вдосконалення 

всього господарського механізму і, насамперед, системи управління 

підприємствами в умовах нестабільності зовнішнього середовища [2, с. 99]. За 

таких умов у підприємств з’являються нові партнери, ускладнюються 

виробничі зв’язки, змінюються ціни на ресурси, запроваджуються нові 

формальні правила, що визначають норми взаємовідносин підприємств із 

державними інституціями. підкреслимо, що нині значно змінюється місце та 

роль асортиментної політики в загальній системі управління підприємствами. 

Це пояснюється тим, що більшість підприємств проходять досить складний 

етап, обумовлений переходом від планування товарного асортименту до 

розробки товарної політики. 

Таким чином, у сучасній трансформаційній економіці значуще зростає 

роль ефективної товарної політики підприємства. Посилення конкуренції на 

ринку товарів і послуг спонукає підприємства витрачати необхідні ресурси на 

виготовлення конкурентоспроможної продукції, яка найкращим чином 

задовольняє потреби споживачів. Тому одним із важливих аспектів вирішення 

цієї проблеми є створення необхідної споживчої цінності товарів і послуг, що 

потребує обрання відповідних показників виробництва та розподілу продукції.  
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Мотивація співробітників – один із головних інструментів підвищення 

продуктивності праці, який забезпечує зростання конкурентоспроможності 

підприємства.  

Тому проблема ефективної мотивації та стимулювання персоналу в даний 

час досить широко розглядається в науковій літературі. Така увага пояснюється 

тим, що дієва система мотивації забезпечує не тільки соціальну і творчу 

активність працівників, а й підвищення загальної результативності та 

прибутковості діяльності підприємства, що відбивається у зростанні рівня його 

ефективності. 

Однак, незважаючи на всю актуальність проблеми, спроби пристосувати 

класичні теорії мотивації до сучасних умов багато в чому не є 

систематизованими, що ускладнює практичне використання технологій і 

методів мотивації. Складність практичної організації системи мотивації 

персоналу визначається також слабкою вивченістю особливостей мотивації 

працівників, зайнятих в окремих галузях економіки та видах виробництва. 

Питання підвищення продуктивності праці досліджувались у працях 

українських учених, а саме: О. Кендюхова, Б. Т. Кліяненка, А. В. Черепа, 

Й. М. Петровича, О. М. Семенова та ін., а також науковцями зарубіжжя: 

П. Друкером, А. Тоффлером, В. Іноземцевим. 

Під мотивацією розуміється спонукання людей до певної діяльності, 

спрямованої на досягнення цілей організації. Традиційно виділяються дві групи 

стимулів до праці: «внутрішні» – пов’язані із задоволенням, яке людина 

отримує від самого процесу трудової діяльності та досягнення запланованого 

результату та «зовнішні» – пов’язані з тим, що надає компанія: заробітна плата, 

преміальні виплати та нагороди, додаткові відпустки, кар’єрне просування, 

визнання та повага. 
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При цьому на особливу увагу заслуговує концепція стимулювання, що є 

своєрідним механізмом, за допомогою якого реалізуються мотиви [1, с. 149]. У 

свою чергу мотив є внутрішнім бажанням людини задовольняти свої потреби, а 

стимул – пце можливість отримання засобів задоволення своїх потреб за 

виконання запропонованих дій. Звідси менеджер має створювати систему 

стимулів, котра відповідала б мотивам працівників і спрямовувала б їх 

діяльність у загальне русло. 

На сучасному етапі система матеріальних стимулів праці складається з 

різноманітних взаємодоповнювальних спонукальних мотивів, пов’язаних 

єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової 

діяльності. Формування системи матеріальних стимулів охоплює три етапи: 

встановлення цілей, ресурсне забезпечення і побудову системи матеріальних 

стимулів. Використання системи матеріальних стимулів полягає у їх 

впровадженні та управлінні ними. 

З огляду на пропонований аналіз зауважимо, що на зниження темпів 

економічного зростання в Україні впливає не тільки криза, але й неефективна 

система мотивації праці персоналу підприємств. У даний час маємо такі 

проблемні аспекти, щодо означеного: зруйновані колишні механізми 

стимулювання, порушено зв’язок між продуктивністю праці та заробітною 

платою, різко знизився рівень нормування праці і тарифікації робіт, найманий 

працівник виявився ще більше відокремленим від власності. Тому проблема 

мотивації та стимулювання персоналу в Україні залишається досить 

актуальною і потребує подальших наукових досліджень. 

Необхідно зазначити, що для функціонування ефективної системи 

стимулювання персоналу повинні виконуватися такі умови [2]: 

1. Система стимулювання повинна відповідати стратегії розвитку бізнесу 

та організації, а також прийнятої політики стимулювання.  

2. Застосування системи стимулювання має бути справедливим. Ніякі 

стимули не повинні застосовуватися без відповідної підстави. 

3. Застосування системи стимулювання має носити неминучий характер. 

Стимулювання повинно здійснюватися щоразу при виникненні відповідних 

підстав. 

4. Система стимулювання повинна бути відома всім працівникам 

компанії.  

Отже, людський фактор в економічній діяльності є одним із 

пріоритетних, що спонукає до вивчення особливостей і мотивів поведінки 

працівника. При цьому основним завданням сучасних менеджерів є створення 

на підприємствах дієвих систем матеріального та нематеріального 

стимулювання, які б відповідали реаліям середовища функціонування 

підприємств та організацій. Цілеспрямована, стратегічна розробка систем 

мотивації персоналу сприятиме підвищенню ефективності праці персоналу 

підприємств. 
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Для нинішніх розвинених країн має велике значення розвиток сфери 

послуг. Сфера послуг є джерелом довгострокового економічного зростання 

країн, іноді навіть важливіша за промисловість. За даними Світової організації 

торгівлі, сфера послуг становить близько 75 % від світового ВВП. 

На світовому ринку торгівлі послугами є такі розвинуті країни, як США, 

Німеччина, Великобританія. Питома вага торгівлі послугами в торгівельному 

балансі України за 2012 рік складає близько 17 %. 

Галузева структура економіки будь-якої держави виражає галузі 

національного господарства у виробничій сфері та сфері надання послуг, 

визначається часткою кожної галузі в загальному валовому випуску, 

характеризуючи співвідношення між валовими випусками окремих галузей. 

Структура експорту з наданням послуг в Україні за частками кожної галузі є 

віддзеркаленням значущості кожної з галузей у формуванні ВНП.  

Експорт послуг у 2012 році складає 13 млрд 527 млн 575,9 тис дол, що в 

порівнянні з 2011 роком становить 98,1 %. 

Серед галузей вищого рівня в структурі експорту значну частку займає 

транспорт – 8 млрд 527 млн 356,9 тис дол, що за відносним показником складає 

63,04 % від всього обсягу експорту послуг здійснених у 2012 році (табл. 1). У 

транспортній галузі найбільша частка належить трубопровідному 3 млрд 

248 млн 222,6 тис дол, який займає 24,01 % всього імпорту послуг, більша 

половина з якого припадає на Російську Федерацію. Також вагомий показник 

серед галузей вищого рівня належить різним діловим та технічним послугам – 

13,98 %, подорожам (туризм) – 4,23 % та послуги з ремонту – 4,18 %. 

Така структура експорту послуг зумовлена географічним положенням 

України, розвиненою системою залізничного сполучення та 

конкурентоспроможними цінами на транспортування вантажів українськими 

перевізниками у порівнянні з іноземними. 
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Таблиця 1 

Структура експорту послуг у 2012 році 

 

Експорт Імпорт 

Сальдо 
тис дол США 

У % 

до 2011 р. 
тис дол США 

У % 

до 2011 р. 

Транспортні 

послуги 
8527356,9 94,1 1678520,2 106,0 6848836,8 

Подорожі 571782,0 125,6 569328,8 123,1 2453,3 

Різні ділові, 

професійні та 

технічні послуги 

1891754,1 100,2 1070485,1 93,7 811629,0 

Послуги з 

ремонту 
565918,5 91,8 45250,3 104,6 520668,2 

 

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами 230 

країн світу. Позитивне сальдо становило 6821,3 млн дол (за 2011р. – відповідно 

7 млрд 557 млн дол). 

У 2012 році показник експорту послуг в порівнянні з 2011 впав на 1,9 %. 

За частинами світу – найбільший обсяг експорту послуг припадає на країни 

СНД, що становить 44,44 % від загального експорту послуг. На країни Європи 

припадає – 29,41 %, Америки – 11,16 %, Азії – 9,80 %, Африки – 1,35 %, 

Австралія і Океанія – 1,72 %, на категорію інших країн припадає 2,11 %. До 

п’ятірки країн на яких припадає найбільший об’єм експорту послуг в Україні 

входять: Росiйська Федерацiя – 39,66 %; США – 5,42 %, Велика Британія – 

5,35 %, Швейцарія – 4,07 % та Німеччина – 3,39 % (табл. 2). 

Таблиця 2 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2012 році 

 Експорт  Імпорт  

Сальдо  
тис дол США 

У % 

до 2011 р. 
тис дол США 

У % 

до 2011 р. 

Країни СНД  6011309,8 96,3 1242492,9 105,9 4768816,9 

Європа 3978580,4 97,0 3028961,2 107,6 949619,2 

Азія  1326006,9 111,7 1572117,1 112,1 –246110,3 

Африка 182583,0 109,7 37506,7 102,8 145076,3 

Америка 1510101,8 101,8 513306,9 89,7 996794,9 

Австралія і 

Океанія  
233148,2 171,2 6673,0 65,6 226475,2 

Інші  285845,8 285845,8 285845,8 285845,8 285845,8 

Всього 13527575,8 98,1 6706251,8 107,6 6821324,0 

 

Отже, структура експорту послуг в Україні є досить недосконалою. Вона 

націлена на одного партнера і можна сказати, що на одну послугу. Це є досить 

небезпечним, бо в разі втрати такого партнера, як Російська Федерація, це може 
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стати досить великим ударом для економіки України. Тож, потрібно провести 

ряд перебудов, як і в структурі послуг та і в географічній структурі. Важливим є 

розширення поставок до інших країн і збільшення спектру та якості послуг. 
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У сучасних ринкових умовах тенденції розвитку підприємств у всіх 

сферах діяльності характеризуються насиченістю ринку товарів і послуг, 

високою швидкістю обміну інформації, підсиленням вимог суспільства до 

суб’єктів торговельно-виробничого процесу. Нинішні умови характеризується 

жорсткістю конкурентної боротьби, мінливістю макроекономічних показників, 

наростанням диференціації потреб і зміною позиції споживачів, а також низкою 

інших факторів, що призвели до суттєвого підвищення значення маркетингових 

відносин. 

Маркетинг сьогодні – це одна із рушійних сил сучасної світової економіки 

та головний інструмент розвитку та управління підприємством. 

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві – це широкий 

комплекс заходів стратегічного та тактичного характеру, спрямованих на 

ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства, досягнення його 

основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг та отримання 

на цій основі найбільшого прибутку.  

Проблеми управління маркетинговою діяльністю підприємства 

досліджували такі вчені: Агєєв Є. Я., Балабанова Л. В., Біловодська О. А., 

Бородкіна Н. О., Вачевський М. В., Котлер Ф., Мостенська Т. Л., Примак Т. О., 

та інші. Водночас ці питання є актуальними нині та потребують подальшого 

дослідження. 

На сьогоднішній день в умовах стрімкого розвитку бізнес-середовища та 

конкуренції, яка розвивається настільки стрімко, що простих, традиційних 

методів продажу недостатньо, щоб реалізовувати свій товар на ринку збуту, 

постає потреба в новій культурі бізнесу, одним з інструментів якої є маркетинг. 

Світовий досвід доводить, що саме вдало вибрана маркетингова концепція 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://ukrexport.gov.ua/
http://readbookz.com/books/146.html
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сприяє вдосконаленню системи внутрішньо-фірмового управління та забезпечує 

успіх підприємства у конкурентній боротьбі [3]. 

Маркетингове управління на підприємстві, на наш погляд, повинне 

базуватися на таких основних заходах: 

 аналіз об’єктивної інформації про ринок, про конкурентів, про реальні 

вимоги споживачів та їх ініціативи; 

  виявлення переваг та загроз для підприємства та реалізації продукції; 

 розроблення маркетингової стратегії та тактики збуту продукції; 

 розроблення та впровадження логістичних схем реалізації продукції; 

 аналіз і контроль процесу стратегічного маркетингу (аналіз збуту, 

аналіз рентабельності та ROI маркетинг (маркетинг рентабельності та 

інвестиційного клімату)). 

Водночас, слід здійснювати маркетинговий контроль: контроль за 

виконанням річних планів, контроль прибутковості та виконання стратегічних 

установок. 

При застосуванні та впровадженні всіх цих заходів на підприємстві 

вдасться забезпечити рентабельність підприємства, збільшити обсяг реалізації 

продукції та максимально задовольнити потреби споживачів. 

Також важливе значення для успішного управління маркетингом 

підприємства має технологія, що дозволяє розкрити ланцюжок причинно-

наслідкових зв’язків «конкурент – фірма – споживач». Дане розкриття 

проводиться на основі зіставлення основних і супутніх відомостей про 

положення фірми в економічному просторі, виражене у відповідних показниках 

і обумовлюючих той або інший напрям розвитку процесу управління 

маркетингом, із сукупністю цілей, переслідуваних управлінцем – 

маркетологом, на предмет виявлення їх можливої невідповідності [1; 2]. 

Отже, маркетинг – це саме та економічна сфера, що може забезпечити 

розвиток підприємств і максимізацію прибутку за умов правильного його 

функціонування та вибору правильних шляхів та маркетингових стратегій. На 

нашу думку, якщо сучасні маркетологи будуть застосувати зазначені заходи та 

нові ідеї на вітчизняних підприємствах, то підприємства зможуть досягти 

збільшення реалізації продукції та підвищувати якість і 

конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг. Адже маркетинг є 

запорукою успішного функціонування підприємства й основним двигуном 

реалізації продукції. 
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Підприємства можуть витрачати безліч коштів на впровадження новітніх 

технологій, проведення ґрунтовних ринкових досліджень, але якщо їхні зусилля 

не будуть підкріплені розумінням кожного працівника його ролі у цьому 

інноваційному процесі, очікуваної ефективності не буде досягнуто. Те, 

наскільки швидко впроваджуються й ефективно використовуються інновації, 

великою мірою залежить від персоналу підприємства, від його готовності та 

здатності реалізувати інноваційні заходи. Тобто перехід підприємства на 

інноваційний шлях розвитку можливий насамперед після підвищення 

інноваційності його персоналу. 

На більшості вітчизняних підприємствах керівники дотримуються тих 

традицій управління, які були сформовані ще в умовах командної економіки. У 

своїй діяльності замість орієнтації на виробництво високоякісної продукції, 

здатної конкурувати на внутрішньому та світовому ринку, менеджери 

концентрують свою увагу на виготовлені продукції без застосування творчого 

підходу, що потребує мінімальних якості та витрат [3]. 

Визначальною мірою від персоналу залежать творчість і новаторство, які 

роблять продукт чи послугу унікальною і тим самим надають їм відмінну якість 

і конкурентні переваги. Тому підприємству необхідно намагатися задовольнити 

потреби і очікування своїх працівників у визнанні й отриманні задоволення від 

роботи, а також у їхньому розвитку. Для того, щоб заохочувати працівників до 

постійного вдосконалення своєї кваліфікації, необхідно здійснювати такі 

заходи: 

 планування та забезпечення безперервної підготовки і кар’єрного 

росту; 

 створення умов, що заохочують розроблення і впровадження 

нововведення; 

 різноманітні визнання та матеріальні винагороди; 

 розроблення особистих і колективних цілей, управління процесом 

поліпшення й оцінки результатів; 

 аналіз ступеня задоволеності працівників та вдосконалення підходів 

щодо підвищення рівня мотивації [4]. 

Системні заходи, які дають змогу максимально використовувати 

креативні ідеї працівників і розвивати в них інноваційні задатки, що зображені 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Системні заходи для розвитку інноваційності персоналу на підприємстві 
Джерело: Опрацювання [1]. 

Основними цілями мотивування інноваційної діяльності є: 

 забезпечення економічної ефективності інноваційних робіт; 

 підвищення якості й інтенсивності виконання проектів і праці 

суб’єктів інноваційного процесу; 

 забезпечення високого науково-технічного рівня інновацій ; 

 спонукання працівників до постійного підвищення рівня 

професійних знань, вмінь і навичок, самостійного пошуку інноваційних рішень 

тощо [2]. 

Інноваційна діяльність на вітчизняних підприємствах потребує якісно 

нового підходу. Інноваційний шлях розвитку стане реальністю, якщо 

інноваційна діяльність підприємств буде не окремим заходом впровадження 

будь-якого типу інновацій, а стратегічно орієнтованим процесом безперервного 

здійснення розроблення, впровадження, освоєння виробництва, продажу та 

оцінки ефективності інновацій. 
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Монетарна або грошово-кредитна політика є одним з інструментів 

державного регулювання економіки. Головною метою грошово-кредитної 

політики з урахуванням положень Конституції є забезпечення стабільності 

грошової одиниці України. Стабільна грошова одиниця розглядається як одна з 

базових цінностей суспільства, однією з головних гарантій захисту приватних 

економічних інтересів кожного громадянина та необхідна умова досягнення 

стратегічних цілей економічного розвитку України – забезпечення на цій основі 

підвищення добробуту населення нашої держави. 

Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до 

економічної політики держави, які полягають у необхідності зміщення акцентів 

із зовнішньої орієнтації економіки на активізацію та стимулювання розвитку 

внутрішнього ринку. Для цього грошово-кредитна політика Національного 

банку України, як складова частина економічної політики країни, має 

забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для стабільного соціально-

економічного розвитку – цінову стабільність і низьку інфляцію в 

довгостроковому періоді. 

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику, укладеним 

із МВФ у 2010 році, Україна вжила низку заходів, спрямованих на оптимізацію 

норм валютного регулювання. Впроваджені регуляторні норми уможливили 

використання банками на валютному ринку України сучасних 

загальноприйнятих механізмів хеджування валютних ризиків. Усі запроваджені 

норми були гармонізовані із законодавством України про запобігання та 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2008_628/84.pdf
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протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

запроваджені з урахуванням досвіду іноземних держав, які мають високий 

рівень доларизації економіки. 

Монетарна політики залежить від ряду чинників, коливання або зміна 

яких спричиняє значний вплив на діяльність фінансово-кредитних установ і 

країни в цілому. Загрози курсовій стабільності пов’язані із впливом 

невизначеності на світових валютних ринках, девальваційними процесами у 

світі, значним дефіцитом торговельного балансу України, зростаючими 

витратами на обслуговування зовнішнього боргу, високими девальваційними 

очікуваннями населення та глобальною тенденцією до виведення капіталів із 

ринків, що розвиваються, в умовах переорієнтації інвесторів на ринки 

розвинених країн. У 2014 році стабільний курс гривні буде утримуватись тільки 

за рахунок підготовки нинішньої влади до підписання економічної частини 

асоціації з ЄС. Так національний банк змушений буде продовжити жорстку 

монетарну політику для утримання курсу гривні. Валютна стабільність 

потребує: 

- відмови від використання штучної «прив’язки» гривні до долара 

США як антиінфляційного заходу та перехід до формування гнучкої динаміки 

валютного курсу в межах валютного коридору; 

- посилення передбачуваності курсової динаміки у спосіб 

згладжування суттєвих курсових стрибків у межах визначеного курсового 

коридору за уточнення параметрів «суттєвих змін» валютного курсу; 

поступового розширення коридору гнучкості гривні на основі формалізації 

правил такого розширення; 

- підвищення прозорості процесу курсоутворення завдяки 

запровадженню порядку звітування НБУ про обсяги щоденних валютних 

інтервенцій, ефективності застосованих заходів і причин виникнення кризових 

ситуацій; 

- поліпшення сальдо поточного рахунку, в тому числі за рахунок 

створення умов для зростання експорту товарів і послуг та імпортозаміщення, 

контролю за нарощуванням валового зовнішнього боргу; 

- стимулювання дедоларизації економіки у спосіб створення 

пільгових норм резервування під кошти, залучені в національній валюті, 

законодавчої заборони надання кредитування в іноземній валюті суб’єктам 

господарювання, які не здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, і на 

валютне споживче кредитування; розвиток інструментів страхування валютних 

ризиків, підвищення довіри до національної валюти; 

- посилення економічних важелів залучення капіталів у країну та 

розвиток захисних механізмів, здатних забезпечити незалежність фінансового 

сектору і контроль над валютними та фінансовими потоками через кордон 

України; 

- розгляду можливості запровадження податку на міжнародні 

спекулятивні трансакції («податку Тобіна»). 

Отже, майбутня монетарна стратегія має сприяти підвищенню рівня 

довіри до національної грошової одиниці, інститутів її забезпечення, створити 
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умови для довгострокової стабільності. Важливою передумовою її ефективної 

реалізації є незалежність Національного Банку. НБУ у процесі взаємодії з 

іншими органами монетарної влади, політичними силами і суспільством мусить 

знову і знову доводити спроможність приймати професійні рішення, що 

відповідають завданням підтримання стабільності грошової одиниці незалежно 

від впливу політичних сил, вчасно та кваліфіковано справлятися з дедалі 

складнішими та відповідальнішими завданнями, що є однією із запорук і 

передумов стабільного розвитку фінансової сфери економіки. 
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Постановка проблеми. Вивчення окремих елементів економічної 

системи не дає повного уявлення про функціонування механізму економіки в 

цілому, причини та наслідки значної кількості економічних явищ [1, 2]. Більш 

повне уявлення вдається отримати, якщо розглянути сукупність «зрізів» 

економічної системи, які, по-перше, дозволяють отримати різні точки зору, по-

друге, не лише на елементи такої системи, а і на зв’язки між ними (іншими 

словами – застосовуючи системний підхід). Схиляємось до думки, що 

банківський сектор економіки є функціональною підсистемою економічної 

системи. Важливим показником, що характеризує роботу банківської системи, 

як підсистеми економічної системи, є банківський кредитний відсоток. 

Вважатимемо цей показник фактором впливу на економічну систему і 

дослідимо його вплив на рівень економічного розвитку країни на прикладі 

України та інших країн [2, 3]. 

Метою роботи є визначення впливу банківського кредитного відсотку на 

рівень економічного розвитку країни на прикладі України та інших країн.  

Обгрунтування отриманих результатів. Раніше було встановлено, що у 

підприємництві застосовувати кредитні кошти з умовою надання кредиту під 

більш ніж 10 % річних для реалізації підприємницьких проектів із терміном 
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повернення коштів один рік і більше (проектів, пов’язаних з рослинництвом в 

сільському господарстві, в переробній промисловості, наукоємні проекти, 

тощо) недоцільно [3]. Якщо ж для реалізації проекту залучені кредитні кошти 

на умові більше ніж 20 % річних – отримати чистий прибуток неможливо. 

Достовірність цих висновків підтверджують слова радника президента 

Асоціації українських банків Олексія Куща: «Головна проблема в Україні – це 

рівень процентних ставок. За тими процентними ставками, за якими 

кредитують банки, підприємствам не ефективно брати кредити. Кредит 

перетворюється зі стимулу виробництва на задушливий фактор. Тому якщо 

відсоток по кредиту більше 20 %, то цей кредит не сприятиме розвитку 

реального сектора, а буде навпаки пригнічувати його і вимивати оборотні 

кошти підприємств» [4].  

Але, якщо розглядати короткотермінові проекти, то виявиться, що 

кредитні кошти можна вважати зручним інструментом для їх реалізації [3]. Такі 

проекти характерні для діяльності у сфері торгівлі.  

Отже, не випадково, за даними НБУ станом на 2011 рік, в структурі 

кількості та сум наданих кредитів, частка сільського господарства становила 

1 %, виробництва 22 %, сфери послуг 24 %, торгівлі 55 % і, як бачимо, відсоток 

кредитування сільського господарства був найменшим, а торгівельної сфери – 

найбільшим [5]. 

Відзначимо, що згортання виробничої сфери та збереження можливості 

реалізації за кредитні кошти проектів у сфері торгівлі, спонукає тимчасовий 

зріст торгівельної діяльності (за рахунок вивільнення працездатного населення 

з виробничої сфери та їх залучення до торгової діяльності). Отже, не випадково, 

у вересні 2013 року в Україні спостерігався зріст в роздрібній торгівлі на 9,8 %.  

Проте, зріст у торгівлі за умови спаду виробництва, безумовно, приводить до 

збільшення частки імпорту у товарообороті, що, в кінцевому випадку, 

приводить до відтоку коштів з країни, зменшення купівельної спроможності 

населення країни, отже, спаду не лише у виробничій сфері, а і в торгівлі, і в 

банківській сфері, і в економіці країни в цілому. 

Дослідження залежності рівня економічного розвитку країни від 

кредитної відсоткової ставки у країні (кредитного банківського відсотку), 

проведені на основі даних близько тридцяти країн світу, дозволили отримати 

висновок про те, що тренд такої залежності наступний: чим вища кредитна 

відсоткова ставка у країні, тим гірший рівень економічного розвитку країни. 

Висновки.  

1. Кредитування більш ніж під 20 % річних призводить до згортання 

виробничої сфери, спонукає тимчасовий зріст у торгівельній діяльності, що, за 

умови спаду виробництва, приводить до збільшення частки імпорту у 

товарообороті, що, в кінцевому випадку, приводить до відтоку коштів з країни, 

зменшення купівельної спроможності населення країни, спаду не лише у 

виробничій сфері, а і в торгівлі, і в банківській сфері, і в економіці країни в 

цілому. 
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2. Тренд залежності рівня економічного розвитку країни від 

кредитного банківського відсотку наступний: чим вища кредитна відсоткова 

ставка у країні, тим гірший рівень економічного розвитку країни. 

3. Для встановлення причин відзначеного тренду потрібні додаткові 

дослідження. 
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Зважаючи на велику значущість ринку нерухомого майна у 

функціонуванні ринкової економічної системи та проблеми розвитку 

вітчизняного ринку нерухомості, дослідження особливостей функціонування 

цього сегменту ринкових відносин в Україні набуває значної актуальності.  

Метою є вивчення та узагальнення особливостей функціонування ринку 

нерухомості України, розробка практичних рекомендацій щодо покращення 

його стану. 

Ринок нерухомості, як складова частина ринкового простору, має 

властиві йому закономірності: циклічні коливання активності й цін разом з 

економічними, інвестиційними й іншими циклами; зв’язок з іншими ринками 

(валютним, фондовим), який сприяє руху капіталу на ринку нерухомості та 

зростанню цін на об’єкти нерухомості при зниженні дисконтної ставки, 

http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/Economics/49614.doc.htm
http://newsradio.com.ua/2013_11_21/Visok-stavki-po-kreditah-galmujut-ekonom-ku-Ukra-ni-ekspert/
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прибутковості цінних паперів, темпів інфляції національної валюти, а також 

підвищенні її курсу щодо інших валют; формування цін на основі рівноваги 

попиту та пропозиції або залежність тенденцій зміни цін від співвідношення 

попиту і пропозиції. 

В Україні протягом тривалого часу відбувається бурхливе формування 

ринку нерухомості зі своїми проблемами, спадами та піднесеннями, що 

викликані різними факторами. Так, понад 12 млн жителів України здійснили 

приватизацію своїх земельних ділянок загальною площею приблизно 4 млн 

гектарів. Мешканці міст приватизували приблизно 5 млн квартир та 

одноквартирних будинків. Приватизовано та акціоновані понад 60 тисяч 

підприємств, левову частку вартості яких складає нерухоме майно. Власниками 

різноманітних об’єктів нерухомості стали понад 80 % населення України [1]. 

Можна виділити наступні особливості сучасного ринку нерухомості: 

низька ліквідність, циклічний характер, високий ступінь регулюючого 

державного впливу, наявність вартісної оцінки об’єкта нерухомості і її 

зростання з плином часу, високий рівень трансакційних витрат, обмежене 

число продавців і покупців об’єктів нерухомості.  

На сьогодні ринок житла в Україні в цілому є інституційно сформованим, 

проте певні особливості структури та способу функціонування не дають підстав 

говорити про його ефективність. Так обсяги будівництва житла є недостатніми 

для забезпечення рівноваги попиту і пропозиції та спричинили встановлення 

надмірно високих цін на житло по відношенню до доходів переважної 

більшості населення, відповідно низьким є рівень забезпеченості населення 

житлом та доступності його придбання. Непрозора процедура виділення 

земельних ділянок під забудову, недосконала законодавча база, високий ступінь 

ризику та слабка конкуренція за інституційним критерієм свідчать про те, що 

процес становлення ринку житла в Україні досі не завершився та потребує 

вдосконалення. Середні ціни на первинному та вторинному ринках житла в 

найбільших містах України за 2-й квартал 2013 року відображені на рис. 1. 

                                
Рис. 1. Середні ціни на первинному та вторинному ринках житла в найбільших 

містах України за 2-й квартал 2013 року 
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Зважаючи на важливе місце нерухомості в складі економіки держави, 

необхідно виділити ряд причин, що перешкоджають ефективному 

функціонуванню вітчизняного ринку нерухомості: 

– відсутність чіткого та прозорого законодавства; 

– недостатньо розвинений фондовий ринок; 

– недоступність довгострокових кредитних ресурсів у банках та інших 

небанківських кредитних установах і неможливість рефінансування 

довгострокових кредитів; 

– недосконале інформаційно-статистичне забезпечення суб’єктів ринку 

нерухомості; 

– складність схем державного регулювання, надмірна зарегульованість 

ринку нерухомості [2]. 

У цілому ринок об’єктів комерційної та виробничої нерухомості є 

індикатором стану економіки і на сьогодні потребує значних економічних 

покращень і реформ. Для покращення стану ринку нерухомості України, його 

подальшого активного розвитку та функціонування необхідно: 

1. Розвивати ринок іпотечного кредитування, що дасть змогу 

мобілізувати фінансові ресурси і спрямовувати їх у різні галузі народного 

господарства, в тому числі й в житлове будівництво. 

2. Сприяти покращенню інвестиційного клімату в державі. 

3. Створити та налагодити функціонування дієвої системи 

інформаційно-статистичного забезпечення ринку нерухомості [2]. 
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5 лютого 2008 року Україна стала 152-им членом Світової організації 

торгівлі (СОТ). У період із 2004 по 2006 роки відбувся процес приближення 

України до СОТ, коли були підписали двосторонні угоди з доступу до ринків 

товарів і послуг з такими країнами як Чехія, Туреччина, Австрія, США, Японія, 

Китай та іншими (всього 35). За 4 роки до початку підписання цих договорів 
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зовнішньоторговельне сальдо України було позитивним. Уже в 2005 році 

експорт нашої держави перевищив імпорт і сальдо стало від’ємним, таким воно 

залишається і по сьогодні. Крім того, воно має тенденцію до постійного 

збільшення. Можливо, якби світова економічна криза не вплинула на світову 

торгівлю, то сальдо було б ще більш негативним. Це певною мірою впливає і на 

доходи й видатки бюджету. Якщо в 2003 році бюджетний дефіцит складав 

1,04 млрд грн, то в 2013 він зріс майже в 50 разів і склав 50,4 млрд грн [3]. У 

свою чергу, зі зростанням бюджетного дефіциту зростає і державний борг, який 

склав 69,06 млрд доларів США (станом на 30.09.2013) [2].  

Також спостерігаються негативні явища в молочній, виноробній, 

деревообробній, харчовій, авіаційній промисловості та машинобудуванні. 

Наприклад, середні імпортні мита при поставках сільгосппродукції в Україну 

склали 10,66 %, промислових товарів – 4,95 %. У той час захист аграрного 

ринку Євросоюзу складає 19,5 %, тобто, вдвоє більше, ніж дозволили Україні. 

Польща при вступі отримала право на 52-відсотковий тариф по сільському 

господарству, Угорщина – 22-відсотковий, а Румунія – на всі 98 %. 

У квітні 2012 році Інститут економічних досліджень та політичних 

інформацій проводив опитування серед підприємців щодо того, яким чином 

вплинув на їх діяльність вступ до СОТ. Як виявилося, негативний вплив на 

експортну діяльність підприємств спостерігався лише у 5 % респондентів, у той 

час як позитивний і негативний у 95 %. Щодо імпортної діяльності, то в 

середньому негативний вплив відзначили приблизно 6 % опитуваних [6].  

Як бачимо, вплив СОТ неможливо однозначно окреслити як позитивний, 

так і негативний. Крім того, Україна стала членом цієї організації незадовго до 

світової економічної кризи, що ще більше ускладнює аналіз впливу участі в 

СОТ на економіку держави.  

Як відомо, вступ України до СОТ був вагомим кроком до створення Зони 

вільної торгівлі України з ЄС. Що ж з цього ми будемо мати: покращення рівня 

життя чи навпаки – погіршення? 

Аналіз експортно-імпортної діяльності України з країнами ЄС свідчить 

про те, що із усіх країн членів ЄС позитивне зовнішньоторговельне сальдо 

Україна має з 10 країнами.  Але якщо порівняти на фоні зовнішньоторговельної 

діяльності з усіма країнами ЄС, то маємо дещо інші дані: експорт складає 

17081264100 доларів США, імпорт дорівнює 26156389800 доларів США, сальдо 

від’ємне та складає – 9075125700 доларів США (дані за 2012 рік) [2]. Причини 

перевищення імпорту над експортом очевидні: згідно з договором України та 

СОТ, наша держава отримує продукцію високої якості. Але багато країн 

повинні були б також купувати наші товари. Проблема в тому, що ці товари не 

відповідають тим вимогам, які поставлені в багатьох країнах даної організації. 

Тому ми багато купуємо та мало продаємо. Як вже було згадано, велике 

негативне зовнішньоторговельне сальдо може сприяти і дефіциту бюджету, і 

збільшенню державного боргу. 

Перед самітом у Вільнюсі Президент України говорив, що для інтеграції з 

ЄС Україні необхідно (до 2017 року) приблизно 160 млрд євро. Єврокомісар 

Штефан Фюле заявив, що Україна затрачувати на модернізацію обладнання не 
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буде, адже це будуть робити інвестори з країн ЄС, які будуть вкладати кошти в 

українські підприємства [4, с. 2]. Але в Україні є багато підприємств 

комунальної та державної власності, тому при значних інвестиціях державний 

бюджет може с кожним роком втрачати все більше і більше коштів. 

Що ж до конкретних прикладів, то можна розгледіти ситуацію з молоком. 

60 % молока надходить до молокозаводів (комбінатів) від домогосподарств. За 

європейськими стандартами процес отримання молока повинен відповідати 

всім вимогам ветеринарного комплексу механічне доїння [4, с. 2]. Який 

інвестор приїде в українське село і дасть гроші кожній сім’ї на купівлю 

обладнання? Самі ж вони не в змозі забезпечити себе таким обладнанням. 

Перехід до цих стандартів знищить додаткові доходи сільського населення та 

зробить дуже важкими умови їх нормального існування.  

Отже, запровадження ЗВТ України з країнами ЄС, на мою думку, принесе 

більше негативних результатів, ніж позитивних. Тому єдиним виходом, який я 

бачу є зміна на користь нашої держави багатьох положень Угоди про Асоціацію 

України з ЄС, особливо в 4 розділі «Торгівля і питання, пов’язані з нею».  
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Проблема залучення вільних заощаджень населення до банківської сфери 

є однією з центральних на даному етапі економічного розвитку ресурсного 

потенціалу інвестиційних можливостей нашої країни. Хвиля фінансової кризи, 

яку ми спостерігаємо останні кілька років, ще раз підтвердила важливість 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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депозитних вкладів населення у функціонуванні банківської системи, що 

обумовлює актуальність даної роботи.  

Метою є дослідження впливу економічних факторів на акумуляцію 

заощаджень українського населення. Багато питань, пов’язаних із формуванням 

і залученням заощаджень населення, знайшли своє відображення у працях 

вітчизняних і зарубіжних учених і фахівців: С. Аржевітін, Д. Буркальцева, 

І. Вядрова, Ж. В. Гарбар, Т. П. Зуб, Т. Ільченко, Н. Кожель, Т. Міхєєнко, 

А. Рамський, О. Товстиженко, О. Л. Франченко. Розглянувши і узагальнивши 

погляди науковців можна зробити висновок, що важливими факторами 

накопичення населенням заощаджень є такі: рівень доходу населення, рівень 

оподаткування, відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб, рівень 

безробіття та рівень інфляції. За допомогою методу покрокової регресії було 

конкретно змодельовано вплив кожного з них на акумуляцію заощаджень 

населенням України. 

На основі цього було досліджено, які з цих показників і в якій мірі 

впливають на рівень заощаджень населення. Початкові дані розробленої моделі 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники заощаджень та економічні фактори, які впливають 

на них 2005-2013 рр. [2, 3] 

Роки 

Заощадження 

населення,  

млн грн 

Поточні податки 

на доходи, майно 

та інші сплачені 

поточні 

трансферти, 

млн грн 

Наявний 

дохід 

населення, 

млн грн 

Рівень 

безробіття, 

% 

Рівень 

інфляції, 

% 

Процентні ставки 

за строковими 

депозитами, 

залученими 

банками у 

фізичних осіб 

 Y X1 X2 X3 X4 Х5 

2005 45651 23132 298275 3,1 10,3 13,3 

2006 44203 33160 363 586 2,7 11,6 13,6 

2007 47779 48783 470953 2,3 16,6 13,7 

2008 52011 66468 634493 3,0 22,3 19,7 

2009 80377 67053 661915 1,9 12,3 20,8 

2010 161867 72251 847949 2,0 9,1 15,1 

2011 123123 83778 988983 1,8 4,6 18,5 

2012 147280 1149244 1149244 8,1 0,2 19,5 

2013 132570 1190351 1190351 7,7 0,5 18,1 

 

Для дослідження зв’язків між показниками скористалися засобами 

кореляційного аналізу. Дані наведені в таблиці 2.  

При подальшій побудові моделі був проведений регресійний аналіз усіх 

показників, у результаті чого було отримане кінцеве рівняння регресії: 
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У=0,846089383*Х2                                               (1). 

 

Таблиця 2 
Кореляційна матриця 

  Y’ X1’ X2’ X3’ X4’ X5’ 

Y’ 1      

X1’ 0,72182771 1     

X’2 0,84608938 0,962696  1    

X3’ -0,7210749 -0,72734 -0,75631 1   

X4’ -0,584103 -0,14778 -0,37806 0,541957 1  

X5’ 0,21120762 0,723865 0,586256 -0,36096 0,161863699 1 

 

Отримана модель (1) говорить про те, що на механізм формування 

грошових заощаджень населення найбільше впливає поточний дохід населення. 

У кількісному вираженні в моделі можемо бачити, що 72 % заощаджень 

населення пояснюються за допомогою наявного доходу. Це говорить про те, що 

в нашій країні населення насамперед не має достатнього рівня доходу, який є 

ключовим показником у збільшенні заощаджень населення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що невисокий рівень грошових 

заощаджень пояснюється низькими доходом населення країни. Слід зауважити, 

що також важливими чинниками є рівень оподаткування та рівень безробіття, 

хоча в даному дослідженні вплив цих показників на рівень заощаджень 

населення не розглядався. 
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Метою діяльності будь якого підприємства є досягнення економічного 

ефекту, тобто прибутку. Нині в Україні, в умовах виходу з економічної кризи 

спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності 

виробництва, що означає збитковість багатьох підприємств. У зв’язку з цим 

процес управління підприємством вимагає вдосконалення методів оцінки, 

аналізу та прогнозування прибутку. Актуальність теми полягає в необхідності 

дослідження питань ефективного управління прибутком підприємства, оскільки 

він є основним показником фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Дослідженням питання теорії і методики управління прибутком на 

підприємстві присвячені праці О. В. Березіна, О. С. Іванілова, І. М. Бойчик, 

П. В. Круша та інших. Незважаючи на це, ряд аспектів цієї актуальної проблеми 

в сучасних економічних умовах залишаються недостатньо вивченими та 

потребують більш глибоких досліджень. 

Метою статті є дослідження особливостей управління процесом 

формування та розподілу прибутку підприємства. 

Управління прибутком – важлива складова економічної діяльності 

підприємства, оскільки прибуток є постійно відтворюваним джерелом 

формування фінансових ресурсів підприємства, і чим вище рівень прибутку 

підприємства, тим менш його потреба в залученні фінансових ресурсів із 

зовнішніх джерел і вище рівень самофінансування його розвитку. 

Прибуток являє собою різницю між доходами та витратами діяльності 

підприємства. В його розмірі відображається зміна обсягу доходів 

підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат. Таким чином, 

прибуток синтезує всі сторони діяльності підприємства, характеризує 

ефективність його господарської діяльності в цілому. 

Управління прибутком являє собою процес розробки та прийняття 

ефективних управлінських рішень за всіма основними аспектами його 

формування та розподілу на підприємстві з метою максимізації добробуту 

власників підприємства в поточному та перспективному періодах. 

Головною метою управління прибутком є визначення шляхів найбільш 

ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 

забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової 

вартості. 

Основними завданнями управління формуванням прибутку підприємства 

є: забезпечення максимізації обсягу прибутку, що формується і який відповідає 

ресурсному потенціалу підприємства та ринковій кон’юнктурі; забезпечення 
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оптимальної пропорційності між рівнем прибутку, що формується та 

допустимим рівнем ризику; забезпечення високої якості продукції, що 

виробляється; забезпечення постійного збільшення ринкової вартості 

підприємства; підтримка конкурентоспроможності у довгостроковому періоді; 

досягнення ліквідності підприємства та його платоспроможності; підтримка 

інвестиційної привабливості [1]. 

Політика управління формуванням прибутку підприємства повинна бути 

спрямована на максимізацію розміру позитивного фінансового результату через 

виконання комплексу завдань щодо забезпечення зростання обсягів його 

діяльності, ефективного управління витратами, підвищення ефективності 

використання матеріально-технічної бази, оптимізації складу та структури 

оборотних засобів, підвищення продуктивності праці та системи управління на 

підприємстві [2]. 

Процес управління розподілом прибутку підприємства являє собою процес 

формування напрямків його майбутнього використання відповідно до цілей і 

завдань розвитку підприємства. 

Основними завданнями політики розподілу прибутку на підприємстві є: 

забезпечення отримання власниками необхідної норми прибутку на 

інвестований капітал; забезпечення пріоритетних цілей стратегічного розвитку 

підприємства за рахунок капіталізованої частини прибутку; забезпечення 

стимулювання трудової активності та додаткового соціального захисту 

персоналу; забезпечення формування в необхідних розмірах резервного 

капіталу підприємства. 

Отже, прибуток підприємства є важливою економічною категорією, так 

як він є кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства. Важливим є 

процес стратегічного планування, в ході якого необхідно врахувати усі чинники 

й аспекти подальшого розвитку для повного й обґрунтованого визначення 

величини прибутку та забезпечення його певного рівня. Система управління 

прибутком має бути органічно інтегрована із загальною системою управління 

підприємством, так як прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері 

діяльності підприємства прямо або опосередковано впливає на рівень прибутку, 

який у свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку підприємства 

та зростання доходів його власників і працівників. 
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Актуальність теми. Проблема ефективного формування та реалізації 

трудового потенціалу країни в інтересах самих працівників і суспільства в 

цілому обумовлена якістю наявної системи мотивації праці. На сьогодні в 

українських банках персонал здебільшого не задоволений своєю роботою, що 

стає потенційною можливістю для розвитку шахрайських дій і промислового 

шпигунства. Тому невід’ємною частиною забезпечення результативності 

роботи вітчизняних банківських установ в умовах посткризового розвитку 

економіки стає організація ефективної системи мотивації персоналу. 

Метою роботи є аналіз вітчизняної системи мотивації банківського 

персоналу та розгляд шляхів її покращення. 

Виклад основного матеріалу. Мотивація – це процес спонукання людей 

до праці, який передбачає використання мотивів поведінки людини для 

досягнення особистих цілей або цілей організації.  

Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створювати в 

банку комфортні умови для ефективної роботи, впроваджувати передові форми 

і методи управління, надавати співробітникам інформацію про все, що 

відбувається в банку, з метою збільшення їх внеску в результати діяльності 

установи потребує більш детального аналізу досліджуваного процесу [1]. 

Створення ефективної системи мотивації персоналу потребує розгляду 

факторів впливу на результативність роботи банківських установ у цілому. 

Сучасна практика менеджменту персоналу свідчить про незадоволеність своєю 

роботою більшості працівників банків України. М. О. Катречко в банках 

Харківщини було проведено анкетування стосовно ставлення до праці. В 

опитуванні взяли участь приблизно 45 % від загальної кількості працівників. 

Результати опитування в досліджуваних банках наведено на рис. 1. Кількість 

задоволених у жодному банку не становить хоча б 50 % трудового колективу. 

 

 

Рис. 1. Кількість працівників, задоволених своєю працею, за категоріями персоналу 

в банках Харківського регіону [2] 
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Дослідження показали, що протягом 2008-2010 років у системі мотивації 

відбулися такі тенденції: скорочення виплат, замороження фіксованої частини 

винагород, скасування премій та бонусів, виплати дивідендів, масові звільнення 

працівників [2]. 

Починаючи з 2011 року відбувається поступова стабілізація рівня оплати 

праці банківських працівників, банки починають використовувати різні форми 

заохочення працівників. 

До прикладу, АТ «Державний Ощадний банк України» використовує такі 

форми заохочення за заслуги в банку: знаки відзнаки АТ «Ощадбанк»; 

оголошення подяки голови правління (із врученням срібної пам’ятної медалі); 

почесна грамота; грошові премії тощо. 

У ПАТ «Банк Форум» існують два ключові напрями мотивації: «емоційна 

винагорода» – стандартні програми навчання  та нові програми Key People 

(«ключові співробітники») і Talent Pool («кадровий резерв»), номінації 

«Працівник року», «Найкраща філія», «Найкраще відділення банку»; участь в 

управлінні організацією – запроваджено проект посадових рівнів (грейдів) із 

2011 року з ціллю забезпечення максимальної прозорості оплати праці, 

створення внутрішнього HR-порталу [3] . 

У 2010 році було проведено мотиваційний моніторинг персоналу 

обласних дирекцій і філій ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ 

«Укрексімбанк» (охоплено понад 800 респондентів у містах Києві, Одесі, 

Луганську, Кіровограді). За результатами було виділено проблеми, які 

негативно впливають на мотиваційний  потенціал банківських працівників, 

зокрема: невисока оплата праці – 64 %; відсутність соціальних пільг – 13 %; 

постійна трудова перевантаженість; матеріальна винагорода не враховує 

стресового характеру роботи, розвитку кваліфікації – 63 % [2; 4]. Найбільш 

ефективна система мотивації в АТ «ОТП-Банк», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ 

«Укрсиббанк» і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Найбільш економним є АТ 

«Ощадбанк» [2]. 

Особливо актуальним є питання мотивації підрозділів підтримки, що 

відповідають за врегулювання проблемної заборгованості, відновлення та 

розвиток банку, оптимізацію і супровід операційних процесів, інформаційно-

технічне забезпечення, внутрішній контроль та юридичний супровід [4]. 

Висновки. Для вдосконалення механізму ефективної мотивації 

банківського персоналу, необхідно наблизити інтереси банку до інтересів його 

працівників і навпаки, впровадити систему економічної демократії, 

здійснювати об’єктивну оцінку людських можливостей та їх доцільне 

використання у банку. Також слід спрямовувати розвиток мотивації на 

посилення індивідуалізації винагороди, ширше використовувати моральне 

заохочення як один із найдешевших і найефективніших елементів системи 

мотивації, налагодити постійний контроль ефективності системи мотивації. 
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Постановка проблеми. У формуванні сучасного бізнес-середовища в 

умовах транзитивності економіки України підприємцю з метою максимізації 

прибутку необхідно мати не лише задовільні умови праці, а й піклуватися про 

емоційний клімат у колективі, соціальні функції підприємства, формування 

системи соціального забезпечення працівників і дбати про соціально 

відповідальні функції підприємства. Сьогодні, в умовах становлення інституту 

соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), зростає важливість розробки 

внутрішніх програм СВБ, підвищення їхньої відповідальності перед 

працівниками та їхніми родинами, сприяння підтриманню здорового 

соціального середовища екологічними програмами. Варто наголосити, що в 

Україні існують власні національні особливості формування функцій соціальної 

відповідальності бізнесу отже, і не характерні для інших країн індивідуальні 

особливості. Тому все більшого значення набувають питання пов’язані з 

необхідністю формування та розвитку соціальної відповідальності в бізнес 

середовищі. 

Останнім часом питанню соціальної відповідальності присвячено багато 

публікацій, зокрема це роботи: Понайди Ю. А., Зінченко А. Г., Сиприкіна М. Г., 

Маковейчука А. М., Боян О. А. та інших. 

Метою дослідження є доведення необхідності формування соціальної 

відповідальності в бізнес-середовищі. 
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Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи підходи науковців можна 

зазначити, що соціальна відповідальність підприємства – це політика діяльності 

суб’єкта господарювання, спрямована на покращення суспільного розвитку. 

На думку Андрющенко А. І., соціальна відповідальність – це 

відповідальність, яка не має чіткого означених правовими нормами меж. Вона 

визначається швидше моральними нормами і системою цінностей, якими 

керується економічна діяльність. Це – елемент економічної культури 

суспільства [1, с. 134].  

Як показує досвід, СВБ має бути вигідною не лише суспільству, а й 

бізнесу, адже коли йдеться про соціальну відповідальність, то справа стосується 

трьох речей – людей, грошей і природи. Це об’єкти інтересів будь-якого 

підприємства. Розширюючи сферу застосування корпоративної 

відповідальності, компанії перетворюють корпоративну соціальну 

відповідальність на соціальну вигоду.  

У сучасній світовій практиці заслуговують на увагу нові напрями 

застосування соціальної відповідальності як складової соціального 

підприємництва, а саме: I напрям (у країнах Північної та Південної Америки) 

соціальну підприємницьку діяльність здійснюють здебільшого неприбуткові 

організації, спрямовуючи доходи на вирішення соціальних проблем і надаючи 

послуги цільовій групі; ІІ напрям (у європейських країнах) соціальну 

відповідальність ототожнюють із соціальною місією, де найважливішим є 

соціальний ефект від підприємницької діяльності, а потім фінансова 

ефективність; ІІІ напрям (у країнах Азії) передбачає соціально відповідальне 

підприємництво як інноваційну підприємницьку діяльність задля соціальних 

перетворень в суспільстві. Головною відмінністю цього напряму є те, що на 

першому місці лідер – соціальний підприємець [3, с. 185]. 

Дослідження вчених, зокрема Зінченко А. Г., Саприкіної М. А., 

Бегми Ю. К. та ін., засвідчило достатньо низький рівень урахування інтересів 

інших груп зацікавлених сторін, особливо бізнес-організацій, профспілок та 

громадських організацій. Так, приблизно третина опитаних організацій (32 %) 

знайомі з проектом міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO 

26000. Більшість опитаних оцінюють розвиток соціальної відповідальності у 

своєму регіоні на рівні «нижче середнього», «низькому» та «дуже низькому» 

(36,4 %, 19,2 % та 10,1 % відповідно). Трохи більше ніж третина організацій 

оцінюють розвиток соціальної відповідальності у своєму регіоні на рівні 

«середнього», «вище середнього» і «високого» – 28,3 %, 5 % і 1 % відповідно 

[2].  

Переважно СВБ в Україні розвивається за двома напрямами, один з яких 

скерований усередину компанії, а другий – зовні, на розвиток території, 

регіону, суспільства в цілому. Головними соціально відповідальними 

суб’єктами бізнесу виступають: 1) крупні компанії, які активно співпрацюють 

із місцевими органами влади в реалізації соціальних проектів; 2) спільні 

підприємства, які найчастіше проводять разові соціальні акції; 3) нові 

підприємства, які переважно під тиском держави беруть на себе частку 

соціальної відповідальності.  
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Для оцінки ефективності реалізації СВБ стратегії компанії необхідно 

визначити показники, по яких може здійснюватися моніторинг і контроль 

соціальної діяльності компанії.  

Висновки. Очевидно, що СВБ останнім часом набуває ствердження та 

стає невід’ємною складовою бізнесу та головним важелем соціально-

економічного розвитку підприємств розвинутих країн світу. Можна 

стверджувати, що покращення соціального розвитку підприємства, а разом із 

тим і формування нової соціальної політики, цілком можливе завдяки 

впровадженню соціальної відповідальності у повсякденну роботу підприємства, 

що, у своєю чергу, буде корисним не лише для підприємства, а й для 

суспільства та держави в цілому.  
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УДК 338.1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

Ковтун А. С. 

Науковий керівник: Прощаликіна А. М. 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 

 

Фармацевтичний ринок – це потужний промисловий сектор, який входить 

у п’ятірку найбільш прибуткових галузей світового господарського комплексу. 

Стан і розвиток фармацевтичного ринку тісно пов’язаний із рівнем 

промислового виробництва, запровадженням інновацій, соціально-

економічними та демографічними процесами. Попит є стійким, оскільки 

лікарські товари є товарами першої необхідності. Фармацевтичний ринок в 

Україні динамічно розвивається і є одним із найбільш прибуткових. Тому 

дослідження умов розвитку та трансформацій фармацевтичного ринку є 

актуальним. 

Дослідженням проблеми розвитку фармацевтичного ринку присвячені 

наукові праці вітчизняних науковців Пестуна І. В., Мнушко З. М., 

Дихтярьова Н. М., Карамишева Д. В. та ін. У їхніх публікаціях висвітлюються 

актуальні питання щодо інвестиційно-інноваційного розвитку фармацевтичної 
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галузі України. Однак чимало питань стосовно напрямків розвитку 

фармацевтичного ринку залишаються недостатньо дослідженими та 

потребують поглибленого вивчення. 

Метою дослідження є дослідження стану і тенденцій фармацевтичного 

ринку України. 

Щорічне зростання українського фармацевтичного ринку складає близько 

20 % вже впродовж кількох років. Така ситуація може бути могутнім стимулом 

для реструктуризації галузі, посилення конкуренції та переходу на технічні 

стандарти ЄС. Унаслідок цього можна очікувати деякого скорочення кількості 

фармацевтичних підприємств України. Ті підприємства, що успішно 

реструктуруються та витримають жорстку конкуренцію, зможуть конкурувати 

на міжнародних ринках. 

Характерними рисами розвитку фармацевтичного ринку України є: 

1. Щорічне зростання попиту на фармацевтичну продукцію у 

вартісному показнику. Більш дешеві препарати заміщуються більш сучасними, 

ефективними засобами з меншою кратністю прийому. 

2. Зростання середньозваженої вартості упаковки лікарських засобів в 

результаті заміщення попиту в бік дорожчих препаратів. Цінова конкуренція є 

гострою. 

3. Посилення державного регулювання ринку, що суттєво вплине на 

цінову політику. Серед таких заходів: зміни процедури реєстрації лікарських 

засобів і виробів медичного призначення, регулювання граничних надбавок, 

декларування цін, ціноутворення в рамках пілотного проекту щодо 

антигіпертензивних засобів, ліцензування імпорту, зміни в Митному кодексі 

України, GMP-сертифікація та контроль якості лікарських засобів і виробів 

медичного призначення, зміни правил просування продукції на ринку та 

обмеження реклами, регулювання бюджетних закупівель, контроль з боку 

Антимонопольного комітету України [2, с. 53]. 

4. Еластичність попиту на середньо та високо вартісні препарати є 

досить низькою. Еластичність попиту на низько вартісні препарати напряму 

залежатиме від появи нових замінників. 

5. У грошовому еквіваленті більшою є частка іноземних компаній (у 

2012 році – 72,8 %), а в натуральних показниках домінують вітчизняні компанії 

(63,8 %), що свідчить про те, що вітчизняні компанії працюють в основному в 

сегменті з низькою вартістю лікарських засобів. 

6. Високі темпи зростання українського фармацевтичного ринку 

сприяють розширенню продуктового портфелю та збільшенню обсягів 

реалізації. 

Формування ціни фармацевтичних товарів здійснюється з урахуванням 

позиціонування товару та аналізу ситуаційних факторів, так званих факторів 

ціноутворення. 

Держава може здійснювати регулювання цін на лікарські засоби шляхом 

фіксування цін на лікарські засоби підприємств-монополістів або введенням 

граничних торгівельних надбавок. Так, наприклад, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 року № 1499 на понад тисячу 
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назв лікарських засобів і виробів медичного призначення введено граничні 

торгівельні надбавки при роздрібному ціноутворенні для ліків, які реалізуються 

населенню, на рівні не вище 35 % оптової ціни виробника (митної вартості), а 

для тих, що закуповуються державними та комунальними закладами охорони 

здоров’я за бюджетні кошти на рівні не вище 10 % оптової ціни виробника 

(митної вартості). 

Отже, розвиток наукової бази, підвищення стандартів у галузі, а також 

залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі створять 

довгострокову основу для конкурентної переваги на зовнішніх ринках. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ 

Козак М. О. 

Науковий керівник: Телюк К. Ф. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Постановка проблеми. Для функціонування української економіки в 

умовах світової глобалізації й економічної та соціальної нестабільності 

суттєвим є вплив міжнародних фінансових інституцій-кредиторів, серед яких і 

Міжнародний валютний фонд (далі – МВФ), що мають істотні важелі впливу на 

економіку держав-позичальників. 

Зважаючи на це, залишаються недостатньо розглянутими фактори 

співробітництва з такими організаціями України та його доцільність загалом. 

Отже, метою статті виступає аналіз надходження, використання та 

повернення запозичених у МВФ коштів урядом України на поточному етапі 

співробітництва. 

Відповідно до законодавства, Україна стала учасником МВФ з вересня 

1992 року, а вже у жовтні 1994 р. почала свою співпрацю на рівні реалізації 

спільних програм економічного розвитку (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Останні фінансові домовленості України та МВФ [3] 

Тип програми 
Дата 

погодження 
Дата закінчення 

Затверджена 

сума 

(млн СДР) 

Виплати 

(млн СДР) 

Стенд бай 28 липня 2010 27 грудня 2012 10,000.00 2,250.00 

Стенд бай 5 листопада 2008 27 липня 2010 11,000.00 4,000.00 

Стенд бай 29 березня 2004 28 березня 2005 411.60 0.00 

 

Остання спільна програма із МВФ – програма «Стенд-бай» на загальну 

суму 10 млрд СПЗ (приблизно 15,1 млрд дол США). У межах цієї програми 

Україна отримала лише два транші: влітку 2010 року – перший у розмірі 

1,89 млрд дол США, з них до бюджету направлено 1,022 млрд дол США та 

близько 1,5 млрд дол США – у грудні 2010 р., з яких у бюджет відійшло 

приблизно 1 млрд дол США. Інформацію про використання отриманих від 

МВФ у 2010 році кредитних коштів Мінфіном і Держказначейством не було 

надано [2]. Після цього програма кредитування була призупинена, оскільки 

український уряд не виконав вимоги МВФ. Прогнозовані виплати України до 

МВФ в 2014/18 роках наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Прогнозовані виплати до фонду станом на 28.02.2014 р., млн СПЗ [3] 

    2014 2015 2016 2017 2018 

Основний борг 1,734.38 968.75    

Відсотки / збори 17.70 8.55 1.78 1.57 1.57 

Всього 1,752.07 977.30 1.78 1.57 1.57 

 

Також існує практика отримання в 2009 р. від МВФ Україною коштів 

розподілу СПЗ у сумі 15,7 млрд грн, які, всупереч спрямуванню на додаткове 

збільшення валютних резервів держав-членів МВФ, були спрямовані урядом до 

доходів загального фонду держбюджету. Відповідно до інформації 

Держказначейства, із отриманої суми розподілу СПЗ використано 1 млрд грн на 

погашення і обслуговування зовнішнього боргу, на конвертацію у національну 

валюту – 12 млрд грн. [2].  

З приводу наявної економічної ситуації для проведення програми 

економічних реформ МВФ надасть Україні дворічний кредит «стенд-бай». 

Сума фінансової підтримки з боку широкої міжнародної спільноти, доступ до 

якої відкриє програма, становить 27 млрд дол США, що мають надійти  

впродовж наступних двох років. Частка допомоги з боку МВФ у цій сумі 

коливатиметься від 14 до 18 млрд дол США [3]. 

Мета урядової програми економічних реформ – відновити 

макроекономічну стабільність і вивести країну на шлях доброякісного 

управління та стійкого економічного зростання, одночасно забезпечивши 

захист уразливим верствам населення. Ядро програми сформують реформи в 

наступних царинах: монетарна та валютно-курсова політика, фінансовий 

сектор, фіскальна політика, енергетичний сектор, а також зміцнення 

http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=993&date1key=2014-02-28&category=FORTH&year=2014&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=993&date1key=2014-02-28&category=FORTH&year=2015&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=993&date1key=2014-02-28&category=FORTH&year=2016&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=993&date1key=2014-02-28&category=FORTH&year=2017&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extforth.aspx?memberKey1=993&date1key=2014-02-28&category=FORTH&year=2018&trxtype=REPCHG&overforth=F&schedule=exp
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державного урядування, посилення прозорості та поліпшення бізнес-клімату 

[3].  

У сучасній вітчизняній економічній літературі немає одностайного 

погляду на відносини України та МВФ. З одного боку, є ті, хто обстоює 

позицію про позитивний вплив співпраці з МВФ на національну економіку, 

зокрема через підвищення стабільності національної валюти шляхом 

збільшення валютних резервів; дешевизну кредитних ресурсів тощо. З іншого 

боку, неадекватність вимог МВФ сучасним українським реаліям може 

спричинитися до загострення і без того складної економічної та соціальної 

ситуації в державі та унеможливити економічний розвиток у середньо- та 

довгостроковій перспективі [1, c. 291]. 

Аналізуючи пункти вимог МВФ до економічних реформ уряду, можна 

зробити висновок щодо незникаючого ризику нецільового використання 

наданих у майбутньому коштів через недостатньо сприятливі умови 

фіскального та іншого економічного навантаження для різних верств населення 

України та невпинно зростаючого зовнішнього боргу держави в наступні роки 

через величезні позики на відновлення та стабілізацію економіки. 
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Досвід розвинених країн переконує, що сьогодні найбільш 

перспективною ланкою розвитку економіки виступає індустрія інформаційних 

технологій (IT) і програмного забезпечення (ПЗ). Провідні країни світу 

розбудовують новий технологічний уклад, який забезпечує інтенсивну 

взаємодію та взаємозбагачення різних технологічних напрямів 

(мікроелектроніка, нанонаука, інформатика, біотехнологія тощо). Внесок ІТ-

індустрії у світову економіку становить майже 1 трлн доларів на рік [2]. 

http://www.imf.org/
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Значний вклад у дослідження проблем розвитку ринку програмного 

забезпечення зробили такі вченні як: Єжова Л. Ф., Конопльова А. Є., 

Жучкова І. В. та інші. Однак подальшого дослідження потребують питання 

розробки механізмів розвитку ІТ-сфери в Україні. 

Метою дослідження є визначення проблем функціонування ринку 

програмного забезпечення й обґрунтування напрямів його розвитку. 

На сьогодні індустрія ПЗ є найбільш високотехнологічною і 

високорентабельною сферою економіки України. Її особливість і відмінність 

від інших ділянок технології полягає в тому, що вона не потребує з боку 

держави значних капітальних вкладень та інвестицій, не вимагає великих 

природних ресурсів, є екологічно чистою, сприяє реалізації високого 

наукового, інтелектуального та технологічного потенціалу країни [2].  

Ринок ПЗ в Україні характеризується таким чином: 90 % – ПЗ західних 

фірм, 10 % – українські розробки [1, с. 46]. Дві основні складові українського 

ринку – це ІТ-аутсорсинг і продаж ІТ-продуктів на внутрішньому ринку. Понад 

50 % ринку – це експорт ІТ-послуг (аутсорсинг розробки програмного 

забезпечення). Основними напрямами діяльності інформаційних фірм є: 

розроблення ПЗ на замовлення – 30 % фірм, WEB- дизайн – 19 %, дистрибуція 

ПЗ – 16 %, інтеграція – 14 %, бухгалтерське ПЗ – 10 %, ПЗ для аудиту – 6 %, 

офісне ПЗ – 5 %. Що стосується територіального розподілу то: найбільша 

частка фірм у Києві – 60 %, Харків – 6 %, Львів – 5 %, Донецьк – 4 %, 

Дніпропетровськ – 4 %, Запоріжжя – 3 %, Одеса – 2 %, інші – 16 % [1, с. 47]. 

За експертними оцінками валовий дохід компаній індустрії ПЗ становить 

понад 15 млрд грн із середнім приростом щороку в 30-40 %. Близько 80 % 

загального доходу галузі припадає на експортні послуги. У 2012 році продаж 

ІТ-продукції та сервісів на внутрішньому ринку перевищив 1,5 млрд дол, а 

темпи зростання протягом останніх двох років – від 6 % до 20 %. За офіційними 

даними, загальна кількість ІТ-спеціалістів в Україні наприкінці 2012 року 

перевищила 215 тис осіб, із них близько 25 тис – сертифіковані програмісти, які 

працюють на експорт [2]. 

Розвиток української індустрії ПЗ гальмують такі фактори: обмежене 

фінансування; недосконале законодавство; орієнтація багатьох фірм-

розробників ПЗ на термінову вигоду; орієнтація підприємств і представників 

влади на західні технології; відсутність серйозних маркетингових досліджень; 

нелегальне використання ПЗ; нерозвиненість інфраструктури ринку; слабкий 

захист інтелектуальної власності; відсутність державної підтримки; недостатній 

рівень проектного та організаційного менеджменту в українських компаніях; 

юридична неврегульованість відносин суб’єктів ринку ПЗ. 

Деякі з негативних факторів носять характер загроз безпеці країни 

(«відтік мозку», неконтрольований експорт стратегічної інформації тощо) [4, 

с. 59]. Не менш важливою проблемою є піратство ПЗ. В Україні 16 % 

користувачів завжди отримують ПЗ із нелегальних джерел (купують піратські 

диски на ринках або завантажують програми з локальних мереж та Інтернету), а 

53 % – вчиняють так у більшості випадків [3, с. 17]. 
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Для вирішення цих проблем необхідно, перш за все, здійснити комплекс 

заходів, спрямованих на використання у всіх сферах діяльності лише 

ліцензійного програмного забезпечення, зокрема, удосконалення законодавства 

про про охорону комп’ютерних програм і баз даних [5]. Податкова, фінансово-

кредитна, та інвестиційна політика держави повинна стимулювати розробку 

програмних продуктів як виду діяльності. Необхідно забезпечити введення в 

дію в Україні міжнародних стандартів у галузі програмування. На розвиток ІТ-

індустрії величезний вплив має побудова інноваційної інфраструктури 

(технопарки, інноваційні кластери, наукові парки тощо). 

Отже, ІТ-індустрія та ринок програмного забезпечення відіграють 

важливу роль в економіці України. Вони стимулюють інноваційний, науково-

технічний розвиток, забезпечують зайнятість населення та підтримку експорту. 

Ця галузь сприяє поглибленню міжнародного співробітництва з розвиненими 

країнами та забезпечить вихід України на якісно новий рівень розвитку. 
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Дослідження взаємозв’язку інфляції та безробіття є особливо актуальним 

на сучасному етапі розвитку більшості розвинених країн, адже достовірні 

моделі зв’язку між рівнем безробіття та ключовими макроекономічними 

показниками допомагають урядам сформувати ефективну макроекономічну 

політику. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4538-17
http://www.info-kmu.com.ua/2013-09-01-000000pm/article/15861438.html
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Метою даної роботи є визначення взаємозв’язку між інфляцією та 

безробіттям в українській економіці за допомогою економетричних методів. 

У науковій економічній літературі проблемам інфляції та безробіття 

присвячена низка праць. Ще у 1958 році А. Філіпс опублікував статтю про 

взаємозв’язок між величиною заробітної плати та рівнем безробіття. На підставі 

статистичних даних Філіпс побудував криву, що відображала несподівано 

стійку обернену залежність між темпами зростання заробітної плати та рівнем 

безробіття у Великій Британії впродовж 1861-1957 рр., яку пізніше назвали 

кривою Філіпса. Продовжили науковий аналіз взаємозв’язку інфляції та 

безробіття американські економісти П. Самюельсон і Р. Солоу, М.Фрідмен, 

Е. Фелпс, які застосували вдосконалену криву Філіпса до дослідження 

національної економіки та розробили рекомендації щодо використання цих 

досліджень у макроекономічній політиці. 

У даній галузі працювали відомі західні вчені, серед яких особливо слід 

виділити представників нового кейнсіанства Дж. Тейлора, Г. Кальво, Л. Болла, 

Г. Менк’ю, Д. Ромерата ін. Серед праць російських учених привертають увагу 

дослідження О. О. Замуліна, І. В. Розмаінського, О. С. Сухарєва, 

Б. Н. Гафарова. 

На відміну від західних і російських учених, серед вітчизняних науковців 

дана проблематика ще не дістала належної уваги. Якщо наукові здобутки 

провідних дослідників у розвинених країнах використовуються при розробці 

економічної політики, то в українських реаліях для аналізу взаємовпливу 

інфляції та безробіття їх застосувати досить важко через відсутність 

систематичного огляду в науковій літературі та глибокого розуміння їх 

взаємовпливу [1].  

Для свого дослідження ми використали одне із модифікованих рівнянь 

кривої Філіпса [2], яке записується так:  

INF = a(u*-u) + b INF(-1)+ ,                                       (1) 

де INF – темп інфляції, INF(-1) – темп інфляції попереднього періоду,        

u –u* циклічний рівень безробіття, де u*- NAIRU, u- рівень безробіття. 

Параметр a показує, наскільки сильно реагує інфляція на динаміку циклічного 

безробіття, параметр b – показує динаміку інфляційних процесів у країні [2]. 

Позначивши через с=au* ми оцінили параметри економетричного 

рівняння  

INF = с+au + b INF(-1)+                                           (2) 

Серед коефіцієнтів моделі статистично значимим виявився параметр  b = 

0,911 (tемп= 13,07), для якого інтервал зміни із рівнем довіри 0,05 становить 

(0,77; 1,05). Тому можемо дати його економічну інтерпретацію. Оскільки цей 

показник менший за одиницю, то на даному часовому проміжку інфляційний 

процес не є самоприскорюваним. Однак його верхня статистична межа вже 

перевищує одиницю, що вказує на ризики неконтрольованого зростання 

інфляції. Порівняємо отримані результати з дослідженням С. С. Шумської за 

період 1992-2000 рр. [3]. У цій роботі показник b також виявився значимим і 

його значення становило 0,142. Бачимо, що за даний період статистична 

значимість темпу інфляції попереднього періоду, тобто сила впливу інфляції 
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попереднього періоду, суттєво зросла – приблизно в 6,5 разів, що пов’язане із 

значними соціальними й економічними витратами. 

Отже, проведене нами дослідження виявило, що в Україні існує обернена 

залежність між рівнем інфляції та безробіттям, проте параметр при показникові 

рівня безробіття в нашій моделі виявився статистично не значимим. Проте, 

дослідження провідних учених-економістів, твердять, що такий взаємовплив 

існує, але для його діагностики необхідні об’єктивні статистичні дані та 

вдосконалені методи дослідження.  
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Персонал завжди був і є головним ресурсом підприємства, а отже і 

трудові ресурси є головним фактором формування та забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства. Тому гасло «Кадри вирішують все» 

завжди є популярним. Саме здатність, готовність і бажання персоналу 

підприємства навчатися швидше за своїх конкурентів є надійним фактором , що 

забезпечує успішне функціонування підприємства на ринку. Навчання 

персоналу на підприємствах особливо актуально в сучасних умовах швидкого 

старіння знань, умінь і навичок. 

Професійне навчання персоналу – це систематичний процес 

формування у працівників підприємства теоретичних знань, умінь і практичних 

навичок, необхідних для виконання роботи [1]. 

Професійне навчання персоналу в ринкових умовах повинно носити 

безперервний характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності. 

http://gendocs.ru/v37195/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%25-80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://gendocs.ru/v37195/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%25-80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://gendocs.ru/v37195/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%25-80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.drgene.ru/portal/soc_gum/naukma/Spec/2002_20-2/index.html
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Підвищення важливості безперервного навчання персоналу підприємств 

обумовлюють такі чинники [1]: 

 впровадження нової техніки, технології, виробництво сучасних 

товарів, ріст комунікаційних можливостей, що створюють умови для ліквідації 

або зміни деяких видів робіт. У зв’язку з цим необхідна кваліфікація не може 

бути гарантована базовою освітою; 

 високий рівень конкуренції між країнами та між підприємствами, 

адже світ перетворюється на ринок без меж. Країни та підприємства, що мають 

сучасну систему безперервної освіти, є лідерами в умовах цієї конкуренції. 

Вони мають можливість у найкоротший термін відповісти на будь-який 

«виклик» підвищенням продуктивності праці; 

 зміни у всіх сферах життя. Безупинні та швидкі зміни в технології й 

інформатиці вимагають безупинного навчання персоналу; 

 для підприємства більш ефективним та економічним є підвищення 

віддачі від уже працюючого персоналу на основі його безупинного навчання, 

ніж залучення нових працівників. 

Саме ефективна кадрова політика буде сприяти ефективному 

функціонуванню підприємства, що призведе до підвищення рівня 

конкурентоспроможності. Основними задачами кадрової політики є [2]:  

•  навчання та розташування кадрів; 

• профорієнтація та перепідготовка; 

• підвищення кваліфікації персоналу; 

• підвищення освітнього рівня персоналу; 

• аналіз плинності кадрів та їх заохочення. 

Варто також розглянути інструменти професійного навчання персоналу 

на підприємстві, які допоможуть досягти високого рівня розвитку персоналу, 

що підвищить конкурентоспроможність підприємства (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Інструменти професійного навчання 

Джерело: опрацювання [3] 
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Зараз доречно детальніше зупинитися на розгляді інструментів 

професійного навчання: коучинг – індивідуальний тренінг, спосіб передачі 

знань і навичок від більш досвідченого керівника до менш досвідченому; 

саморозвиток – постійну рефлексія та самопізнання, тобто готовність вчитися 

на своїх помилках і успіхах, що дозволяє людині постійно розвиватися; 

наставництво – процес спостереження, як співробітник працює, надаючи 

зворотний зв’язок для обговорення конкретних аспектів роботи; ротація – 

тимчасове переміщення співробітника з однієї ділянки роботи на інший, з 

однієї посади на іншу як по горизонталі, так і по вертикалі організаційної 

структури; делегування – це доручення працівникам більш складних і 

важливих завдань, що допоможе розкрити їх особистісний потенціал; 

навчання компетенціям – навчання співробітника тими навичками, які 

необхідні йому для виконання роботи на своїй посаді в майбутньому .  

Отже, сьогодні все більше управлінців визнають, що конкурентну 

перевагу підприємства визначає, передусім, перевага персоналу даного 

підприємства в порівнянні з іншими, через те, що нова техніка, обладнання, 

сировина будь-якої якості однаково доступні всім конкурентам на існуючому 

ринку. І тільки особливості роботи персоналу, їх знання, рівень підготовки та 

кваліфікації, постійний розвиток, своєрідна організації роботи та стимулювання 

найманих працівників можуть стати перевагою, недосяжною для конкурентів. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на пріоритетність європейського 

вектора інтеграційних процесів України, реалізація її національних 

економічних інтересів не може обмежуватися лише цією площиною, оскільки 

значною мірою вона зумовлена ефективністю налагодження економічних 
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зв’язків з країнами СНД, насамперед з країнами-членами Митного союзу (далі 

–МС). У зв’язку з складною соціально-політичною ситуацією в Україні, а 

особливо у зв’язку з воєнною агресією з боку Російської Федерації на 

територію Криму, особливої актуальності набуває необхідність розробки нової 

стратегії взаємодії України та країн Митного союзу в цих нових, непростих 

умовах.  

Мета. На основі аналізу торгово-економічних відносин з Митним союзом 

визначити пріоритетні напрями їх активізації. 

Виклад основного матеріалу. Історично склалося, що країни МС є 

основним ринком збуту української продукції. Але внаслідок чисельних 

торгових обмежень і навіть торгових війн зовнішньоторговельні операції з 

Росією, Білоруссю та Казахстаном зазнали різкого скорочення. Особливо 

яскраво дана тенденція виявилася в обсягах закупівлі українських товарів 

Росією (лише за січень-лютий 2014 р. український експорт до неї скоротився на 

32,6 %, порівняно з аналогічним періодом 2013 р.). Це ще більше загострило 

проблему негативного сальдо торгового балансу України, особливо з 

Російською Федерацією (за період з січня по лютий 2014 р. дефіцит торгового 

балансу збільшився порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 130,7 млн дол 

США (до 716,8 млн дол США) [1].  

Структура експорту та імпорту України до МС має традиційну 

моногалузевою спрямованість. Що стосується імпорту, то з Митного союзу 

Україна імпортує в основному мінеральне паливо (66 %). Експортує  продукцію 

машинобудування, металургії та сільського господарства (65 % від загального 

експорту), що має попит на ринках МС не через відсутність мит, а через 

неінноваційний асортимент і низьку ціну. В результаті, за експортом певної 

групи товарів Україна дуже залежна від Росії. Частка експорту таких товарів, як 

шоколад, сирна продукція та залізничні і трамвайні вагони, у Росію сягає понад 

70 % [3, c. 18]. Для України це високоризикований експорт, оскільки він 

орієнтований на лише одну країну.  

З цією проблемою вже гостро зіткнулись виробники вантажних вагонів 

(експорт продукції в січні-лютому 2014 р., в порівнянні з 2013 р. скоротився на 

64,9 %) і шоколаду фабрики «Рошен». Україна давно стоїть перед гострою 

необхідністю диверсифікації експорту цих товарів, оскільки для цих галузей 

торгівельні протистояння, які почалися ще в серпні 2013 р., є особливо 

чутливими.  

Отже, нинішня ситуація, що склалася у відносинах «Україна – Митний 

союз» потребує спільних зусиль сторін для пошуку шляхів і механізмів 

мінімізації конфліктів.  

Для зниження вразливості від зовнішніх шоків Україні потрібно 

диверсифікувати вітчизняну експортно-імпортну діяльність у географічному 

розрізі, тим самим забезпечивши конкурентоспроможність, та зменшивши її 

вразливість від зовнішньополітичних чинників. Це означає, у тому числі, що 

погіршення торгівельних відносин із Російською Федерацією потрібно 

компенсувати за рахунок їх розширення з іншими членами Митного союзу, а 

саме Казахстану та Білорусі. Для цього необхідно укладати двосторонні угоди 
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про спрощення митного режиму, підвищувати конкурентоспроможність 

продукції, підвищувати ефективність виробництва тощо. 

Враховуючи традиційно негативне сальдо торгівлі України з Білоруссю 

поряд із позитивною динамікою двосторонньої економічної кооперації, 

Міністерству економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України, зокрема, 

потрібно додатково проаналізувати структуру двостороннього товарообігу з 

метою знаходження додаткових ресурсів для збалансування торгово-

економічних відносин України та Білорусі. 

Вбачається необхідним створення постів спільного митного контролю з 

країнами-членами Митного союзу для контролю за експортом / імпортом та 

продовження переговорів із Російською Федерацією щодо перегляду формули 

ціноутворення та поставок в Україну природного газу та нафти.  

Висновки. Отже, незважаючи на погіршення відносин із Російською 

Федерацією актуальною залишається потреба в налагодженні стійких, 

довготривалих і вигідних економічних відносин України з країнами-членами 

МС. Однією із головних умов для цього має бути відкритість сторін до 

співпраці та деполітизації діалогу, що дозволить знайти компромісні рішення з 

ключових питань двосторонніх відносин. 
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Постановка проблеми. Забезпечення ефективного функціонування 

грошово-кредитної системи, пов’язано з діяльністю центрального банку, та 

державних органів управління. Одним із найбільш сучасних і доволі 

ефективних методів такого регулювання є таргетування, яке було запроваджене 

багатьма країнами Заходу в середині 70-х років ХХ століття під впливом 

монетаристських рекомендацій. 
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Уже кілька десятиліть вчені намагаються знайти швидкі шляхи подолання 

інфляційних процесів. Для України, дане питання постає особливо гостро, 

оскільки за 22 роки Незалежності України воно так і не вирішене. 

Метою дослідження є визначити альтернативи запровадження режиму 

таргетування інфляції в українській економіці в умовах нестабільності розіитку. 

Виклад основного матеріалу. Інфляційне таргетування – це концепція 

монетарної політики, яка передбачає публічне оголошення офіційних 

інфляційних цілей на один чи більший часовий горизонт, а також 

проголошення низького та стабільного рівня інфляції першочерговою 

довгостроковою ціллю монетарної політики. 

Забезпечення стабільного рівня цін стало основною метою центральних 

банків багатьох країн в останні роки. Центральні банки приділяють таку велику 

увагу ціновій стабільності, оскільки усвідомлюють, яких негативних наслідків 

може завдати інфляція. Так, вплив високої та нестабільної інфляції на 

економічне зростання вкрай негативний. Високий рівень інфляції сприяє 

перерозподілу кошти від осіб із фіксованими доходами на користь держави та 

більш заможних осіб. 

Цікавим є той факт, що більшість країн запровадили інфляційне 

таргетування в період, коли показники інфляції були достатньо низькими, а в 

деяких і негативними (Перу: – 1 % у 2001 році). Цей факт є аргументом того, 

що інфляційне таргетування є дискусійним щодо найбільш оптимального 

монетарного режиму для зниження показника інфляції. З іншого боку, це також 

є свідченням ефективності «якірних» інфляційних очікувань та можливості 

підтримки інфляції на запланованому рівні не виходячи за рамки таргету [2]. 

Основною причиною, чому низька інфляція є передумовою для 

інфляційного таргетування є саме питання складності прогнозування її рівня. 

Зокрема, в умовах високої інфляції центральні банки ризикують втратити 

довіру, якщо не досягнуть бажаної цілі. Це пояснює чому центральні банки 

намагаються підтримувати інфляційні очікування, які будуть під контролем, і 

аж тоді впроваджують режим інфляційного таргетування. Однак, з іншого боку, 

як показує досвід Ізраїлю, таргетування інфляції було використано як 

антиінфляційну стратегію [1]. 

Охарактеризуємо основні рамки впровадження таргетування інфляції, 

враховуючи зарубіжний досвід. Важливим та необхідним елементом для 

впровадження режиму є незалежність центрального банку. Більшість 

центральних банків, які таргетують інфляцію, згідно законодавства є більшою 

мірою незалежними (за винятком Центрального банку Бразилії) [3]. При цьому 

варто звернути увагу на два випадки: коли центральний банк обирає та 

проводить самостійно грошово-кредитну політику, визначаючи певні конкретні 

цілі; коли центральний банк проводить обрану політику спільно із урядом 

країни. 

Водночас і сьогодні тривають дискусії щодо політики оптимального 

терміну застосування таргетування інфляції: у 19-ти країнах з інфляційним 

таргетом 3 % чи менше, проводиться середньо термінова політика (переважно 

2 роки). Дана політика має переваги в досягненні інфляційних очікувань, 
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оскільки дозволяє уникнути короткострокових розбіжностей і коливань 

інфляційної цілі, пов’язаної з економічними шоками.  

Підходи до визначення показника виміру інфляції, також є різними: деякі 

країни, що таргетують інфляцію, використовують індекс споживчих цін як 

операційну основу, інші для виміру цін, що може обиратися в якості таргету 

використовують показник «базової» інфляції.  

У контексті глобалізації світової економіки, розвитку та поширення 

кризових явищ, необхідно запровадити таку монетарну політику, яка б була 

ефективною та дієвою в умовах нелійності розвитку.  

Перевагами імплементації таргетування інфляції в Україні, в першу 

чергу, є такі позитивні моменти як: зниження цін на імпортні товари; розвиток 

фінансового ринку; зміцнення валютного курсу; підвищення прозорості та 

ефективності функціонування ринку державних цінних паперів [2]. 

Таким чином, упровадження в Україні режиму таргетування інфляції 

принесе багато позитивних моментів, проте в реаліях сучасної економіки і на 

шляху до такого впровадження лежить характер поступовості. Але разом із 

тим, необхідно створити певні передумови для впровадження інфляційного 

таргетування та дотримуватись низки принципових параметрів, що дозволить 

оптимізувати ефективність самих інструментів грошово-кредитної політики. 
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Постановка проблеми. Основною ознакою сучасного розвитку і 

розподілу сил у світі є суттєвий відрив країн з інноваційно-орієнтованою 

економікою від менш потужних країн, які змушені повністю залежати від 

позиції «активних гравців». Тому актуальним питанням є з’ясування 

особливостей регулювання інноваційної діяльності державою, як каталізатора 

активізації інноваційних процесів. 
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Метою роботи є компаративний аналіз результативності державного 

регулювання інноваційного розвитку економіки країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Особливості державного регулювання 

інноваційної діяльності різних країн світу істотно відрізняються між собою. 

Уряди країн при реалізації стратегії інноваційного розвитку ставлять перед 

собою різну мета та відповідні завдання. Так, наприклад, у Франції основним 

завданням є створення додаткових робочих місць, а у Німеччині – розвиток 

прогресивних технологій. 

Більшість країн світу в державній інноваційній політиці починають 

застосовувати кластерну філософію, суть якої полягає в тому, що держава 

концентрує зусилля на підтримці існуючих кластерів і створенні нових сітей 

компаній, які раніше не контактували між собою. Кластери – це географічна 

концентрація взаємозв’язаних компаній, спеціалізованих постачальників, 

сервісних компаній, фірм із близьких галузей і асоційованих інститутів (таких 

як університети, організації зі стандартизації, торгові асоціації та регулюючі 

органи), що відносяться до певної сфери [1, c. 2]. 

Держава при цьому не тільки сприяє формуванню кластерів, але і сама 

стає учасником мережі. Кластерні стратегії широко використовуються у 

Великобританії, Німеччині, Данії, Нідерландах, Фінляндії та низці інших країн. 

У Великобританії уряд визначив райони навколо Едінбурга, Оксфорда та 

Південно-східної Англії, як основні регіони розміщення біотехнологічних фірм. 

У США спеціалізація на регіональному рівні допомагає зростанню 

продуктивності й інноваціям. Наприклад, у Каліфорнії такі кластери 

розташовані: в Кремнієвій долині – динамічні кластери компаній, що 

спеціалізуються в мікроелектроніці і біотехнологіях, в Сан-Франциско – 

кластер мультимедійних компаній, в Лос-Анджелесі – кластер оборонних і 

аерокосмічних компаній, у Сан-Дієго – кластер фармацевтичних компаній і 

компаній-виробників аналітичних приладів [2, c. 27]. 

Державні органи в Японії також стимулюють нововведення шляхом 

розвитку інноваційної інфраструктури, за рахунок процесу «кластеризації». 

Кластер в Японії служить своєрідним місцем, де розвивається діалог бізнесу з 

урядом та іншими інститутами з таких проблем, як підготовка фахівців і 

кваліфікованих робітників, розвиток спеціалізованої інфраструктури, розробка 

та розвиток необхідних технологій в університетах [1, c. 3]. 

У Німеччині, Данії, Нідерландах, Фінляндії до найважливіших елементів 

інфраструктури, орієнтованих на стимулювання інноваційних процесів, 

відносяться наукові парки, нові технологічні стандарти, кластерні проекти, а 

також регіональні центри комерційної реалізації винаходів, які здатні 

здійснювати відповідні маркетингові заходи. У Німеччині, наприклад, 

реалізацією запатентованих винаходів із 1995 р. займається Гамбургський 

патентно-інноваційний центр, створений місцевою торговою палатою. У 

Великобританії з 1993 р. діє програма «Передбачення» спільно з приватною 

промисловістю, метою якої є визначення перспективних ринків і технологій, 

необхідних для збереження міжнародної конкурентоспроможності країни. 
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Особливостями державного регулювання інноваційної діяльності є: 

створення відповідного інноваційного середовища для вже існуючих 

технологічних об’єднань чи кластерів, стимулювання через відповідні 

регулятори створення нових науково-технологічних структур; розвиток більш 

ефективних форм співпраці. Зокрема, як форма кооперації університетів і 

підприємств промисловості, в багатьох західноєвропейських країнах 

(Великобританії, Бельгії, Данії, Португалії) були створені різні науково-технічні 

та міжфірмові центри, інноваційні центри з передачі нових технологій малому і 

середньому бізнесу. Як правило, вони створюються на регіональній основі. В 

ряді держав (Швеції, Австрії) відбулося послаблення адміністративного 

контролю за діяльністю університетів, що мало позитивні наслідки в розвитку 

різних форм альянсів із бізнесом. Паралельно відбувається все більша 

переорієнтація рівня відповідальності за регіональний науково-технічний 

розвиток на самі регіони, особливо в країнах з федеративним устроєм [3, c. 287]. 

Висновки. Отже, світова практика свідчить, що держава є основним 

ініціатором створення національних (державних) інноваційних систем і 

забезпечує їх розвиток. У сучасних умовах в розвинутих країнах світу в 

основному закінчується формування національних (державних) інноваційних 

систем, орієнтованих на побудову постіндустріального суспільства. 

Вирішальна роль в управлінні цим процесом належить державі, яка, з одного 

боку, встановлює правила функціонування національної інноваційної системи, 

а з іншого – забезпечує необхідну ресурсну підтримку, включаючи 

фінансування. 
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Результати будь-якої праці характеризуються певними параметрами, 

одним з яких є якість, зокрема якість продукції як кінцевий результат 

діяльності підприємства. Оцінювання якості продукції є найбільш важливою і 

найбільш складною за методологією. Надійне наукове обґрунтування 

методології кількісного оцінювання якості продукції є ключовим елементом 

вирішення проблеми підвищення ефективності будь-якої діяльності 

підприємства. 

Дослідження дефініцій якості, визначення властивостей, показників і 

критеріїв якості продукції, дослідження методик оцінювання якості продукції, 

що має забезпечувати ефективне функціонування як підприємства, так і 

економічних і соціальних процесів є актуальними питаннями сьогодення. 

Філософи всіх часів і народів розуміли, що саме якість є основою для 

вдосконалювання якості продукції. Вважають, що вперше якість як 

філософську категорію було проаналізовано ще в IV ст. до н. е. Аристотелем, 

який говорив про диференціацію за ознакою «гарний – поганий» [1, с. 921]. 

Г.В. Фрідріх Гегель писав, що «якість є загально тотожна з буттям 

визначеність…Щось, що є завдяки своїй якості тим, що воно є, і втрачаючи 

свою якість, воно перестає бути тим, що воно є…» [2, с. 501]. Існує також 

китайська версія, згідно з якою ієрогліф, який визначає якість, складається з 

двох елементів – «рівновага» і «гроші», тобто якість тотожна поняттю 

«висококласний», «дорогий» [2, с. 506]. 

Із розвитком науки уявлення про якість змінювалося. Вагомий внесок у 

створення та розвиток сучасного розуміння якості зробили японські та 

американські фахівці, такі як К. Ісакава, Е. Демінг, У. Шухарт, Дж. Джуран, 

Ф. Кросбі, А. Фейгенбаум, Т. Тагуті. Узагальнюючи, поняття «якість» в 

економічній літературі визначається як ступінь відповідності виробу 

встановленим стандартам і технічним умовам, що дозволяють задовольнити 

конкретну потребу. Якість забезпечується на всіх етапах її створення, тобто 

якість продукції – це складова та наслідок якості процесу [3, с. 26].  

Кількісною характеристикою одного або кількох властивостей продукції, 

які складають її якість і розглядаються відповідно до певних умов її створення, 

експлуатації та споживання є показник якості продукції [4, с. 347]. Всі 

показники якості виробів поділяють на дві групи: перша – диференційовані 

показники; друга – загальні показники, такі як надійність і безпечність, 

технологічність, досконалість проектування, дизайн, екологічність і 

престижність, патентно-правовий показник [5, с. 407]. 
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Із метою визначення якості виробів на виробництві застосовують 

найрізноманітніші методи, які поділяють залежно від способу одержання 

інформації на об’єктивний (вимірювальний), органолептичний, 

диференційований, комплексний.  

Об’єктивний метод полягає в оцінюванні рівня якості продукції за 

допомогою стендових випробувань і контрольних вимірювань, а також 

лабораторного аналізу [4, с. 349]. Органолептичний метод передбачає аналіз 

сприймань органами чуття експерта (зір, слух, нюх, смак, дотик) споживчих 

властивостей товарів без застосування технічних вимірювальних і 

реєстраційних засобів. Диференційований метод оцінювання рівня якості 

товарів передбачає порівнювання одиничних показників із відповідними 

показниками виробів-еталонів, стандартів і технічних умов. Комплексний 

метод дає можливість визначити узагальнюючий показник якості оцінюваного 

виробу. Ним може бути інтегральний показник, який обчислюється шляхом 

порівняння корисного ефекту від споживання (експлуатації) певного виробу і 

загальної величини витрат на його створення і використання [6, с. 409].  

Деякі науковці додають ще експертний та соціологічний методи, 

змішаний [6, с. 65]. Зазвичай оцінювання якості більш ніж в 90 % випадків 

використовують змішані методи й іноді – чисто експертні. 

Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства 

запровадження й дотримання належного комплексного механізму управління 

якістю продукції, адже конкурентоспроможність пов’язана з двома 

показниками – рівнем ціни та рівнем якості продукції. Якість продукції в цьому 

випадку займає перше місце. Зміна якості, на відміну від рівня ціни, дозволяє 

підприємству отримати значну перевагу в часі, яку воно може використати для 

поширення своєї частки на ринку, завоювання нових груп покупців і 

ускладнення повернення на ринок конкурента. 

Якість продукції як економічна категорія відображає істотні сторони 

економічних явищ і процесів. Немає іншого шляху розвитку, крім шляху якості, 

якщо підприємство не хоче залишитися на задвірках технічного прогресу або 

взагалі зникнути з ринку. Якісні показники та різні методи визначення якості 

продукції необхідні для дієвого управління якістю продукції та для зростання 

якості продукції, що підвищує ефективність діяльності підприємства.  
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Актуальність теми. Практично кожен ефективний керівник прагне 

знати, як зацікавити своїх підлеглих працювати продуктивно, а політику 

винагороди за працю збудувати таким чином, щоб свідома ініціатива 

працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, 

удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати 

працею свій дохід. На Заході вже давно зрозуміли, що цінного працівника 

потрібно поважати та вдосконалювати його професійні здібності так, щоб він 

відчував свій вклад в організацію, оскільки від його знань, працездатності та 

лояльності багато в чому залежить успіх компанії на ринку. Не дивно, що 

слабка мотивація персоналу до праці займає третє місце в переліку причин, що 

перешкоджають росту бізнесу будь-якої компанії. 

Проблеми управління мотивацією у вітчизняних підприємствах 

досліджували багато вчених і практиків, серед яких особливу увагу слід 

приділити працям таких учених, як С. І. Гребінська, А. М. Тімонін, 

О. А. Докучаєв, І. М. Мягких, О. О. Ревякін, Л. М. Шевчук та ін.  

Однак, все ж численна кількість управлінців вважають, що головним 

стимулюючим чинником для працівника є матеріальна винагорода. Але за 

дослідженням Ірини Грабовської (HRM.ua) [2] виявляється, цього недостатньо. 

Все більше працівників потребують можливостей для особистісного та 

професійного розвитку, усвідомлення про важливість і суспільну необхідність 

тієї роботи, яку вони виконують, а також структурованість у роботі. 

Яскравим прикладом формування ефективної системи мотивації є 

компанія «Київстар». При прийомі на роботу працівники мають конкретні 

обов’язки чітко визначені посадовими інструкціями та встановлений певний 

рівень зарплати (грейд). Кожна посада та кожен грейд має певний діапазон 

розміру заробітної плати, яка може змінюватися в залежності від успіхів 

співробітника на цій посаді. В процесі роботи працівників має можливість 

переходу на іншу посаду, беручи участь у внутрішньому конкурсі, причому 

конкурс на заміщення вакансії, в першу чергу, оголошується серед 

співробітників «Київстар». Окрім заробітної плати, кожен штатний 

співробітник, в залежності від індивідуальних результатів праці та результатів 

роботи його підрозділу і компанії в цілому, може розраховувати на премії. 

Зазвичай виплачуються щоквартальні та щорічні премії, що складає істотну 
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надбавку до зарплати. Крім зарплати та премій, кожен штатний співробітник 

отримує соціальний пакет, який включає в себе медичну страховку, доплату до 

відпустки, пенсійне накопичувальне страхування, страхування від нещасного 

випадку, мобільні послуги для членів сім’ї. Співробітники компанії мають 

можливість отримати цільову матеріальну допомогу в особливих випадках, 

наприклад, ювілей, народження дитини, весілля, а також підтримку в разі 

серйозної хвороби. Також компанія «Київстар», активно сприяючи підвищенню 

кваліфікації свого персоналу, оплачує відповідні семінари, тренінги, а також 

спеціальні програми розвитку; проводить конкурси бізнес-ідей із 

заохочувальними преміями та можливістю впровадження цих ідей на практиці. 

Ще одним прикладом у системі заохочення персоналу є «Райффазен Банк 

Аваль». Керівництво банку вирішило простимулювати персонал до 

продуктивної роботи підвищенням зарплати: в кілька разів зросли доходи 

менеджерів середньої та вищої ланки, причому особливо престижною і 

високооплачуваною стала робота ризик-менеджерів. Також банк заохочує своїх 

працьовитих співробітників підвищенням їх професійної кваліфікації: для них 

організовуються тренінги (для цього створено навчальний центр, в якому 

працюють 8 тренерів). Крім того, банк уклав договір із Києво-Могилянською 

Бізнес-Школою про навчання 220 менеджерів банку по стратегічному, 

функціональному і кадровому менеджменту [6]. 

Сьогодні багато компаній у Швеції дозволяють персоналу працювати на 

дому. Нікого вже не дивує робочий процес за гнучким графіком: якщо 

компетентна група вважає за можливе надати таке право члену команди, то 

керівництво не буде заперечувати, тому що за результати роботи відповідає 

весь колектив. Також керівництво західних фірм йде на встановлення гнучкого 

графіку роботи: воно дозволяє працювати своєму працівникові вранці або 

вночі: головне, щоб у нього було натхнення. Відпрацьований час визначається 

по картці. У кожного співробітника є веб-сторінка. Зазирнувши туди, керівник 

може отримати інформацію про те, скільки працівник перебував на робочому 

місці. Що стосується українських компаній, то вони поки що у своїй більшості 

дотримуються жорсткого графіку роботи [7]. 

Проте, специфіка вітчизняного бізнесу дозволяє застосовувати інші не 

менш цікаві схеми мотивації, зокрема через бартер. Особливо це стосується 

компаній, що працюють у сфері послуг. Власні послуги можна обмінювати на 

такі мотиваційні привілеї, як сертифікати на навчання, спортивні абонементи, 

лікування у стоматолога, клінінгові послуги для працівників тощо. Така 

система дозволить зекономити обігові кошти для компанії та створить 

заохочення працівникам. 

Отже, застосування ефективних та, інколи, нестандартних підходів до 

мотивації персоналу виступає одним із основних чинників, які безпосередньо 

впливають на рівень продуктивності праці, а отже визначають 

конкурентоспроможність підприємства.  
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В умовах сьогодення актуальною є проблема здійснення значних 

економічних перетворень. Особливо це стосується банківської сфери, яка є 

одним з елементів економічного регулювання. На сучасному етапі розвитку 

банківської системи в конкурентній боротьбі виграє той, хто створить 

ефективно діючу систему мотивації та стимулювання банківського персоналу. 

Саме тому банки, що орієнтовані на досягнення фінансової стабільності, 

потребують формування банківського працівника ринкового типу з високою 

мотивацією до результативності праці та досягнення цілей банку. 

Отже, виникає об’єктивна необхідність створення науково 

обґрунтованого механізму мотивації праці персоналу банку, тобто можливості 

за допомогою дієвих важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників 

продуктивно й якісно працювати, сприяти піднесенню їх ефективної праці. 

Метою даної роботи є дослідження систем мотивації персоналу банків і 

пошук шляхів їх удосконалення. 

Завдання полягає в дослідженні ролі працівників у діяльності українських 

банків та їх мотивацію, і відповідно до цього сформувати методи матеріального 

та морального стимулювання . 

Питаннями мотивації праці займалися як закордонні, так і вітчизняні 

автори, зокрема: А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, П. Армстронг, А. Кібанов, 

І. Баткаєва, О. Мітрофанова, М. Ловчева, Ф. Херцберг, Б. Mocнер, Б. Снідерман 

та інші [1]. Однак низка питань, пов’язаних із системним дослідженням 

матеріальної мотивації та її взаємозв’язку з аспектами морального 

мотивування, повністю не розкриті. 

Особливістю управління персоналом банку є зростаюча роль особистості 

працівника. Ефективність банківської діяльності стає переважно залежною від 

активізації людського фактора.  

http://www.management.com.ua/
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На жаль, у працівників українських банків немає достатньої мотивації для 

ефективної роботи. Персонал банку не готовий брати на себе всю 

відповідальність у ході ухвалення рішень та їх виконання. Керівники не завжди 

чітко уявляють, які мотиви стимулюють їх підлеглих на ефективну роботу. 

Проблема мотивації праці персоналу вважається ключовою в управлінні 

персоналом. Система мотивації банківських працівників формується на 

поєднанні методів матеріального та морального стимулювання та базуються на 

таких компонентах мотиваційного механізму: 

– досягнення – надання працівникам можливості вирішувати 

завдання розвитку банку, стимулювати їх пропозиції й ініціативу, спрямовані 

на вдосконалення банківських технологій і продуктів, формувати почуття 

гордості за свої досягнення; 

– визнання – створення умов, за яких працівник буде впевненим, що 

його ідеї та пропозиції будуть почуті, результат роботи буде поміченим 

керівництвом, а працівник отримає винагороду; 

– навчання – створення умов для накопичення корпоративних знань, 

які є важливим фактором для розвитку банку, підвищення його 

конкурентоспроможності, та зростання добробуту працівника; 

– корпоративна культура – створення в банку норм і правил 

поведінки щодо клієнтів, а також між працівниками та структурними 

підрозділами; 

– кар’єрне зростання – надання рівних можливостей щодо зайнятості 

та посадового просування за критерієм результативності праці; 

– система участі – надавати змогу працівникам банку брати участь і 

поділяти успіх в діяльності банку, брати участь у прибутках і акціонерному 

капіталі, залучати працівників до прийняття рішень; 

– організація та управління – полягає в тому, щоб створювати в банку 

комфортні умови для ефективної роботи, впроваджувати передові форми та 

методи управління; 

– відданість банку – виховання у працівника відданості своєму банку, 

гордості за нього, упевненості в ньому [2]. 

Слід визначити, що у сфері матеріального стимулювання ефективним 

інструментом мотивації є заробітна плата. Оплата праці стане вагомим 

інструментом підвищення продуктивності праці лише за умови її прив’язки до 

фінансового результату діяльності банку. З цією метою доцільно запровадити 

динамічну модель заробітної плати. Основні вимоги до моделі полягають у 

тому, що вона має відображати: 

1) залежність розміру заробітної плати від результатів діяльності 

банку; 

2) стимулювання як колективної, так і індивідуальної праці; 

3) конкурентоздатність основної заробітної плати на ринку праці; 

4) важливі напрямки діяльності банку через основні показники 

розподілу заробітної плати; 

5) залежність обсягу премії від результатів роботи у періоді, за який 

вона виплачується [3]. 
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Отже, особливістю сучасного менеджменту банку є підвищення ролі 

функції мотивації персоналу банку, застосування різних форм і методів 

стимулювання високопродуктивної праці, що призведе до підвищення 

фінансових результатів діяльності банку. 
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На даному етапі розвитку України перед нами постало відповідальне 

питання, що ж обрати, ЄС, або ТС? Що є більш вигідним для нашої країни і для 

її населення? Спробуємо відповісти на ці питання. Розглянемо основні пункти 

договору між Україною та ЄС.  

Підхід ЄС до угод про асоціацію. Зміст угоди ЄС із конкретною країною, 

з якою він будує відносини – різниться. Наприклад, зміст «Європейської угоди» 

між ЄС і Польщею, що містила конкретну перспективу приєднання до ЄС, 

багато в чому різниться з «Угодою про асоціацію» між ЄС і Чилі. Країни з 

менш розвиненими торговими інституціями або менш ліберальним торговим та 

економічним середовищем беруть на себе менш деталізовані зобов’язання зі 

сприяння торгівлі, тим часом як країни, чиї торгові інституції порівняно 

розвиненіші та / або вже вдалися до великих торговельних й економічних 

реформ, погоджуються на глибші умови. Враховуючи сучасний соціально-

економічний стан України сподіватися на кращі умови нам не варто. 

Юстиція, свобода і безпека. Визначає напрямки взаємодії у відповідних 

сферах. Важливою метою співробітництва є утвердження верховенства права та 

зміцнення відповідних інституцій, зокрема у сфері правоохоронної діяльності 

та встановлення правосуддя, насамперед, зміцнення судової системи, 

покращення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості. 

Одним з елементів співпраці є забезпечення належного рівня захисту 

персональних даних відповідно до найкращих європейських і міжнародних 

стандартів. Із метою управління міграційними потоками Угодою 
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передбачається запровадження всеохоплюючого діалогу щодо ключових 

питань у сфері міграції, включаючи нелегальну міграцію, протидію торгівлі 

людьми тощо. Важлива увага приділяється забезпеченню мобільності громадян 

і поглибленню візового діалогу, зокрема шляхом запровадження безвізового 

режиму після виконання відповідних критеріїв, передбачених у Плані дій щодо 

лібералізації ЄС візового режиму для України. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна-ЄС (ЗВТ) є 

невід’ємною складовою Угоди про асоціацію та передбачає лібералізацію 

торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів і до певної 

міри – руху робочої сили. Відмінною рисою ЗВТ Україна-ЄС є комплексна 

програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних із торгівлею, до 

відповідних стандартів ЄС. Це дозволить значною мірою усунути нетарифні 

(технічні) бар’єри в торгівлі між Україною та ЄС і забезпечити розширений 

доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і, навпаки, – 

європейських експортерів до українського ринку. Таким чином, поглиблена та 

всеохоплююча ЗВТ має забезпечити поступову інтеграцію економіки України 

до внутрішнього ринку ЄС. 

Економічне та секторальне співробітництво. Глави цього розділу Угоди 

передбачають відповідні заходи у секторах: енергетика (в тому числі ядерна), 

транспорт, захист довкілля, промислова політика та підприємництво, сільське 

господарство, оподаткування, статистика, надання фінансових послуг, туризм, 

аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона здоров’я, науково-

технічна співпраця, культура, освіта тощо. Викликає занепокоєння 

незадовільний стан захисту довкілля України, що безумовно потребує уваги та 

турботи. 

Фінансове співробітництво окреслюється механізм і шляхи отримання 

Україною фінансової допомоги з боку ЄС, у тому числі з метою сприяння 

реалізації Угоди про асоціацію, пріоритетні сфери її надання, порядок 

моніторингу та оцінки ефективності її використання. Також, положення цієї 

частини передбачають поглиблення співпраці України та ЄС із метою 

попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та незаконною 

діяльністю, зокрема шляхом поступової гармонізації українського 

законодавства у цій сфері із законодавством ЄС, обміну відповідною 

інформацією тощо. З наведених нами даних ми можемо спостерігати вплив із 

боку ЄС на, майже всі галузі життя населення України. Але чи буде це 

прибутково? Академік Валерій Геєць підрахував, скільки Україні доведеться 

заплатити для виконання норм Угоди з ЄС. Виконання стандартів угоди про 

асоціацію з ЄС у сфері екології коштуватиме Україні 20 млрд євро, а у сфері 

енергетики та енергоефективності – 68 млрд євро, повідомив директор 

Інституту економіки та прогнозування НАНУ Валерій Геєць [4]. Зважаючи на 

політику МВФ яке надає Україні кредити ми зможемо спостерігати збільшення 

рівня цін на енергоресурси, зниження кількості трансфертів, збільшення рівня 

податків. 
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Сучасний етап розвитку економіки України в системі світогосподарських 

зв’язків відбувається за надзвичайно складних умов як внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру. Незважаючи на появу ознак економічної стабілізації у 

світі, зокрема послаблення ризиків різкого зниження світового ВВП, 

припинення падіння міжнародної торгівлі, зовнішній попит із боку країн – 

торговельних партнерів України залишається досить низьким. 

Метою дослідження є оцінка сучасного стану та аналіз інтенсивності 

розвитку України у світовій економіці. 

Одним із головних завдань зовнішньоекономічної політики України за 

цих умов є розробка алгоритму ефективної взаємодії національної економіки зі 

світовим господарством у контексті формування відкритої економіки, 

структурно орієнтованої, наближеної до імпортозаміщувального типу з 

переважною спрямованістю на розвиток місткого внутрішнього ринку. 

Уповільнення темпів зростання світової економіки зумовило звуження попиту 

на світових ринках і мало негативний вплив на експортоорієнтовані галузі 

промисловості України. 

Звуження світового попиту, низькі ціни на товарних ринках, загострення 

конкуренції та підвищення протекціонізму зумовили скорочення обсягів 

українського експорту в 2013 р. порівняно з 2012 р. на 40,3 %, що становить 

40,4 млрд дол США. Динаміка ВВП України у 2012 р. залишається позитивною, 

проте нестійкою, із формуванням з другого півріччя низхідного тренду.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку України в 

першому півріччі 2012 р., становив 2368,8 млн дол США, що на 3,4 % менше 

обсягу відповідного періоду 2011 р. Найбільшу частку прямих іноземних 

інвестицій було вкладено у промисловість – близько 63 % (1491 млн дол США, 

що майже на 75 % більше, ніж у січні-червні 2011 р.). При цьому з усього 

обсягу прямих іноземних інвестицій, що надійшли в промисловість, 89 % було 

вкладено лише у дві галузі: харчову промисловість і сферу виробництва та 

http://index.minfin.com.ua/index/infl/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://hub.coe.int/
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розподілення електроенергії, газу та води. Активним було також інвестування у 

сферу торгівлі (10,3 %), транспорт та зв’язок (8 %) та фінансову діяльність 

(7,3 %).  

У 2012 р. спостерігається зниження темпів економічної активності як у 

країнах із розвинутою економікою, так і в країнах із ринками, що розвиваються. 

Так, зростання світового ВВП у першому кварталі 2012 р. становило 3,6 %, тоді 

як за відповідний період 2011 р. – 4,3 %. У другому кварталі 2012 р. ВВП країн 

ЄС у річному вимірі зменшився на 0,3 %, тоді як у першому кварталі 2012 р. 

було зафіксовано зростання на 0,1 %. Основні країни – торговельні партнери в 

ЄС демонструють негативну динаміку економічного зростання в перші два 

квартали 2012 р. (Італія, Іспанія, Угорщина) чи її суттєве сповільнення 

(Німеччина, Польща).  

Серед найбільших країн – торговельних партнерів лише Російська 

Федерація продемонструвала певну висхідну динаміку зростання ВВП – 4,6 % і 

4,1 % порівняно з 3,6 % за два квартали попереднього року[1]. 

Перспектива формування в Україні відкритої економіки, під якою слід 

розуміти не лише розвиток зовнішньої торгівлі, а й поступове налагодження ще 

двох важливих каналів взаємозв’язку зі світовим господарством (через рух 

капіталів і взаємний обмін національними валютами) є об’єктивно зумовленою 

і практично безальтернативною. Пріоритетними принципами формування 

відкритої економіки в Україні повинні стати: 

 розвиток власних галузей, які мають порівняльні та конкурентні 

переваги у світовій економіці як регіонального, так і глобального масштабу, 

зокрема такі, як ракето-, судно-, літакобудування, порошкова металургія, 

виробництво надтвердих матеріалів, електрозварювальна галузь, хімічна 

промисловість, галузі, пов’язані з транзитом через територію України вантажів, 

газу, нафти, електроенергії та інших товарів і послуг; 

 створення потужного інтегрованого національного ринку як 

фундаментальної економічної основи для завоювання відповідних ніш на 

висококонкурентних світових ринках товарів і послуг; 

 введення твердої конвертованої національної валюти; 

 врахування відмінностей у фактороінтенсивності національних 

галузей і виробництв, відповідних внутрішніх витратах, цінах та їх світових 

аналогах із метою уникнення несприятливої для України асиметрії в цінах, що 

призводить до погіршення умов торгівлі та породжує суттєві збитки. 

Економіка України значно більшою мірою, ніж це стосується усталених 

ринкових економік, відчуває потребу в зовнішніх ресурсах розвитку. При 

гострій нестачі внутрішніх капіталів, технологій, підприємництва їх 

поповнення можливо і доцільно забезпечити за рахунок світових ринків. Саме 

це й визначає необхідність і важливість «відкриття» української економіки [2]. 
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Кондитерська галузь є однією з найбільш розвинутих у харчовій 

промисловості України. Зростання доходів населення, підвищення його 

купівельної спроможності та попиту на продовольчі товари, посилення вимог 

покупців до якості та безпеки харчових продуктів є основними факторами 

збільшення виробництва в кондитерської галузі. Тому дослідження факторів 

розвитку ринку кондитерських виробів в Україні є актуальним. 

Метою дослідження є визначення проблем функціонування ринку 

кондитерських виробів та обґрунтування перспектив його подальшого 

розвитку. 

Продукція кондитерської галузі умовно поділяється на борошняні, 

шоколадні та цукрові кондитерські вироби [4]. Стабільність української 

кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: 

«Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», 

«Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» і «Черкаська 

БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукції. 

Попит на кондитерську продукцію еластичний по ціні та по доходам. 

Еластичність попиту має несиметричний характер, тобто реакція споживачів на 

зміну вартості виробів різна [1]. Сезонні коливання попиту на кондитерську 

продукцію посилюють вплив фактора упаковки товару на обсяги продажів.  

Поточні обсяги виробництва продукції галузі дозволяють не тільки 

забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а й створюють значний експортний 

потенціал. Підприємства галузі є активними споживачами вітчизняної 

сільськогосподарської сировини – борошна, цукру, молока тощо, а їх 

асортимент охоплює практично всі групи кондитерських виробів.  

У структурі зовнішньої торгівлі кондитерською продукцією домінуючу 

частку займає Росія, обсяг імпорту з якої різних видів кондитерської продукції 

оцінюється на рівні 50,84 % (цукрові кондитерські вироби), 62,23 % (борошняні 

кондитерські вироби) та 66,02 % (шоколадні кондитерські вироби) від 

загального імпорту солодощів [3]. Обсяг експорту різних видів кондитерської 

продукції в Росію оцінюється на рівні 54,25 % (борошняні кондитерські 

вироби), 74,36 % (шоколадні кондитерські вироби) та 46,31 % (цукрові 

кондитерські вироби) від загального експорту солодощів [3]. Значні частки в 
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структурі українського імпорту також займають такі країни, як Німеччина, 

Польща та Італія, в структурі експорту – Казахстан, Білорусь та Азербайджан.  

Особливості ринку кондитерських виробів в Україні:  

1. Процес виробництва кондитерської продукції є досить 

матеріаломістким, що зумовлює значну чутливість виробників до стану ринків 

цукру та какао-бобів. Останні є імпортною сировиною, таким чином, вітчизняні 

кондитери є досить чутливими до валютних ризиків [1]. Що стосується ринку 

цукру, то він характеризується високим ступенем державного регулювання, що 

негативно позначається на його учасниках. Виробництво борошняної та 

цукрової кондитерської продукції цілком забезпечується вітчизняною 

сировиною. 

2. Українська кондитерська галузь є залежною від експорту, тому 

запровадження торгівельних обмежень із боку країн Митного союзу негативно 

впливає на її динаміку та зумовлює пошук нових ринків. Українські виробники 

також наражаються на високі політичні ризики, підтвердженням чому слугує 

заборона в серпні 2013 року на ввезення продукції компанії «Roshen» у Росію.  

3. Рівень споживання кондитерських виробів в Україні є значно нижчим, 

ніж у країнах ЄС, що зумовлюється низьким, порівняно з європейським, рівнем 

доходу. Покращення економічної ситуації в Україні опосередковано дасть 

поштовх для розвитку, в першу чергу, шоколадного сегменту, продукція якого, 

зважаючи на більш високу вартість, поступається в споживацьких уподобаннях 

продукції цукрового сегменту [5]. При цьому останнім часом попитом на 

вітчизняному ринку користуються складні (комбіновані) кондитерські вироби.  

Кондитерський ринок відноситься до ринків диференційованої олігополії. 

При такому типі структури ринкового середовища конкуренти прагнуть 

поділити сегменти ринку, закріпити за собою особливе місце. На фоні жорсткої 

конкурентної боротьби продовжується процес появи на ринку нових 

підприємств-виробників, розширюється асортимент продукції невеликих фірм, 

поглиблюється сегментація ринку, залучаються іноземні інвестиції. У наступні 

декілька років рівень концентрації українського кондитерського ринку 

підвищуватиметься, оскільки головною передумовою розвитку галузі є 

удосконалення виробництва, що потребує значних капітальних інвестицій, які є 

непосильними для дрібних кондитерських виробників [5]. 

Ринок кондитерських виробів в Україні динамічно розвивається. 

Стабільно високий попит на цю продукцію та достатня забезпеченість 

власними сировинними ресурсами сприяли розвитку кондитерської галузі в 

Україні. 
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Люди, що працюють в організаціях, поводять себе у суспільстві та на 

роботі по-різному, в залежності від складного поєднання індивідуальних рис, 

особливостей організаційного оточення та обставин зовнішнього середовища. 

Дуже часто наявність індивідуальних рис, що у своїй сукупності можуть 

формувати потенційно активного працівника, здатного виконувати роботу з 

високою продуктивністю і результативністю, не гарантує його активної 

поведінки у певному організаційному оточенні, яке не заохочує ініціативу і 

підприємливість.  

І навпаки, людина із середніми здібностями може у відповідному 

організаційному оточенні прагнути до розвитку і покращувати результати своєї 

діяльності. Як бачимо, робоча група впливає на людей в організації, формує 

певні норми поведінки, створює певні ціннісні орієнтири та зумовлює 

ставлення людей до роботи [3]. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення ролі 

організаційної культури для розвитку працівників та організації. 

Зростаюча роль людського фактору в організаціях дає підстави для 

висновку про необхідність формування в кожній із них певної організаційної 

культури, яка б поєднувала її працівників і обумовлювала бажаний тип 

виробничих відносин. Це дозволяє забезпечувати гармонізацію колективних та 

індивідуальних інтересів працівників, дає змогу мобілізувати їх ініціативу, 

виховувати відданість організації, поліпшувати процес комунікації. Термін 

«організаційна культура» охоплює більшу частину явищ духовного і 

матеріального життя колективу: домінуючі в ньому матеріальні цінності та 

моральні норми, прийнятий кодекс поведінки, укорінені ритуали та форму 

одягу персоналу. 

З погляду системного аналізу, організаційну культуру варто розглядати 

як сформовану впродовж усієї історії підприємства (організації) сукупність 
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прийомів і правил адаптації організації до вимог зовнішнього середовища та 

формування внутрішніх відносин між групами тих, що працюють [2]. 

Мета організаційної культури на підприємстві полягає в забезпеченні 

високої прибутковості підприємства за рахунок максимізації ефективності 

менеджменту та якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому за 

допомогою [1]: 

• удосконалення управління людськими ресурсами; 

• виховання у працівників ставлення до підприємства як до своєї другої 

домівки; 

• розвитку здатності в ділових та особистих відносинах спиратися на 

встановлені норми поведінки, вирішувати будь-які проблеми без конфліктів. 

Організаційну культуру найбільш доцільно розглядати на основі таких 

характеристик [2]: 

– усвідомлення себе і свого місця в організації; 

– комунікаційна система та мова спілкування; 

– зовнішній вигляд, одяг і представлення себе на роботі; 

– форма обідів, ланчів, звички і традиції в цій сфері; 

– цінності; 

– взаємовідносини між людьми; 

– усвідомлення часу як ресурсу; 

– віра в що-небудь і відношення до будь-чого; 

– процес розвитку працівників і навчання; 

– трудова етика та мотивація. 

Розглядаючи корпоративну культуру компанії, можна сказати, що вона 

виникає й існує в будь-якій компанії та може бути розглянута як система, що 

складається з: ціннісно-нормативної структури, заснованої на місії, філософії й 

ієрархії цілей компанії; організаційної структури; структури комунікацій; 

структури соціально-психологічних відносин у колективі; ігрової структури 

(легенд, звичаїв, традицій); структури зовнішньої ідентифікації компанії [4]. 

Отже, сьогодні роль організаційної культури в економічних процесах 

значно зростає, вона стає сучасним інструментарієм менеджменту, тому зростає 

необхідність вкладати інвестиції в розвиток організаційної культури.  

Проаналізувавши організаційну культуру керівники організацій мають 

можливість уникнути багатьох помилок, зайвих витрат і хвилювань. Однак, 

якщо базові установки існуючої культури не сприяють розвитку організації, 

якщо цілі працівників суперечать цілям керівництва, то культура стає 

серйозною перешкодою на шляху розвитку і може стати причиною краху 

організації. 

Таким чином, організаційна культура – це свого роду закрита мораль, яка 

покликана зміцнювати згуртованість членів даної соціальної групи, 

спрямовувати їхню діяльність у потрібному напрямку, який забезпечує успішне 

функціонування та розвиток організації.  
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Проблема безробіття є актуальною як для України, так і для всього світу. 

За останніми даними Міжнародної організації праці, близько 200 мільйонів осіб 

по всьому світу є безробітними. В Україні безробіття сягає 7,0 %. І хоча це один 

із найкращих показників в Європі та в історії України, ми розуміємо, що тема 

зайнятості населення залишається вкрай болючою. Тому ми вирішили 

дослідити цю проблему шляхом здійснення порівняльного аналізу рівня 

безробіття за 2013 рік у різних областях України, щоб прослідкувати різницю 

отриманих даних та виявити причини цього явища. 

Безробіття – вимушена незайнятість працездатного й економічно 

активного населення, яке за незалежних від нього обставин не спроможне 

реалізувати свою робочу силу і отримати від цього трудовий дохід. Процес 

росту рівня незайнятого населення працездатного віку має негативні економічні 

та соціальні наслідки для економіки та населення країни, територій на яких 

воно набуло значного поширення. Основними причинами безробіття, як за 

результатами обстеження, так і за адміністративними даними державної служби 

зайнятості, найчастіше виступають: закриття підприємств; постійний науково-

технічний прогрес; звільнення за власним бажанням; вивільнення з 

економічних причин; неможливість знайти роботу після закінчення 

навчального закладу; міграція населення; нерегулярна чи взагалі відсутня 

виплата заробітної плати. 

На основі отриманих даних від Державної служби зайнятості України, 

проведено аналіз рівня безробіття в Рівненській, Черкаській, Львівській, 

Харківській і Київській областях, прийшли до висновку, що: 

– найвищий рівень безробіття спостерігається в Рівненській області, 

який сягає 9,3 %. На нашу думку, найвагомішою причиною високого рівня 
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безробіття в Рівненькій області у порівняні з іншими є абсолютна відсутність 

промисловості, що породжує важку демографічну ситуацію, а саме міграцію 

працездатного населення. І хоча в даній області є одна із чотирьох Українських 

АЕС, вона не працює у повну силу, через наявну екологічну ситуацію даної 

області; 

– на 0,8 % нижче від показників рівня безробіття в Рівненській 

області спостерігається в Черкаській, а саме він становить 8,5 %. Дослідивши 

проблеми цієї області, ми дійшли висновку, що саме низький попит на чоловічу 

робочу силу, через переважання у сільському господарстві рівня зайнятості 

жіночого населення, та є найважливішою причиною безробіття. Також 

актуальною залишається проблема забезпечення зайнятості мешканців села, 

оскільки можливість працевлаштуватися на селі є досить обмеженою; 

– проаналізувавши стан Львівської області виявили, що рівень 

безробіття дорівнює 6,9 %, який значно відрізняється від попередніх областей 

(нижче на 2,4 % ніж у Рівненській і на 1,6 % нижче ніж у Черкаській областях). 

Причинами безробіття в даній області можна визначити: низькі економічні 

показники, промисловість працює не на повну потужність, а також неодмінно 

позначаються й політичні обставини на ефективності роботи промисловості; 

– у Харківській області рівень безробіття сягає 6,3 %, показники 

якого свідчать про істотне зменшення рівня з кожним роком (для порівняння – 

у 2012 році безробіття було 6,8 %). Основними причинами безробіття, як за 

результатами обстеження, так і за адміністративними даними державної служби 

зайнятості, найчастіше виступають: звільнення за власним бажанням; 

вивільнення з економічних причин; неможливість знайти роботу після 

закінчення навчального закладу; 

– найнижчий рівень безробіття, в порівнянні з вищеперерахованими 

областями, в Київській області – 5,1 %. Не дивлячись на достатньо низький 

рівень безробіття, можна виділити наступні причини існування даної проблеми: 

відсутність можливостей для розвитку малого та середнього бізнесу через 

великий рівень корупції, що зумовлює міграцію населення в пошуках робочих 

місць, а також неможливість працевлаштування для молоді. 

Якщо порівнювати причини безробіття в усіх перерахованих областях, то 

можна визначити, що єдиною загальною причиною такого розповсюдженого 

явища є неефективність використання робочої сили у минулому й відсутність 

економічних умов, які дали б змогу людям застосовувати свої навички у 

продуктивній роботі за гідну за робітню плату. Саме з безробіттям пов’язані 

такі деструктивні явища як падіння виробництва, бідність, соціальна напруга, 

криміналізація. 

Таким чином, розглянувши показники динаміки рівня безробіття в різних 

областях України, прийшли до висновку, що поширення безробіття в областях 

прямо залежить від існування великих індустріальних центрів та економічної 

активності територій. В областях із розвинутою сільськогосподарською 

культурою вагомий вплив має сезонне безробіття, про яке чітко свідчить 

динаміка показників – офіційні числа зареєстрованих в залежності від пори 

року різняться в півтора – два рази. Також динаміка свідчить про значний 
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рівень прихованого безробіття в областях, яке зменшується в літню пору року в 

результаті тимчасової зайнятості населення в різних галузях, де роботодавці не 

фіксують офіційного працевлаштування, а також за кордоном (стосується в 

основному студентів, і неповнолітніх осіб). За даними представництва 

Міжнародної організації по міграції (МОМ) значна частка громадян України 

працює за кордоном, які становлять найбільшу частку з категорії «прихованого 

безробіття». 
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Cьогодні у світі маркетингу здійснена революція під назвою 

нейромаркетинг, що використовує різні стимули, які впливають на людський 

мозок, щоб викликати потрібну дію. Ця наука з’явилася на основі досліджень 

людського мозку і даних класичного маркетингу, в ході яких було встановлено, 

що споживач приймає рішення не тільки на основі раціональних суджень, а й 

на основі емоційних реакцій, які він не може контролювати [1]. Це означає, що 

знаючи біохімію емоційних реакцій покупців, продавці можуть ефективно 

впливати на всі п’ять органів почуттів людини, застосовуючи позитивні 

подразники у вигляді запахів, музики, кольору, викладення товару, що 

позитивно впливають на настрій і купівельну спроможність відвідувачів 

магазину, як наслідок, удосконалюють стратегію продажів.  

Нейромаркетинг – комплекс прийомів, методів і технологій, що 

формується на перетині економічної теорії, нейробіології, психології та 

медицини.  

Концептуально нейромаркетинг являє собою збір та інтерпретацію 

інформації про мимовільні реакції людини на будь-які особливості і елементи 

товару або торгової марки: назву, логотип, поєднання кольорів, аудіосигнали, 

символи та інше [3]. 

Нейромаркетологи задіюють сучасні технології дослідження мозку, щоб 

дізнатися приховані в підсвідомості людини установки і на основі цього 

правильно вибудовувати рекламні кампанії.  

Серед основних технік нейромаркетингу, якими користуються як на 

Заході, так і у нас, – електроенцефалографія (ЕЕГ), функціональна магнітно-

резонансна томографія (фМРТ), аналіз мімічних мікро-виразів і зняття 

біометричних показників.  
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Поширеним методом є ЕЕГ: за допомогою електродів, прикріплених до 

голови, фіксується електрична активність мозку в момент виконання певного 

завдання (наприклад, перегляду рекламного ролика). Потім отримані дані 

обробляються, і стає ясно, яка область мозку була найбільш задіяна. Основний 

мінус методу ЕЕГ – низька просторова роздільна здатність: визначити джерело, 

конкретну зону активації мозку непросто. Зате це може бути компенсовано 

суміщенням ЕЕГ із фМРТ. 

Якщо ці дві техніки «сканують» і аналізують процеси в мозку, то 

біометрія фіксує показники тіла – серця, м’язів, шкіри, а також оцінює напрям 

погляду (метод айтрекінгу). 

Айтрекінг (Eye-tracking) – це технологія, що дозволяє відслідковувати 

напрямок погляду людини. Технологія eye-tracking дозволяє за допомогою 

спеціального приладу – eye-tracker’а – відслідковувати напрямок погляду 

людини. Технологія дозволяє фіксувати з допомогою спеціальних 

високоточних камер, куди саме в кожен конкретний момент часу дивиться 

людина, дивлячись на екран монітора.  

Дослідження з застосуванням eye-tracker’a дозволяють дізнатися, що 

бачать люди, дивлячись на матеріали виробника, а що залишається поза полем 

зору; як виглядають матеріали виробника на тлі матеріалів конкурентів; чи 

помічають клієнти основні інформаційні посили замовника.  

Сьогодні кілька дослідницьких компаній поєднують в собі eye-tracking з 

ЕЕГ вимірювання мозкової активності для моніторингу почуттів респондента, а 

також їх свідомої уваги під час перегляду реклами, плакату, упаковки виробу 

або розташування на поличці супермаркету.  

У деяких наукових працях поняття «нейромаркетинг» ототожнюють із 

сенсорним маркетингом, який допомагає виробити умовний рефлекс: коли 

людина чує певну музику, відчуває запах або бачить поєднання кольорів – у неї 

виникають чіткі асоціації з певним брендом.  

Усі процеси нейромаркетингу забезпечують сенсорне сприйняття 

продукції, її кольору, зображення, аромату та звукового оформлення, тому ці 

технології впливають на п’ять органів відчуттів покупця, що відкриває нові 

можливості в організації продажів, ведення переговорів і вибудовуванні 

відносин з клієнтами [2].  

Нейромаркетинг – ефективний спосіб, який допоможе донести потрібну 

інформацію до клієнтів з урахуванням їх психологічних особливостей і, як 

наслідок, досягти кращого взаєморозуміння. Концепція сучасного магазину, де 

використовуються прийоми нейромаркетингу, полягає в тому, щоб вибудувати 

гармонійну взаємодію між покупцем і торговою точкою.  

Підсумовуючи, хочемо ще раз наголосити на нашому комплексному 

трактуванні нейромаркетингу з точки зору його корисності для всіх суб’єктів та 

учасників ринку, адже в результаті таких спрямованих маркетингових 

досліджень кожен споживач отримує потрібну продукцію, стає більш 

задоволений, у суспільстві вирішуються актуальні проблеми за рахунок 

спільноти таких щасливих споживачів, а кожне торгове і виробниче 
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підприємство отримує прибуток і довготривалу перспективу на його 

збільшення. 
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Постановка проблеми. Інтеграція з Європейським Союзом є одним із 

ключових векторів української економіки. Це ставить перед Україною ряд 

надзвичайно актуальних завдань, зокрема, дослідження умов і наслідків 

поєднання національних та інтернаціональних інтересів; вияв закономірностей, 

притаманних господарським процесам у світі, що формуються під впливом 

стійкої тенденції до зростаючої єдності світу на базі національно-державної 

специфіки розвитку країн, яка сьогодні й визначає загальну картину 

глобального світу. 

Мета. Визначення основних умов синхронізації стандартів виробництва 

продукції як чинника поглиблення економічної інтеграції України до 

Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що торгівельні відносини 

між Україною та Євросоюзом займають важливе місце у структурі експортно-

імпортної системи України. Частка товарообороту України з країнами 

Євросоюзу – друга в загальному обсязі та збільшується з кожним роком. У 

2012 р. цей показник склав 25 % і 31 % у структурі експорту та імпорту 

відповідно.  

За період з 2004 по 2012 рр. основною товарною групою українського 

експорту до країн ЄС стали кольорові метали та вироби з них (їх частка в 

товарообороті складає 31,2 %). На другому місці – продукція чорної металургії 

(25,1 %), на третьому - поставки мінеральних продуктів (20,1 %), на четвертому 

- машини, устаткування та механізми (13,8 %). Також до основних товарних 

груп експорту відносяться зернові культури, продукція аграрного сектору, 
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деревина та вироби з деревини, текстильні вироби тощо. На кінець 2012 року 

експортний оборот товарів склав 1276,3 дол США і має усі перспективи до 

збільшення, особливо з огляду на відміну для українських товарів ввізних мит 

до країн Євросоюзу, що планується впровадити з травня 2014 р.[1]. 

Але це можливо лише за умови оперативного врегулювання одного з 

найважливіших аспектів розвитку взаємовідносин з ЄС – синхронізації 

стандартів. Для вирішення цієї проблеми необхідно врегулювати законодавство 

України, що регламентує гармонізацію українських і європейських законів, 

щодо стандартизації виробництва національного продукту. 

Як відомо, стандартизація проявляється у всіх сферах. Але перш за все, це 

сфера виробництва. Стандарти, що застосовуються в України та частині 

пострадянського простору, є застарілими та неактуальними на даному етапі 

розвитку суспільства, економіки та міжнародних зв’язків. Особливо варто 

звернути увагу на якість готової продукції, що після євроінтеграції має надійти 

на загальноєвропейські ринки. 

На даному етапі якість продукції в Україні регламентується законом «Про 

безпеку та якість харчових продуктів» [2]. При впровадженні європейської 

системи контролю якості виробники повинні вести суворий облік як сировини, 

так і кінцевого споживача. Об’єднання цих даних до єдиної бази дозволяє 

відстежувати розповсюдження неякісної продукції.  

Висновки. Слід опрацювати питання про можливість вибіркового 

підключення до тих проектів європейського співробітництва й інтеграції, де 

Україна вже сьогодні здатна дотримуватись жорстких міжнародних вимог і 

стандартів і використання такого підключення з метою апробації конкретних 

механізмів взаємодії України з європейськими економічними структурами. 

Варто зазначити, що слід подбати про найбільш раціональне 

використання фінансової допомоги ЄС із метою подолання тимчасових 

ускладнень із платіжним балансом України, забезпечення критичного імпорту, 

реальної макроекономічної стабілізації на основі переходу до розвитку 

виробництва, створення інституційної основи ринкової економіки та 

динамізації прогресивних структурних зрушень.  
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Постановка проблеми. Проблема інфляційних процесів в Україні є 

досить актуальною. Вона впливає не тільки на економіку, але й безпосередньо 

на її суб’єктів. Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної 

нестабільності, тому необхідно вміти вимірювати рівень інфляції, щоб у 

майбутньому знизити негативні наслідки цього явища. 

Метою дослідження є з’ясування основних і альтернативних показників 

вимірювання інфляції. 

Виклад основного матеріалу. Інфляція – це тривале зростання 

загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності 

грошової одиниці [1, с. 125]. Вона є невід’ємною частиною ринкової системи 

господарювання. Основними показниками інфляції є індекс споживчих цін, 

темп інфляції, дефлятор ВВП, та так зване, правило величини 70. Вважається, 

що найточніше виміряти рівень інфляції можна саме за допомогою індексів 

Лайспейреса та Індексу Пааше. 

Індекс споживчих цін (Лайспейреса) показує зміни загального рівня цін 

на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання і є 

показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг. 

Показник темпу інфляції характеризує темп приросту загального рівня цін. 

Дефлятор ВВП (індекс Пааше) – це показник зміни цін всіх товарів та 

послуг, що були вироблені на території країни. Він розраховується як 

співвідношення номінального ВВП до реального ВВП. 

Так зване «правило величини 70» дає можливість підрахувати кількість 

років, необхідних для подвоєння рівня цін шляхом розрахунку частки числа 70 

на щорічний рівень інфляції. 

Упродовж минулого 2013 року цінова динаміка на споживчому ринку 

України була помірною. Показник приросту індексу споживчих цін у річному 

вимірі протягом року коливався в межах від -0,8 % (у березні та квітні) до 

+0,5 % (у грудні) [4, с. 15]. 

Водночас, поруч із офіційними показниками виміру інфляції 

виокремлюють також так звані, альтернативні показники, які не обліковуються 

офіційною статистикою, але є достатньо інформативними. До них, зокрема, 

відносять «Індекс БігМака». Щорічний «індекс БігМака» журнал The Economist 

складає вже 25 років починаючи з 1986 року. Експерти журналу вважають, що 

цей індекс найнаочніше оцінює інфляцію за допомогою вартості 

макдональдсівського бутерброду завдяки двом причинам: McDonald’s 

присутній у більшості країн світу, а сам БігМак містить достатню кількість 

продовольчих компонентів (хліб, м’ясо та овочі), аби вважати його 

універсальним узагальненням продукту народного господарства. Фактично він 
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містить в собі основні продукти споживчого кошика будь-якої країни, тому 

його можна використовувати у якості індикатора вимірювання інфляції. Цей 

показник не залежить від жодних політичних рішень, тому є об’єктивним [3]. 

Подібні «продуктові індекси» використовуються для більш наочної 

інформації про інфляцію в якій-небудь країни. Російська газета 

«Комсомольська правда» публікує так званий «індекс бутерброда», а журнал 

«Російський Newsweek» в 2009 році намагався виміряти споживчий кошик у 

Москві за допомогою «індексу олів’є». В України, Білорусії, Росії, Польщі та 

Чехії для дослідження рівня інфляції використовують вартість продуктового 

набору для приготування борщу [2]. 

У 2010 році компанія Google оголосила про створення власного індексу 

споживчих цін – Google Price Index (GPI), який буде визначатися на основі 

даних з інтернет-магазинів. 

Перевагами такого методу є дешевий збір інформації та швидке її 

оновлення, дані будуть з’являтися одночасно по всьому світу і не залежати від 

політики держави. Але недоліком є те, що на онлайн-торгівлю припадає малий 

відсоток товарообороту, тобто такі дані не можна вважати достовірними. 

Висновки. У статті проаналізовано основні й альтернативні показники 

вимірювання інфляції. В Україні для аналізу інфляційних процесів здебільшого 

використовують Індекс споживчих цін, але цей метод не можна вважати 

універсальним, адже він вимірює тільки зміни цін (тарифів) на споживчі товари 

та послуги. Саме тому, щоб об’єктивно оцінити підвищення загального рівня 

цін, необхідно використати всі можливі показники. Порівняння та зіставлення 

цих показників дасть змогу реально оцінити ситуацію в країні та виробити 

стратегію подальших дії для стабілізації національної валюти. 
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Становлення регіону, як самостійного суб’єкта господарських відносин 

означає формування в економічній системі країни, нових якостей діяльності, які 

оцінюються конкурентоздатністю. Аналіз конкурентоспроможності регіону дає 

можливість оцінити економічну важливість регіону його інвестиційну 

привабливість, відображає потребу в збереженні та розвитку. 

Метою роботи є дослідження існуючих методів і моделей оцінки 

конкурентоспроможності регіону та виокремлення найбільш ефективних, що 

дозволяє більш комплексно та системно здійснити аналіз діяльності регіону за 

всіма сферами діяльності. Дослідження теоретичних та методологічних засад 

формування  оцінки конкурентоспроможності регіону знайшли відображення у 

працях таких науковців як: Тарасова О. О. [3], Аксьонова І. В., Сєрова І. А. [1], 

Ушвицький Л. І., Парахіна В. Н. [5], Смірнов С. Н., Сімачов Ю. В., 

Засімова Л. С., Чулок А. А. [4] та ін. 

Багатогранний характер конкуренції зумовлює широкий діапазон 

підходів і показників оцінки конкурентоздатності регіонів. У сукупності вони 

охоплюють вертикальний так горизонтальний ряд об’єктів. Вертикальний ряд 

об’єктів представлений окремими регіонами, галузями діяльності, країнами. 

Горизонтальний ряд – окремі товари, підприємства, види діяльності тощо [2]. 

Від вибору оптимального підходу до оцінки конкурентоздатності регіону 

значною мірою залежить результат аналізу та подальша розробка стратегії його 

розвитку. Більшою мірою система підходів до формування методики оцінки 

конкурентоздатності формується за рахунок показників діяльності, які яскраво 

виражені в даному регіоні. Часто науковці формують методику, керуючись 

вагомістю окремого фактору регіону, що впливає на його  конкурентоздатність.  

Так, на думку Л. І. Ушвицького та В. Н. Парахіної [5], головним 

суб’єктом регіону є його населення, яке відіграє важливу економічну роль через 

реалізацію своїх економічних інтересів і задоволення потреби. Тому їхній 

підхід, заснований на трудовому потенціалі. Науковцями розроблено систему із 

трьох груп показників: високий рівень життя населення; ефективність 

функціонування господарчого механізму регіону; інвестиційна привабливість 

регіону. На базі таких груп показників визначається інтегральний рівень 

конкурентоздатності регіону. 

О. О. Тарасова [3] пропонує здійснювати оцінку конкурентоздатності 

регіону за допомогою використання комплексного інтегрального підходу, який 

складається із семи груп показників: наявність і ефективність використання 

ресурсів регіону; життєвий рівень населення; інвестиційну привабливості 
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регіону; інноваційну складової регіону; введення нових основних засобів; 

споживання окремих видів енергетичних матеріалів; малі підприємства. 

С. Н. Смірнов, Ю. В. Сімачов, Л. С. Засімова, А. А. Чулок пропонують 

інтегральні та часткові показники конкурентоздатності регіону. За такою 

методикою інтегральний індекс конкурентоздатності регіону розраховується на 

основі зведених індексів: конкурентоздатність підприємств регіону; 

інституційний розвиток регіону [4]. 

Особливої уваги заслуговує методика запропонована Аксьонова І. В. і 

Сєрова І. А. [1]. Оцінку конкурентодатності регіону дані автори пропонують 

проводити через систему інтегральних показників, розрахунок, яких 

здійснюється за системою індикаторів, які характеризують економічні, 

соціальні, демографічні й екологічні процеси регіону. Даними авторами 

розроблено систему складових конкурентоздатності, кожна із яких включає 

групу показників (індикаторів), які найбільш повно оцінюють 

конкурентоздатність регіону. До таких складових та індикаторів конкуренції 

автори відносять: економічну конкуренцію, соціальна конкуренцію, 

демографічну конкуренцію, екологічну конкуренцію. 

Отже, серед значної кількості підходів і методик щодо оцінки 

конкурентоздатності регіонів не існує універсальної, яку можна було б 

застосувати до будь-якого територіального утворення, оскільки кожний регіон 

являє собою унікальну відкриту динамічну систему. Кількісна оцінка 

регіональної конкурентоспроможності базується в основному на показниках 

регіонального розвитку, які відображають економічні, соціально-демографічні 

та екологічні аспекти. Застосування кожної із запропонованих методик на 

практиці, дасть можливість реально оцінити фінансовий стан регіону його 

конкурентоздатність, що у свою чергу приведе до ефективного розподілу 

грошових потоків від інвесторів і фінансово-кредитних установ для 

розширення діяльності. 
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Постановка проблеми. Статистичні дані широко використовуються в 

прикладних міжнародних дослідженнях. При цьому дуже корисними для 

міжнародних досліджень є індекси – показники, що кількісно відображають 

якісну характеристику певного об’єкта. Для таких розрахунків виробляються 

методології, а їх дослідження є вкрай актуальним задля порівняння соціально-

економічного розвитку країн світу, зокрема, України.  

Виклад основного матеріалу. Індекс розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП) – це узагальнюючий показник, який на щорічній основі розраховується 

для порівняння окремих країн світу за основними параметрами людського 

потенціалу. При підрахунку ІРЛП враховуються три основні види показників: 

очікувана тривалість життя; рівень грамотності населення; рівень життя, 

оцінений на основі ВНД на душу населення за принципом ПКС у доларах 

США. Відповідно до нього, Україна є країною з високим ІРЛП і посідає 

78 місце. Недоліки ІРЛП: не приймаються до уваги екологічні фактори, 

політичний режим; можливі маніпуляції. 

Індекс грамотності населення – показник, який щорічно публікується в 

Доповіді програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Показує рівень 

базових освітніх критеріїв у окремих країнах. Цікаво, що в розвинутих країнах 

індекс не вираховується, прирівнюючись до 0,9 (зокрема, в Україні).  

Індекс освіти – показник, що входить до складових частин ІРЛП. 

Розраховується ООН на основі даних щодо середньої кількості учнів 

(студентів) і тривалості їхнього навчання (реальна та потенційна).  

Індекс свободи преси – це щорічна класифікація країн, складена й 

опублікована «Репортерами без кордонів», заснована на оцінці організацій за 

даними щодо свободи друку в даних установах. Менший бал свідчить про 

більшу свободу друку. Індекс складається на основі анкетування журналістів із 

країн світу, що поміщені до рейтингу. Зі 180 країн рейтингу Україна посідає 

126 місце, що свідчить про заангажованість та залежність ЗМІ. 

Індекс приросту населення – індекс, який розраховує ООН для оцінки 

відсоткового приросту населення у різних країнах світу, де враховується 

природний приріст та офіційна міграція на постійне місце проживання.  

Індекс Doing Business – щорічне дослідження групи Світового банку, що 

оцінює в 183 країнах простоту здійснення підприємницької діяльності [2]. 

Критеріями є простота створення, ведення підприємства, починаючи 

документуванням та завершуючи орендою приміщень, ліцензуванням, 

залученням кредитів. Перевагами є фактична перевірка показників і величин, 
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неупередженість. Недоліками можна вважати обмеженість дослідження, 

оскільки однією з методологічних основ є дослідження підприємницької 

діяльності лише у «найбільшому діловому центрі країни» (наприклад, Україна – 

Київ, хоча очевидно, що в цілому по країні показники значно варіюються). 

Глобальний інноваційний індекс – узагальнений показник для 

вимірювання рівня інновацій в країні, розроблений спільно Бостонської 

консалтингової групою, Національною асоціацією виробників та Інститутом 

Виробництва. Вважається чи не «найбільш всеосяжним глобальним індексом 

свого роду». У ньому розглядається не тільки ефективність у країні, а й те, що 

компанії роблять і намагалися зробити для стимулювання інновацій.  

Індекс економічної свободи – показник, щорічно розраховується газетою 

Wall Street Journal і дослідницьким центром Heritage Foundation [3]. Цей 

показник – інтегральний, складається зі свободи бізнесу, торгівлі, інвестицій, 

тощо, в цілому виступаючи індикатором потенціалу країни. Україна за 

останніми даними посідає 155 місце в рейтингу (невільна, або репресована 

економіка), підтверджуючи дані інших індексів щодо негативних тенденцій. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності – щорічний показник, що 

публікується у доповіді Всесвітнього економічного форуму [1]. Згідно з ним 

оцінюється здатність країн забезпечити достатній, високий рівень добробуту 

своїх громадян. Україна посідає 84 місце зі 148 досліджених країн, що свідчить: 

вкрай необхідно замислитися про ефективність використання наявних ресурсів. 

Міжнародний індекс щастя – відображає якість життя людей і стан 

навколишнього середовища. Першочергове завдання індексу – відбити 

«реальний» добробут. Для порівняння життєвого рівня в різних державах 

використовується показник ВНД на душу населення чи ІРЛП, але вони не 

завжди демонструють наявний стан речей. Для розрахунку використовуються 

супідрядні показники: суб’єктивна задоволеність життям та очікувана його 

тривалість, а також «екологічний слід». «Найщасливішими» є країни 

Карибського басейну та Океанії. Зі 151 країн Україна стала 100 у рейтингу. 

Висновки. Таким чином, можна говорити про значну кількість 

різноманітних показників. Вищезазначений перелік не є вичерпним. 

Загальними позитивними рисами слід вважати багатоваріантний підхід у 

дослідженнях різних сфер життя, недоліками – суб’єктивізм, який не дозволяє 

розглядати ці коефіцієнти як абсолюти через особливостями методології. 

Говорячи ж про Україну, слід зазначити, що доводиться констатувати 

незадовільний стан економіки та низький рівень життя населення, а також 

необхідність якісних зрушень задля покращення ситуації, що склалася. 
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Стійкий розвиток як виробничої, так і соціальної сфери аграрного сектора 

економіки України, в умовах становлення ринкових відносин потребує 

інвестиційної активності, надання необхідних грошових і матеріальних 

ресурсів із різних джерел. Це дає можливість заміни застарілого та зношеного 

устаткування та впровадження інноваційних технологій для забезпечення 

ефективного виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку соціальної 

сфери села. 

Агропромислове виробництво та соціальна сфера села мають необхідні 

передумови для широкого застосування як внутрішніх, так і іноземних 

інвестицій. В АПК, як і в економіці України в цілому, ще не сформувався 

сталий механізм регулювання інвестицій із різних джерел, що загалом 

пояснюється занадто коротким терміном її існування, а також обмеженістю в 

обсягах.  

Аграрний сектор має достатньо широкий набір переваг розміщення 

прямих інвестицій. Але сама наявність таких переваг не означає автоматичного 

надходження інвестицій з бюджету і транснаціональних фірм. 

Серед потенційних джерел ресурсів для ринкової трансформації 

економіки країн із перехідною економікою іноземні інвестиції в аграрний 

сектор займають особливе місце.  

Система іноземного інвестування потребує суттєвих змін і не може 

ґрунтуватися на офшорних зонах. За 2006-2011 роки найбільше надійшло 

інвестицій із Кіпру – понад 1,4 млрд дол США, майже 40 % від загальних  

інвестицій 12 країн світу. Слід зазначити, що близько 50 % іноземних 

інвестицій, вкладених в АПК України мають офшорний статус. 

Важливою частиною інвестиційного процесу в АПК є розвиток його 

інфраструктури. Невід’ємною складовою міцної інфраструктури є її виробнича 

та соціальна сфера діяльності об’єктів, спрямована на забезпечення ефективної 

роботи основного виробничого комплексу інфраструктури сфери АПК, яка 

надає послуги виробничого характеру спеціалізованими підрозділами та 

задовольняє потреби населення у соціальному напрямі. 

Цілісність і збалансованість розвитку сільських будівельних організацій в 

АПК, поглиблення їх спеціалізації з урахуванням специфічних особливостей 

аграрного виробництва гарантує позитивні зрушення в розвитку 

інфраструктури села.  

Отримані результати свідчать про його незадовільний стан аналізу 

особливостей вітчизняного економічного середовища в аграрній сфері, що на 
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даному етапі розвитку не відповідає вимогам підйому агропромислового 

виробництва, ефективного функціонування соціальної та виробничої 

інфраструктури АПК. 

За даними інвестування аграрного сектора, обсяги інвестицій як із 

бюджету країни, так і зовнішніх інвесторів із року в рік скорочуються, що не 

сприяє належному розвитку як виробництва продукції, так і соціальної 

інфраструктури села, не забезпечує повноцінні відтворювальні процеси в 

аграрній сфері. 

До основних пропозицій щодо зростання ефективності функціонування 

інститутів спільного інвестування в Україні можна віднести: 

– прийняття законодавчо закріплених норм і нормативів у сфері 

спільного інвестування, надання рівних можливостей розвитку та діяльності 

його учасникам, що призведе до прозорого й якісного регулювання фондового 

ринку;  

– упровадження сучасних систем управління та науково-технічних 

розробок із метою підвищення рівня корпоративної культури інститутів 

спільного інвестування;  

– підвищення рівня готовності учасників ринку спільного 

інвестування працювати з короткостроковими фінансовими інструментами; 

– розроблення загального механізму формування інвестиційного 

портфеля інститутів спільного інвестування відповідно до їх класифікаційних 

ознак; 

– проведення компанії популяризації інститутів спільного 

інвестування через маркетингові дії та інформування населення про можливості 

цих фондів. 

Список використаних джерел 

1. Криниця, С.О. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування / 

С.О. Криниця, Т.А. Єрофеєва // Фінансовий простір. – 2011. – №2. – С. 29-31.  

2. Інститути спільного інвестування (ІСІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/6117.html. 

3. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) ЗУ 

від 15.03.01 №2299. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/go/2299-14.  

4. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.uaib.com.ua. 

5. Сучай, Т.Ю. Стан інвестиційного клімату в АПК України / Т.Ю. Сучай // Актуальні  

проблеми  економіки України. 2010. – № 10. 

6. Майданевич, П.М. Використання інвестиційних ресурсів для підвищення 

конкурентоспроможності підприємств АПК / П.М. Майданевич // Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2011. – № 1. – С. 21-24. 

7. Регіони України 2010 : статистичний збірник / Держкомстат України. – К., 2010. – 

Ч ІІ. – С. 653-655. 

 

 

 

http://www.uaib.com.ua/


Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

394 

УДК 336 

МІЖНАРОДНІ ЦЕНТРИ ЗАЛУЧЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Савченко А. П. 

Науковий керівник: к.е.н. Опалько В. В. 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького 

 

У сучасних умовах домінуючою тенденцією у міжнародних відносинах є 

глобалізація, одним із проявів якої виступає міжнародна міграція робочої сили. 

Актуальність теми полягає в глобальності та стрімкому росту 

великомасштабних міждержавних переміщень населення та трудових ресурсів 

у різних формах, зумовлених, насамперед, нерівномірністю соціально-

економічного розвитку країн. 

Метою роботи є аналіз причин і наслідків масштабних міждержавних 

переміщень робочої сили в світовому господарстві. 

Під міжнародною міграцією робочої сили розуміють процес 

організованого або стихійного переміщення працездатного населення з країни 

до країни, викликаний причинами економічного характеру. Серед 

найважливіших світових центрів тяжіння іноземної робочої сили, які 

визначають сучасні напрямки міжнародної трудової міграції, можна виділити 

такі: Північно- та Південноамериканський регіон, Західноєвропейський ринок, 

Південно-Східна та Західна Азія, Африканська ділянка переселенських рухів. В 

останній період щорічно з країни в країну переїжджають 20 млн осіб. На досить 

високому рівні зберігається приплив іммігрантів до США та Канади, що 

історично були та залишаються районами масової імміграції населення, робочої 

сили. Щорічно до Північноамериканського континенту мігрують близько 1 млн 

європейців. 

Найпотужнішим споживачем іноземної робочої сили стали в другій 

половині XX ст. країни Західної та Північної Європи. Тут працює 15 млн 

іноземних працівників (ця цифра коливається залежно від економічної 

кон’юнктури). Західна Європа перетворилася з району еміграції на найбільший 

центр притягання іноземної робочої сили й успішно конкурує із США у сфері 

використання дешевих людських ресурсів слаборозвинутих країн світу. 

Зовсім новим пунктом концентрації інтернаціональних рухів робочої 

сили в повоєнні часи став регіон Перської затоки. Імміграції в регіонах 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати 

становлять близько 4 млн, або 44 % загальної кількості населення. Переважну 

частину арабської міграції забезпечують Єгипет, Ірак, Сирія, Йорданія, 

Палестина. У Лівії налічується щорічно близько 5 млн чол іммігрантів, частка 

яких становить понад 50 % усієї робочої сили. 

Іншою тенденцією міграції характеризується потік мігрантів із Північної 

Європи в бік Південної Європи. Громадяни з країн Європейського Союзу 

становлять зростаючу частку іммігрантів в Іспанію, залишаючи головним 

чином Великобританію та Німеччину. За даними Financial Times, Іспанія є 
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самим улюбленим місцем для Західної Європи, розглядаючи можливість 

покинути власну країну та іммігрувати до інших країн ЄС [1].  

Причинами міграції робочої сили з однієї країни до іншої є дві групи 

чинників. По-перше, це причини економічного характеру: незадовільні економічні 

умови життя працездатного населення в країнах еміграції (низький рівень 

заробітної плати, безробіття, низький життєвий рівень, зубожіння і т.д.), вищий 

технічний рівень умов праці в країнах імміграції. По-друге, причини 

неекономічного характеру: кращі соціальні умови для реалізації можливостей у 

країнах імміграції, а також політичні, військові, релігійні, національні та культурні 

причини.  

Наслідки міжнародної міграції робочої сили досить різноманітні. Вони 

проявляються як у країнах, що експортують робочу силу, так і в країнах, що 

імпортують її, приносячи певні вигоди та втрати обом сторонам, хоча, 

здебільшого, вигод більше в країнах-імпортерах робочої сили, а в країнах-

експортерах у цілому втрати перевищують вигоди. Світ у цілому виграє, 

оскільки свобода міграції дає людям змогу переміщуватись до країн, де вони 

можуть внести більший чистий доход у світове виробництво [2, с. 132]. 

До негативних наслідків, породжених імміграцією, відносяться: соціальні 

конфлікти, загострення міжнаціональних проблем, злочинність та ін. Також 

можна відмітити наслідки міграції для країн-експортерів робочої сили: 

скорочення податкових надходжень через зменшення числа платників податків; 

відплив кваліфікованих, ініціативних працівників, який призводить до 

уповільнення темпів зростання науково-технічного та культурного рівня країни. 

За підрахунками фахівців, ці втрати становлять близько 76 млрд дол [3, с. 26-27]. 

Сучасна міжнародна міграція має низку особливостей: помітно 

збільшується частка іноземців, які працюють у сфері послуг, а не у виробничій 

сфері (в сталеливарній, металообробній промисловості, автомобілебудуванні); 

зростають потоки масової міграції населення до розвинутих країн ЄС із тих 

країн, що приєдналися до країн Союзу; збільшується кількість нелегальних 

мігрантів до розвинутих країн.  

Можливими шляхами зняття негативних наслідків еміграції робочої сили 

можуть бути такі заходи держави: заборона еміграції; введення податку на 

«відплив кращих голів», компенсувати державні капіталовкладення в 

емігрантів; створення державою високоприбуткових галузей, що здійснюють 

експорт робочої сили.  

Отже, можна стверджувати наступне: особливістю сучасної трудової 

міграції є постійне збільшення її масштабів. За географічним розподілом 

мігрантів можна виділити наступні основні центрів залучення робочої сили: 

Північна Америка (США, Канада); Західна Європа; Австралія; Близькій Схід; 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон; Латинська Америка.  
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За останні 20 років Україна набула статусу країни-донора. Вона інвестує 

живий людський капітал в економіку майже всіх розвинутих країн світу. 

Подібні міграційні процеси останнім часом торкнулися низки країн, що 

розвиваються. Зростання масштабів, переорієнтація векторів міжнародних 

міграцій вимагають від урядів країн-донорів і країн транзиту робочої сили 

більш глибокого вивчення соціально-економічних ефектів, перегляду основних 

засад і практики управління цим явищем.  

Окремі аспекти розвитку міжнародної трудової міграції аналізувалися 

такими вітчизняними й зарубіжними вченими-економістами, як: 

А. Гайдуцький, А. Кредісов, І. Кукурудза, Т. Ковальчук, Е. Лібанова, 

Ю. Пахомов та ін. Проте нові явища та тенденції в розвитку міграційних 

процесів у світі, проблеми та труднощі в становленні української міграційної 

політики, що виникають в ході політичних і економічних перетворень, 

вимагають постійного осмислення наслідків міграції в цілях визначення 

оптимальних шляхів і способів включення України в міжнародний трудовий 

обмін. 

Метою роботи є виявити соціально-економічні наслідки міжнародної 

міграції робочої сили в Україні. 

Зазвичай трудову міграцію розглядають як пересування особи з метою 

тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням 

державного кордону (зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-

територіальних одиниць України (внутрішня трудова міграція). 

За даними представництва ООН в Україні, кожен п’ятий українець є 

потенційним мігрантом і хотів би виїхати з населеного пункту, в якому живе. 

При цьому з тих, хто вирішив їхати, близько 15 % зробили свій вибір на 

користь іншої місцевості в Україні і лише 5 % мають намір виїхати за межі 

держави. 

Незважаючи на розмаїття оцінок трудової міграції, вони всі засвідчують, 

що поїздки на заробітки стали типовими для багатьох українців і набули 
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важливого суспільно-політичного і соціального значення. Україна стала одним 

з найбільших донорів робочої сили до країн ЄС (47 % емігрантів), країн СНД 

(49 %), інші країни – 3,7 % [1]. Так, за даними Міністерства праці та соціальної 

політики, кількість українських громадян, які працювали за кордоном на 

умовах посередництва ліцензованих компаній, становила 73 тис осіб, близько 

231 тис українців узаконили своє перебування в країнах призначення завдяки 

змінам, запровадженим у національні законодавства цих країн. За неофіційною 

статистикою за межами України на заробітках знаходиться близько 6,5 млн 

громадян. 

Серед трудових мігрантів переважають чоловіки працездатного віку, які 

становлять майже 2 / 3 усіх мігрантів. Трудова міграція є важливим джерелом 

валютних надходжень в Україну. «Міграційні» гроші представляють собою не 

лише засіб підвищення рівня життя окремих верств населення, але й чинник 

економічного зростання. За НБУ [2] щорічні обсяги грошових переказів 

українських заробітчан становлять 8,5 млрд дол США.  

Дослідження трудових міграцій в Україні дозволяє визначити такі її 

особливості: відбулося збільшення кількості громадян України, які виїжджали 

за кордон з економічних причин, передусім, із метою працевлаштування; 

Україна стала транзитною країною для мігрантів, які з азійських країн 

рухаються до Західної Європи та поступово стає країною, що приймає 

мігрантів.  

Така тривимірна позиція України в міграційних процесах свідчить про 

надзвичайну важливість для країни цієї проблеми, причому в різних площинах: 

економічній, соціальній, демографічній та політичній (табл. 1). 

Крім цих наслідків, політизація міграції, з одного боку, може бути 

корисна для усвідомлення суспільством і владою необхідності прийняття 

політичних рішень у цій сфері, проте, з другого, сприяє виникненню додаткової 

напруженості в суспільстві.  

Таблиця 1 
Наслідки трудових міграційних процесів в Україні 

Соціальні Економічні Демографічні 

 зростання дітей без 

батьківської опіки; 

 погіршення стану 

здоров’я внаслідок 

міграцій; 

 погіршення сімейних 

відносин, неможливість 

створення сім’ї, 

розлучення; 

 порушення людських 

і трудових прав за 

кордоном. 

 втрата професійних 

навичок і зниження рівня 

кваліфікації; 

 «відплив мізків» і 

погіршення структури 

економіки, її залежність від 

імпорту високих технологій; 

 дефіцит трудових ресурсів 

у певних галузях 

промисловості західних і 

східних регіонів України; 

 зниження трудового 

потенціалу та формування 

«зачарованого кола бідності» в 

регіонах із високим рівнем 

міграції. 

 14 % трудових мігрантів не 

планують повертатися на 

Батьківщину; 

 1/3 жінок-мігранток 

орієнтована на постійне 

проживання поза Україною; 

 перетворення значного 

сегменту тимчасової трудової 

міграції на стаціонарну; 

  порушення сімейних 

стосунків, відкладених 

народжень або відмови від 

народження дітей; 

 скорочення працездатного 

населення. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

398 

Отже, ключова роль у прийнятті рішення щодо необхідності зовнішньої 

трудової міграції належить економічним чинникам. Головним фактором, що 

сприяє міжнародній трудовій міграції є відмінність в економічному розвитку 

країн світу, і, відповідно, у рівні оплати праці. Тому, для формування  

ефективної міграційної політики в Україні, необхідні докорінні законодавчі й 

інституційні зміни. Ефективним інструментом регулювання міждержавного 

обміну робочою силою, є продумана та збалансована міграційна політика, 

розроблена на основі вивчення досвіду традиційних країн експортерів та 

імпортерів робочої сили.  
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На сучасному етапі формування в Україні соціально-орієнтованої 

економіки європейського типу, особливої актуальності набуває проблема 

соціально-економічного розвитку сільських територій. Серед європейських 

держав Україна вирізняється значним розмаїттям ландшафтних комплексів, 

історико-культурним, етнічним і генетичним надбанням. Так, із загального 

обсягу природних ресурсів на рекреаційні ресурси в Закарпатті припадає 

28,6 %, на Івано-Франківщині – 18,5 %, Одещині – 17 %.  

Сільський зелений туризм потенційно може забезпечити значний внесок в 

економіку села у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від 

зовнішньоекономічної діяльності, поповнення державного бюджету через 

сплату податків, сприяє зниженню імпорту та інтенсифікує використання 

місцевих сировинних ресурсів. Але кількість господарств, що працюють на 

цьому ринку в Україні, зовсім незначна. Обмежує розвиток сільського туризму 

низький рівень облаштування сільських садиб, хоча загальний житловий фонд 

українського села величезний – 6,5 млн будинків, але централізоване 

водопостачання мають лише 12 % осель, опалення природним газом – 18 %, а 

каналізацію – 7 % [1, с. 139]. Тому, питання про вкладення інвестицій саме в цю 

сферу туризму в Україні набуває все більшої актуальності. Адже така 
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діяльність не потребує значних капітальних інвестицій, а натомість, належним 

чином використовує наявні матеріальні та людські ресурси села.  

Як комплексний вид діяльності, сільський туризм є перспективним 

шляхом сталого розвитку сільської місцевості, засобом боротьби з бідністю та 

вирішення цілого ряду соціальних, економічних та екологічних проблем 

українського села. 

Дослідженням питання теорії і методики розвитку сільського туризму 

присвячені праці В. В. Гловацької, П. Горішевського, Ю. Т. Саушкіна, 

М. Й. Рутнинського та інших. Незважаючи на це, ряд аспектів цієї актуальної 

проблеми в сучасних економічних умовах залишаються недостатньо вивченими 

та потребують більш глибоких досліджень. 

Метою статті є визначення ролі та місця сільського туризму в загальній 

системі національної туристичної галузі, а також обґрунтування доцільності та 

необхідності вкладення інвестиції саме в цю сферу туризму. 

У широкому розумінні сільський туризм – відпочинковий вид туризму, 

сконцентрований на сільських територіях, що включає знайомство з природою і 

культурою, сільським побутом, участь, за бажанням туриста, у 

сільськогосподарських роботах. Він передбачає розвиток туристичних шляхів, 

місць для відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, а також 

центрів з обслуговування туристів з провідниками та екскурсоводами.  

За результатами онлайн-опитування щодо найперспективніших видів 

туризму для України серед іноземців на початок 2014 р. сільський туризм разом 

із відвідуванням природних заповідників посідає друге місце (44 %) після 

відвідування культурно-історичних пам’яток (56 %). А екологічний туризм 

разом із морськими курортами – четверте місце (34 %) після фестивального 

туризму (39 %). Найменшу питому вагу займає паломництво – 23 %.  

В Україні перші кроки до розвитку сільського туризму були в середині 

90-х років ХХ ст. Відтоді його популяризацією займається створена 1996 року 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. 

Як свідчить світовий досвід, реалізація програм розвитку сільського 

туризму сприяє вирішенню низки актуальних соціально-економічних проблем, 

а саме: створення додаткових можливостей для сільських громад щодо 

поліпшення фінансового стану, акумулювання коштів та спрямовування їх на 

реалізацію місцевих соціальних проектів; створення робочих місць для 

місцевого населення як у туристичній індустрії, так і у споріднених галузях; 

сприяння розвиткові малого та середнього бізнесу в сільських регіонах країни; 

створення та просування на ринку туристичних послуг матеріально доступних 

для пересічного мешканця міста «сільських агротурів» [2]. 

У середньому загальна потреба в коштах для реалізації проекту щодо 

розвитку сільського туризму в певній місцевості потребує 2 млн грн на: 

організацію та проведення навчання всіх категорій осіб, задіяних у сфері 

сільського туризму; збір і систематизацію інформації про місцеві туристичні 

продукти, створення необхідної бази даних; розробку програми сільського 

туризму в різних суб’єктів, що будуть надавати послуги, включаючи туристичні 

маршрути до місцевих пам’яток; реалізацію інформаційних просвітницьких 
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матеріалів про перспективи та переваги сільського туризму в районі через 

місцеві та регіональні засоби масової інформації, облаштування місця 

відпочинку для туристів та сільських садиб [3].  

Потенційними джерелами інвестицій у сільський туризм можуть бути 

власні кошти (амортизаційні відрахування, прибуток, додатковий капітал); 

позичкові засоби (пільговий інвестиційний податковий кредит, банківські 

кредити, лізинг); інші джерела (фінансування в рамках зарубіжних програм, 

фінансування з бюджету, фінансування з благодійних фондів, спонсорство). 

Сьогодні сільський туризм – необхідний як для відпочиваючих, так і для 

господарів – селян, сільських громад, регіонів і держави в цілому, оскільки 

сприяє розвитку багатьох пов’язаних із ним галузей економіки. 
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Постановка проблеми. У даний час в Україні крім законного платіжного 

засобу (гривні) у внутрішньому обороті широко використовується іноземна 

валюта, переважно долар США. Доларовий обіг відіграє велику політичну й 

економічну роль, має тенденції до зростання, що підриває національні інтереси 

України, сприяє незаконному відпливу капіталу за кордон, підриває довіру та 

штучно знецінює структуру обігу національної грошової одиниці. 

Мета дослідження: висвітлити стан і наслідки доларизації економіки 

України. 

Виклад основного матеріалу. Доларизація – економічне явище, суть 

якого полягає у витісненні національної грошової одиниці стабільнішою 

іноземною валютою. 

Основною економічною причиною доларизації є перевага долара над 

національною валютою. Явище спостерігається в тому випадку, якщо долар 

більш стабільний і конвертований, ніж національна валюта [1]. 
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Фінансова доларизація включає в себе розгляд показників питомої ваги 

депозитів у іноземній валюті в загальному обсязі депозитів (депозитна 

доларизація) та питомої ваги кредитів у іноземній валюті в загальному обсязі 

банківських кредитів, наданих суб’єктам господарювання (кредитна 

доларизація). 

Рівень депозитної доларизації економіки України представлено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка рівня депозитної доларизації в Україні у 2008 – 2013 рр. (млрд грн) [2] 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Грошова маса (М2), в тому числі: 512,5 484,8 596,8 681,8 771,3 906,3 

Депозити в іноземній валюті 210,4 206,6 206,3 247,1 252,1 250,1 

Рівень доларизації (депозити в 

іноземній валюті / М2), % 
41,1 42,6 34,6 36,2 32,7 27,6 

 

Наведені дані таблиці 1 свідчать, що в кризові 2008-2009 рр. рівень 

депозитної доларизації в Україні перевищував 40 % М2 і був найбільшим за всі 

роки існування незалежної України. Причина цього в тому, що темп приросту 

коштів в іноземній валюті значно перевищив відповідний показник щодо 

національної валюти. Таке явище відбулося в результаті курсової переоцінки, 

коливання курсу національної валюти щодо іноземного. У 2012 р. рівень 

доларизації порівняно з 2011 р. зменшився на 3,5 процентного пункту, а в 

2013 р. порівняно з 2012 р. – на 5,1 процентного пункту. 

Рівень кредитної доларизації економіки України представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Динаміка рівня кредитної доларизації в Україні у 2008 – 2013 рр. (млрд грн) [2] 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Грошова маса (М2), в тому числі: 512,5 484,8 596,8 681,8 771,3 906,3 

Кредити в іноземній валюті 409,4 347,2 337,1 322,9 299,5 307,7 

Рівень доларизації (кредити в 

іноземній валюті / М2), % 
79,9 71,6 56,5 47,3 38,8 33,9 

 

Проаналізувавши дані таблиці 2, можна зробити висновок, що в кризові 

2008-2009 рр. рівень кредитної доларизації в Україні перевищував 70 % М2. Це 

пов’язано з тим, що у 2008-2009 рр. значний обсяг кредитів надавався в 

іноземній валюті та в 2008 р. досягла свого максимального значення – 56,7 %. У 

2012 р. рівень доларизації порівняно з 2011 р. зменшився на 8,5 процентного 

пункту, а в 2013 р. порівняно з 2012 р. – на 4,9 процентного пункту. 

Доларизації економіки притаманні як позитивні так і негативні риси. 

Основними позитивними результатами доларизації можна вважати: 

збільшення іноземних інвестицій в економіку країни, більш близька взаємодія з 

країною-емітентом іноземної валюти. 

До однієї з найважливіших проблем доларизації економіки належить той 

факт, що країна суттєво втрачає найважливіший цільовий орієнтир – грошово-
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кредитну політику, оскільки Національний банк України позбавляється 

можливості чітко впливати на пропозицію грошей в економіці, і тим самим 

впливати на стабільність національних грошей [3]. 

Доларизація підвищує чутливість банківської системи до ризиків втрати 

ліквідності і платоспроможності. Коли ці ризики не враховуються і не 

контролюються належним чином банками та іншими учасниками грошового 

ринку, вони можуть викликати хвилювання, провокуючи масове вилучення 

депозитів і, як наслідок, фінансову кризу. 

Основним засобом боротьби з доларизацією економіки є забезпечення 

макроекономічної стабільності в країні (і, перш за все, цінової стабільності). 

При її досягненні стають можливими міри по зростанню вартості обігу 

іноземної валюти – введення високих ставок податку на її купівлю, законодавче 

встановлення обов’язкової різниці між курсом купівлі і продажу (і чим вище ця 

різниця, тим менш вигідно купувати іноземну валюту для короткострокових 

вкладень). 

Наука обґрунтувала, а практика засвідчила, що ефективним заходом 

зниження депозитної доларизації є зменшення норми обов’язкового 

резервування за залученими коштами у національній валюті та паралельне 

збільшення її за вкладами в іноземній валюті. Механізм впливу полягає в тому, 

що зниження норми резервування за вкладами в національній валюті скорочує 

витрати, пов’язані з її використанням, а збільшення норми резервування за 

доларовими вкладами знижує ризик ліквідності [4]. 

Висновки. Таким чином, Україна сьогодні має високодоларизовану 

економіку, що ускладнює проведення ефективної грошово-кредитної політики 

та сприяє витісненню національної валюти. Тому зростає необхідність 

державного управління процесами доларизації української економіки. 

Список використаних джерел  

1. Шира, Н.О. Проблема доларизації в Україні та шляхи її вирішення / Н.О. Шира // 

Економіка промисловості. – 2010. – № 4. – С. 12-16.  

2. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index. 

3. Олійник, А.В. Економічні чинники стимулювання залучення заощаджень населення у 

банківську систему в умовах доларизації економіки / А.В. Олійник, О.А. Романюк // 

Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – С. 169-173. 

4. Гроші та кредить : підручник / С.К. Реверчук та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. 

С.К. Ревчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index


Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

403 

УДК 369 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 

НА МІКРО ТА МАКРО РІВНЯХ 

Сторонок Д. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Гунько В. І. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження зумовлена тим, що 

соціальний захист – це досить нове поняття, що з’явилося у вітчизняній 

економічній літературі порівняно недавно, з початком переходу України від 

планової економіки до ринкового господарства.  

Метою дослідження є вивчення сутності соціального захисту 

працівників, його видів, факторів, що спричиняють необхідність його 

забезпечення, а також напрямків. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз категорії соціального захисту 

дозволяє зробити висновок, що, по-перше, розуміння соціального захисту в 

Україні та за кордоном часто носить політизований характер і залежить від 

конкретної соціально-економічної ситуації. По-друге, незважаючи на розвиток 

соціального захисту в сучасній Україні, він поки не сприймається суспільною 

свідомістю в якості самостійного соціального інституту. З цієї причини до 

теперішнього часу зміст поняття «соціальний захист» не отримало остаточного 

визначення. За допомогою системи різних заходів, що входять в систему 

соціального захисту держава керує соціальними ризиками з метою компенсації 

шкоди, сприяє зниженню або попередженню їх впливу на процес розширеного 

відтворення населення. 

Більшість систем соціального захисту працівників включають у себе такі 

основні складові елементи: пенсійне страхування (по старості, інвалідності, 

втрати годувальника), медичне страхування, страхування від нещасних 

випадків на виробництві, страхування по безробіттю. 

У зарубіжній і вітчизняній літературі такі системи позначаються як 

системи соціального страхування. Однак, на думку автора, ця категорія є 

двозначною, оскільки не всі частини систем соціального захисту ґрунтуються 

на принципі соціального страхування. До системи соціального захисту поряд з 

наведеними вище елементами належать також соціальна допомога та соціальні 

трансферти в рамках житлової, освітньої та сімейної політики. У реальній 

практиці існують всі перераховані види соціального захисту працівників, проте 

визначальною – є обов’язкове соціальне страхування. Так, застрахованим 

особам за 12 місяців 2013 року фондами соціального страхування було 

виплачено 25840,4 млн грн, що на 3891,0 млн грн більше страхових виплат, ніж 

за аналогічний період 2012 року. Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві виплачено за січень-грудень 2013 року – 

7268,3 млн грн. Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності виплачено за січень-грудень 2013 року – 10806,6 млн грн. 
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Фондом соціального страхування на випадок безробіття виплачено за січень – 

грудень 2013 року – 7765,5 млн грн [1]. 

Необхідність забезпечення державного соціального захисту працівників 

обумовлюється низкою чинників. По-перше, це особливість організації 

сучасної ринкової економіки, в якій значне число його членів є найманими 

працівниками. Тому на відміну від індустріальної аграрної економіки 

тимчасова або тривала втрата працездатності в організованому на основі 

ринкового розподілу праці та професійної спеціалізації суспільстві може 

привести до втрати трудящими джерел існування. По-друге, неможливість 

сучасної сім’ї через невелике число її членів служити неформальним 

інститутом захисту проти соціальних ризиків. По-третє, неможливість 

відповідної соціальної підтримки з боку церковних, комунальних, громадських 

або благодійних організацій, які можна розглядати як додатковий, але не 

основний вид соціального захисту. По-четверте, зниження соціальних ризиків 

шляхом добровільного особистого страхування неможливе для більшості 

громадян, оскільки таке страхування передбачає досить високі страхові внески. 

На відміну від добровільного особистого, обов’язкове (державне) соціальне 

страхування охоплює більшість населення з різним рівнем доходів. По-п’яте, 

надзвичайно важливим в умовах сучасної економіки є страхування ризиків, які 

не завжди охоплюються приватними програмами, наприклад таких, як 

безробіття та інфляція. З цієї причини державні соціальні програми можуть 

стати єдиними, здатними протистояти циклічним коливанням. Останнім 

чинником є те, що відсутність обов’язкового страхування ризиків призводить 

до економічних витрат, які неминуче виникають у разі існування 

незастрахованих осіб, яким суспільство змушене надавати соціальну допомогу 

при настанні страхового випадку. 

Соціальний захист працівників на виробництві включає в себе такі 

напрямки [2]: створення безпечних умов праці, які б давали можливість 

заробляти кошти для гідного існування та виключали отримання травм і 

професійних захворювань працівників на виробництві; запровадження 

необхідних заходів щодо охорони праці та соціального захисту громадян у 

випадку професійних захворювань та нещасних випадків, доступ громадян до 

національних систем охорони здоров’я, реабілітації та професійної освіти; 

забезпечення працівників і членів їх сімей прожитковим мінімумом 

матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження доходу внаслідок 

хвороби, народження дитини, нещасного випадку в побуті, виробничої травми 

або професійного захворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника 

тощо. 

Висновки. Отже, створення ефективної системи соціального захисту в 

країні в цілому і на підприємствах є невід’ємною умовою розвитку всякого 

суспільства, особливо в умовах ринку, виступає необхідною платою 

суспільства та бізнесу за соціальний мир, стабільність соціальної системи та 

можливість нормальної господарської діяльності. 
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Україна має найкращі у світі природні та сприятливі кліматичні умови 

для сільськогосподарського виробництва, але внаслідок технологічної 

відсталості та нераціональної організації аграрного виробництва сьогодні не 

може в достатній мірі забезпечити своє населення якісною і доступною за 

ціною харчовою продукцією. На внутрішньому ринку відбувається 

виштовхування вітчизняної продукції імпортною внаслідок певних причин: 

кращої якості та вищої конкурентоспроможності, досягнутої завдяки 

використанню більш передових, ніж в Україні, технологій,а також і проведення 

політичної економічної експансії деякими країнами. Аграрна наука на 75 % 

фінансується за рахунок державного бюджету [2]. 

Економічні механізми екологічного регулювання з притаманними їм 

інструментами є пріоритетними в реалізації державної екологічної політики. У 

відомому нормативному акті «Про Основні напрями державної політики 

України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і 

забезпечення екологічної безпеки» – опорному в екологічному законодавстві – 

акцентована значущість економічного механізму природокористування як 

головної складової механізму реалізації державної екологічної політики.  

Основними проблемами дієвості економічних інструментів реалізації 

національної екологічної політики є їх низька економічна ефективність через 

застарілу нормативно-правову базу регулювання, систему оподаткування 

рентного доходу від використання природних ресурсів (некоректність, 

негнучкість методики та порядку нарахування платежів, занижені нормативи та 

розміри їх нарахувань, слабка кореляція розмірів природоресурсних платежів із 

рівнем ринкових цін на природні ресурси / сировину тощо). Відчувається 

відсутність екологічного регулювання на поведінку забруднювачів щодо 

запобігання нераціонального використання природних ресурсів, стимулювання 

ресурсозбереження, слабка реалізація мотиваційної функції цих інструментів до 
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впровадження господарюючими суб’єктами найкращих природозберігаючих 

технологій [1]. 

З метою підвищення ефективності економічних інструментів реалізації 

національної екологічної політики необхідне стимулювання раціонального 

використання природних ресурсів і залучення іноземних інвестицій у сферу 

охорони навколишнього природного середовища, посилення значимості 

екологічного оподаткування як стимулятора зменшення негативного впливу на 

довкілля, а саме: оптимізацію системи оподаткування лісо-, водо-, надро- та 

землекористування і фінансового забезпечення розвитку природогосподарських 

комплексів з урахуванням їх ресурсної специфіки. Важливе значення має 

удосконалення нормативної бази платності за споживання природних благ на 

основі об’єктивних рентних оцінок продуктивності ресурсних джерел і 

диференціації відповідних платежів за якісними і просторовими ознаками, а 

також механізмів регулювання рентними доходами у сфері 

природокористування,формування дієвого економічного механізму 

природокористування направленого на активізацію механізмів стимулювання  

процесу ресурсозберігаючої технологічної модернізації з усіма її позитивними 

екологоекономічними наслідками; екологізація виробничого потенціалу 

національної економіки; зміну порядку стягнення екологічного податку 

пропорційно до обсягів викидів забруднювачів згідно із принципом залежності 

від середніх граничних витрат товаровиробників на зменшення забруднення; 

розвитку нових напрямів підприємницької діяльності сектору екологічних 

товарів і послуг та сприянні зростанню рівня зайнятості та загальної 

екологічної культури. 

Отже, проблемою є не стільки розроблення, як впровадження таких 

екологоорієнтованих підходів у стратегії власного соціального-економічного 

розвитку. Це дасть можливість призупинити вже традиційний екологічний спад 

економічного розвитку України, котрий вона демонструє,інерційно рухаючись 

шляхом погіршення якості довкілля та екологічних умов господарювання.  
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Постановка проблеми. В умовах розвитку держави виникає невід’ємна 

потреба в інвестиціях, оскільки саме вони дають змогу кожній державі вийти на 

світовий рівень і бути конкурентоспроможною по відношенню до інших 

держав. Саме інвестиції на сучасному етапі економічного розвитку є рушійною 

силою науково-технічного прогресу. Проте кожна держава сама визначає 

політику залучення та використання інвестицій відповідно до своїх потреб як 

економічних, так і соціальних. 

Метою є визначення основних проблем розвитку інвестиційної діяльності 

в забезпеченні економіки країни та надання рекомендацій щодо покращення 

механізму взаємодії інвестиційної діяльності з державою. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиції є основою розвитку 

підприємств, банків, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння 

інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості 

вирішення соціальних і екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний 

динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів [1]. 

Україна, як і будь-яка інша країна світу визначає основні пріоритети 

залучення в свою економіку прямих іноземних та вітчизняних інвестицій. 

В Україні наявні об’єктивні та суб’єктивні чинники, які негативно 

впливають на процес інвестування. До основних ризиків належить часто 

змінюване законодавство. 

Інвестиції й інвестори мають бути захищені на законодавчому рівні, та в 

разі звернення до органів судової влади інвестор повинен бути впевнений у 

неупередженості системи, а прийняті закони – не мати зворотної дії. 

Неабияку загрозу становить корупція. Згідно з доповіддю міжнародної 

організації GRECO (Council of Europe Group of States against Corruption), коруп-

ція в Україні є системним і масштабним явищем, що зачіпає все суспільство та 

державні інститути, включаючи суддів, і становить реальну загрозу принципам 

демократії й верховенству закону [2]. 

Для підвищення інвестиційної привабливості України слід вжити заходів 

щодо поліпшення інвестиційного клімату і залучення інвестицій, які потрібно 

здійснювати у визначеній послідовності, тобто за такими етапами: 

– дослідження інвестиційного потенціалу України; 

– вибір пріоритетних галузей і технологій; 

– розробка способів залучення інвестицій; 

– реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням [2].  
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Визначальним у стимулюванні розвитку інвестиційної діяльності є 

податкове регулювання. Основними перешкодами для бізнесу у сфері 

оподаткування залишається значний тиск соціальних платежів. Розмір внесків, 

які нараховуються на заробітну плату та перераховуються соціальним фондам, 

становить не менше 37 % фонду оплати праці [1]. 

Однією з головних передумов успішної інвестиційної діяльності також є 

низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього 

необхідні, по-перше, контроль за доходами та видатками бюджету, а по-друге, 

розв’язання проблем боргового тягаря. Також доцільно було б розробити 

механізм переливу фінансових ресурсів із галузей, де вони є у відносному 

надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі. 

Поряд із тим важливого значення набувають програми реструктуризації 

банківської системи, оскільки приплив інвестиційних капіталів через 

банківський сектор може позитивно вплинути на зростання та розвиток 

української економіки [2]. 

Інвестиційний потенціал України характеризується високою 

неоднорідністю, тому інвестиційну політику необхідно проводити виходячи з 

можливостей і потреб розвитку кожного регіону.  

Для стимулювання внутрішніх інвестицій, які є також невід’ємною 

складовою інвестиційної привабливості України, доцільно надавати пільги 

малому та середньому бізнесу, реалізовувати вже розроблені інвестиційні 

проекти. 

Забезпечити потребу реального сектору економіки необхідними 

інвестиційними ресурсами можливо за рахунок зростання депозитів населення, 

які в попередні роки були джерелом поповнення банківських пасивів [2].  

Висновки. Розглянувши всі вказані вище проблеми стає зрозуміло, що 

для успішного розвитку інвестиційної діяльності в Україні держава має 

запровадити цілу систему заходів  щодо регулювання як руху самих інвестицій, 

так і інших аспектів, які впливають на інвестування в країні. 
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З кожним роком все більшої актуальності серед бізнесових структур 

набуває концепція корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Це стає 

бізнес-стратегією багатьох міжнародних і вітчизняних компаній. Поряд із 

економічними чинниками все більшу роль у забезпеченні конкурентоздатності 

українських компаній у глобальному бізнес середовищі, зростанні їх 

продуктивності та прибутковості починають відігравати соціально-

відповідальні функції.  

За результатами рейтингу Глобальної конкурентоспроможності 2012-2013 

Всесвітнього економічного форуму Україна зайняла 73 місце, піднявшись на 

9 позицій у порівнянні із минулим роком [1]. Оцінка діяльності багатьох 

міжнародних корпорацій науковими дослідниками американських і 

британських університетів 1997-2000 рр., дозволяє зробити висновок , що 

соціальна відповідальність сприяє розвитку компаній і, навпаки, уникнення 

соціальної відповідальності звужує можливості успіху компанії. 

Основу сучасних трактувань соціальної відповідальності закладено в 

надрукованій у 1953 р. книзі американського економіста Г.Боуена «Соціальна 

відповідальність бізнесу», у якій цей термін згадується вперше [2]. 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це відповідальність компанії 

за вплив її рішень і дій на суспільство, навколишнє середовище шляхом 

прозорої та етичної поведінки, яка сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров’ю та 

добробуту суспільства; враховує очікування зацікавлених сторін; відповідає 

чинному законодавству і міжнародним нормам поведінки й інтегрована в 

діяльність організації та практикується в її відносинах. 

На сьогодні в Україні сформовано ряд мотивуючих чинників становлення 

вітчизняної моделі корпоративної соціальної відповідальності. Загальний 

перелік названих мотивів слід класифікувати в розрізі зовнішнього та 

внутрішнього бізнес середовища країни. Характеристики міжнародного 

середовища країни, що мотивують розвиток і формування вітчизняної моделі 

корпоративної соціальної відповідальності – це необхідність позиціонування 

України у глобальному бізнес-середовищі, географічна належність до регіону зі 

стійкими традиціями у сфері КСВ Європейського Союзу, підтримка глобальних 

ініціатив: Глобального договору Організації Об’єднаних Націй (ГД ООН), 

Керівництва для мультинаціональних підприємств Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітньої ради бізнесу із сталого 

розвитку (WBCSD), Принципів ООН з соціальної відповідальності інвесторів 

(PRI), Глобальної ініціативи зі звітності (GRI) , Міжнародних стандартів тощо. 
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За період від дати офіційної презентації ГД ООН в Україні (26.04.2006 р.) 

кількість компаній – підписантів зросла до 251. У середньому, щороку до нього 

долучались близько 30 компаній, що діють на території нашої держави (рис. 1). 

Враховуючи, що станом на 2012 р. в Україні зареєстровано 364935 підприємств, 

навіть офіційно 220 соціально відповідальних компаній – це мізерна частка, яка 

становить близько 0,06 % від усіх підприємств України. 

 

Рис. 1. Динаміка приєднання українських компаній до ГД ООН 

 

У нашій державі триває розробка національної стратегії із КСВ, що 

здійснюється Центром розвитку КСВ за підтримки органів державної влади, 

громадських організацій, представників бізнес-середовища, профспілок, 

організації споживачів, дослідницьких інституцій та наукових кіл. В Україні діє 

низка законів, що покликані регулювати діяльність у частині соціально 

відповідальної поведінки компаній. Ці закони лише окреслюють обов’язки 

підприємств, не торкаючись безпосередньо добровільних ініціатив компаній. 

Тлумачення КСВ українське законодавство не дає. А ті стимули, які згідно з 

законами мали б отримувати компанії на практиці не діють.  

Економічні мотиви КСВ компаній в українському бізнес середовищі – це 

підвищення результативності бізнес структур за рахунок зростання їх 

конкурентоспроможності, стимулювання інвестицій та позитивного іміджу. 

Зростання ролі корпоративної соціальної відповідальності пов’язано з 

метою максимізації позитивного впливу на суспільство підприємством. 

Формування та становлення вітчизняної моделі КСВ і відповідальних бізнес-

практик українських компаній дозволяє зробити висновок про те, що в Україні 

протягом останніх років спостерігається стала тенденція до усвідомлення 

потреби у соціально відповідальній поведінці бізнесу. Наразі Україна 

знаходиться в числі активних учасників глобальних ініціатив лідерства з КСВ. 

Формування та розробка концептуальних основ КСВ в Україні на сьогоднішній 

день перемістилось з ініціативних площадок на державний рівень. Проект 

Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні 

обговорюється діловими колами та державними діячами країни. 
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Складний процес ринкових перетворень в Україні зумовив необхідність 

активного державного впливу на функціонування ринку праці. Соціально-

трудова сфера характеризується посиленням невідповідності між попитом і 

пропозицією на ринку праці, високим рівнем безробіття та недостатністю 

стимулів для продуктивної зайнятості в офіційному секторі економіки. Тому, на 

сьогоднішній день для забезпечення стійкого економічного зростання 

національної економіки необхідним є аналіз і вдосконалення механізму 

державного регулювання ринку праці в Україні. 

Метою дослідження є аналіз та розробка пропозицій щодо механізму 

регулювання ринку праці в Україні.  

В економічній теорії ринок праці розглядається як ринок, де відбувається 

взаємодія між попитом і пропозицією на робочу силу. Ринок впливає на всі 

сфери економіки. Він становить систему організації найманої праці на основі 

ринкових законів, яка включає роботодавців, найманих працівників і механізми 

й інститути узгодження інтересів працівників і роботодавців. Саме на ринку 

праці (з певним державним регулюванням) визначається рівень заробітної 

плати, яка є фінансовою основою добробуту більшості населення. 

Державне регулювання зайнятості здійснюється мережею державних 

установ для підтримки прийнятного рівня зайнятості, підвищення мобільності 

робочої сили та створення нових робочих місць. Організаційно-економічний 

механізм державного регулювання ринку праці в Україні реалізується за 

допомогою законодавчо-правових важелів, які передбачають регулювання 

зайнятості шляхом дотримання змісту Конституції України, Указів Президента 

України, Постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 

Кодексу законів про працю України, Закону України «Про зайнятість 

населення» та інших нормативних актів, що регулюють трудову діяльність. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
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З 01.01.2013 року набрав чинності новий Закон України «Про зайнятість 

населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI (далі – «новий Закон»), який вніс 

низку змін в законодавство України про зайнятість населення [1]. Прийняття 

нового Закону зумовлено необхідністю удосконалення механізмів державного 

регулювання у сфері зайнятості населення відповідно до сучасних вимог 

соціально-економічного розвитку країни, гармонізації законодавства про 

зайнятість населення з міжнародними правовими нормами. Новаціями цього 

Закону є, по-перше, нововведення щодо підтримки безробітних громадян, 

молоді та осіб віком понад 45 років; по-друге, впровадження стимулів для 

роботодавців для створення ними робочих місць і працевлаштування 

безробітних; по-третє, додаткове сприяння в працевлаштуванні окремих 

категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці.  

Важливим показником ефективності регулювання ринку праці є рівень 

безробіття населення, який суттєво різниться залежно від методики його 

обрахунку. Так, у 2013 році рівень безробіття населення працездатного віку в 

Україні за методикою Міжнародної організації праці становив 7,7 % 

економічно активного населення, тоді як рівень зареєстрованого безробіття 

складав 2,4 % [2]. Протягом 2013 року послугами державної служби зайнятості 

скористалися 1,9 млн громадян, з них статус безробітного мали 1,5 млн осіб. 

За направленням центрів зайнятості протягом 2013 року отримали роботу 

812,2 тис осіб, із них 541,9 тисяч зареєстрованих безробітних, що на третину 

більше, ніж у 2012 році [3]. Основною проблемою сучасного ринку праці 

залишається нестача якісних робочих місць із гідними умовами та оплатою 

праці, особливо для молоді. З травня 2013 року розпочалася видача ваучерів 

для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці осіб старше 45 років. 

Протягом 2013 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 

20,4 тис громадян, у т.ч. безробітних – 11,9 тис осіб. 

Механізм регулювання ринку праці охоплює створення державної 

системи дослідження та прогнозування стану загальнонаціональних і 

регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості та бірж 

праці для реєстрації безробітних, надання фінансової допомоги, допомоги у 

працевлаштуванні, консультаціях тощо. Регулювання ринку праці здійснюється 

для забезпечення відповідності між попитом на робочу силу та її пропозицією 

за обсягом і структурою, тобто має на меті досягнення їх ефективної 

збалансованості. Проте український ринок праці використовує переважно 

пасивні методи регулювання, що значно знижують його ефективність.  

Ринок праці потребує регулювання з боку держави через економічні, 

адміністративні та правові важелі. Економічними важелями регулювання є 

пільги підприємствам, що створюють додаткові робочі місця, оптимізація 

заробітної плати робітників з урахуванням ціни мінімального споживчого 

кошику та співвідношення між її мінімальним і максимальним розмірами.  

Таким чином, незважаючи на діяльність Державної служби зайнятості, 

проблеми на ринку праці, які існують протягом всього періоду незалежності 

України, зберігаються, свідченням чого є стабільно високий показник рівня 

безробіття населення та невідповідність між попитом і пропозицією робочої 
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сили. Пріоритетом у регулюванні ринку праці має стати розгортання активних 

програм сприяння зайнятості населення, підвищення якості та результативності 

надання послуг, профорієнтаційна робота з молоддю, розвиток самозайнятості 

та підтримка підприємницьких ініціатив безробітних. 
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Сучасна економіка характеризується стрімким процесом загострення 

конкуренції на ринку, посиленням суперництва між суб’єктами 

господарювання за одержання максимального прибутку, найкращі умови 

створення та реалізації продукції. З огляду на те, що висока 

конкурентоспроможність підприємства є важливою складовою розвитку та 

встановлення ринкових відносин, все більшого значення набуває вміння 

раціонально використовувати власні ресурси та залучати невикористані 

резерви, включаючи маркетинговий потенціал.  

Основна мета дослідження полягає у виявленні впливу маркетингових 

факторів на функціонування підприємств та обґрунтуванні необхідності 

розробки та впровадження маркетингового потенціалу підприємства для 

підвищення його конкурентоспроможності.  

Зазвичай можливість фірми конкурувати на певному ринку безпосередньо 

залежить від конкурентоспроможності її товарів (послуг), а також сукупності 

економічних методів управління господарською діяльністю, що впливають на 

результати конкурентної боротьби. За визначенням В. А. Гайдука: 

«конкурентоздатність існує в двох формах (потенційній та фактичній) і 

економічний суб’єкт прагне до максимальної реалізації свого потенціалу» [2]. 

Розуміючи це, вітчизняні товаровиробники приділяють значну увагу 

оцінці конкурентоспроможності й аналізу виробничих, фінансових і 

маркетингових можливостей підприємства. Саме тому, орієнтація стратегії 

підприємства на ефективне використання маркетингового потенціалу, як 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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фактору підвищення конкурентоспроможності, забезпечує адаптацію 

підприємства до ринкового середовища і перспективність його розвитку.  

Для чіткого виокремлення впливу маркетингових чинників на 

конкурентоспроможність підприємства варто виділити чотири основних 

компоненти:  

– конкурентоспроможність продукції підприємства як базового 

фундаменту його розвитку;  

– конкурентоспроможність торговельної марки підприємства; 

– конкурентоспроможність самого підприємства як організаційно-

економічної системи;  

– конкурентоспроможність потенціалу підприємства [1]. 

Взагалі, посилення конкуренції змушує підприємства вдосконалювати 

власну стратегію розвитку, використовуючи весь свій потенціал. На сьогодні, 

перспективи розвитку суб’єктів господарювання тісно пов’язані з правильним 

використанням маркетингового потенціалу. 

Сутність маркетингового потенціалу підприємства полягає в: 

– здатності маркетингової системи забезпечувати його постійну 

конкурентоспроможність, економічну і соціальну кон’юнктуру його товару на 

ринку, на основі якісного управління, стратегічного планування та контролю за 

поведінкою товару, конкурентів і споживачів; 

– плануванні та проведення ефективних маркетингових заходів у 

сфері дослідження попиту, товарної, цінової, комунікативної та збутової 

політики;  

– ефективному використанні людського капіталу, матеріальних і 

нематеріальних активів підприємства [3]. 

Іншим вагомим компонентом маркетингового механізму управління 

конкурентоспроможністю підприємств є підсистема адаптації маркетингового 

потенціалу до умов зовнішнього середовища, яка реалізується через розробку 

маркетингової стратегії, що включає вибір ефективної товарної та цінової 

політики, визначення можливих модифікацій продукту шляхом підвищення 

якісних характеристик, розширення можливостей застосування та реалізації 

продукції, впровадження нових технологічних процесів і модернізація 

обладнання; формування організаційно-управлінської й інформаційної 

інфраструктури маркетингової діяльності підприємства, а також проектування 

елементів його маркетингового комплексу [1]. 

Таким чином, важливим засобом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства в ринкових умовах господарювання є його маркетинговий 

потенціал. Ефективне використання маркетингового потенціалу підприємства 

сприяє підвищенню іміджу і отриманню суб’єктами господарювання 

додаткових конкурентних переваг, що створюють сприятливі передумови для 

його успішної діяльності та забезпечують стійкість на відповідному цільовому 

ринку, покращити ставлення споживачів до продукції підприємства. 
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Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки в Україні є 

необхідною умовою її інтеграції в світове господарство. В нашій країні є всі 

необхідні умови для розвитку ефективного економічного співробітництва із 

зарубіжними країнами. Найважливішою передумовою цього процесу є 

формування механізму інтеграції на мікро- та макрорівнях, у тому числі його 

валютно-кредитного елементу. Світовий досвід свідчить, що внутрішній 

валютних ринок успішно розвивається, як правило, за активної участі і при 

ефективному контролі з боку уповноважених органів регулювання валютних 

операцій. 

Мета дослідження: аналіз функціонування вітчизняного валютного 

ринку, розробка рекомендацій щодо його стабілізації. 

Виклад основного матеріалу. Процеси, що відбуваються на 

вітчизняному валютному ринку багато в чому повторювали 

загальноекономічну динаміку. Так, у період стабільного розвитку української 

економіки спостерігалось збільшення золото-валютних резервів НБУ, що 

зумовило постійний курс національної валюти щодо валют інших країн. У 2007 

році курс гривні до долара США становив 5,05. Але в 2008 загострилася 

ситуація на світових фінансових ринках, що суттєво обмежило доступ України 

до зовнішнього фінансування. Світова фінансова криза негативно позначилась 

на українській економіці, що виявилось в спаді динаміки експортно-

орієнтованих галузей виробництва, збільшенні обсягу валового зовнішнього 

боргу та збільшенні дефіциту зовнішньо-торгівельного балансу, скороченні 

додатнього сальдо рахунку операцій із капіталом. [2] 
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У цих умовах НБУ був змушений вдатися до оперативних заходів щодо 

стабілізації ситуації на валютному ринку, зокрема: для нейтралізації негативних 

наслідків світової фінансової кризи НБУ, починаючи з 2008 р., були прийняті 

такі Постанови Правління НБУ: від 28.07.2008 р. № 216 «Про затвердження 

Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове 

списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів», від 

23.10.2008 р. № 336 «Про внесення змін до Положення про порядок та умови 

торгівлі іноземною валютою». Також, відповідно до Постанови Правління НБУ 

від 18.12.2008 р. № 435 «Про функціонування безготівкового міжбанківського 

валютного ринку України» встановлено новий порядок функціонування 

міжбанківського валютного ринку України, що сприяло обмеженню попиту на 

неї.  

Для посилення контролю за валютними операціями банків було 

встановлено вимогу щодо подання уповноваженими банками інформації 

стосовно розподілу фактично купленої в НБУ іноземної валюти з метою 

виконання заяв і доручень клієнтів і за операціями самого банку, в тому числі в 

межах лімітів відкритої валютної позиції банку. З метою забезпечення 

стабільності на валютному ринку Постановою Правління НБУ від 28.02.2009 р. 

№ 107 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної 

позиції банку» скасовано вимогу щодо необхідності розрахунку нормативів 

ризику загальної відкритої валютної позиції та запроваджено зміни до лімітів 

відкритої валютної позиції банку. 

З метою нормалізації ситуації на валютному ринку НБУ посилив 

банківський контроль за операціями з іноземних інвестицій, обмежив операції 

купівлі та продажу іноземної валюти, удосконалив механізм проведення 

інтервенцій та порядок курсоутворення. В результаті вжитих заходів, 

незважаючи на значні обсяги валютних інтервенцій НБУ, на кінець 2008 року 

обсяг міжнародних резервів зменшився порівняно із 2007-м усього на 2,8 % і 

становив 31543 млн дол США [1].  

За період 2008 року курс долара США відносно гривні зріс на 22 копійки 

та становив 5,27, курс євро до гривні зріс з 6,98 до 7,71, курс 10 російських 

рублів зріс з 1,98 до 2,11, у відсотковому відношенні це значило що курс валют 

зріс приблизно на 150%. За 2009 рік долар США виріс до 7,79, євро до 10,87, 

10 російських рублів до 2,47. За 2010 рік долар становив 7,94, євро – 10,53, 

10 російських рублів – 2,61. На разі долар коштує 7,99, євро – 10,43, 10 

російських рублів – 2,58 [2]. 

Сьогодні обмінний курс є основним інструментом монетарної політики в 

Україні, що є негативним фактором регулювання валютного ринку. Із 

запровадженням більшої гнучкості він поступово позбавлятиметься цієї ролі в 

умовах, коли інші інструменти ще недостатньо ефективні. 

Валютний ринок України є однією з найголовніших ланок в економіці, 

саме тому НБУ слід провести реформи, що стосуються обмінного та валютного 

курсу і створення нової валютної системи. 
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Висновки. Отже, ключовими напрямками вирішення завдань у 

грошово-кредитній сфері є максимально можливе пом’якшення впливу інфляції 

на українську фінансову систему, підвищення стійкості останньої, посилення 

довіри до неї. Це засвідчує необхідність комплексних підходів антикризової 

політики, які мають не лише протидіяти поточним ознакам нестабільності, але 

й забезпечувати необхідні структурні зрушення в цій сфері економіки.  
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Постановка проблеми. Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання, 

в тому числі підприємства, багато в чому залежить від персоналу, згуртованості 

та бажання працювати на одну ідею, адже будь-які відхилення є визначальними 

чинниками ефективності виробництва. Тому управління персоналом є справою 

першочергової важливості в сучасному світі оскільки від правильного підходу 

залежить й управління підприємством у цілому.  

Теоретичні основи управління персоналом представлені в роботах 

багатьох вітчизняних і зарубіжних учених: Д. Богині, П. Журавльова, 

С. Калініної, А. Кибанова, А. Колота, Р. Марра, В.М. Петюх, С. Пивоварова, 

М. Пула, В. Родченка, В. Савченка, В. Слінькова, М. Уорнера, С. Чоудхарі, 

С. Шекшня, Г. Щокіна та ін. 

Метою дослідження є вивчення сучасних методів, стилів управління 

персоналом та їх вплив на підприємство. 

Виклад основного матеріалу. Управління персоналом є складним 

процесом, в якому розрізняють окремі функції, фази, завдання тощо. Методами 

управління персоналом називають способи впливу на колективи й окремих 

працівників із метою здійснення координації їхньої діяльності в процесі 

виробництва. 

Як показує вітчизняна практика, для управління персоналом 

підприємства, використовуються три групи методів – адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Метою адміністративних методів управління персоналом є 

упорядкування функцій управління, обов’язків, прав працівників, 

регламентація їх діяльності. Вплив економічних методів управління 

персоналом підприємства здійснюється через матеріальне стимулювання 

працівників. Соціально-психологічні методи управління персоналом 

ґрунтуються на використанні таких соціальних факторів, як неформальні групи, 

роль і статус особистості, система взаємовідносин в колективі, соціальні 

потреби, психологічний клімат, етика спілкування та поведінки персоналу [1, 

с. 28-31].  

Управління персоналом значною мірою залежить від стилю керівництва, 

адже це своєрідний психологічний почерк роботи з підлеглими. 

Найголовнішими виділяють три основні стилі управління: авторитарний стиль 

– рішення приймає керівник одноосібно; демократичний стиль – рішення 

приймаються керівником спільно з підлеглими; ліберальний стиль – рішення 

нав’язуються підлеглими керівникові [2, с. 26]. 

Кожному конкретному керівникові не може бути притаманний тільки 

якийсь один стиль, все залежить від конкретної ситуації. Наприклад: стиль 

управління персоналом ТОВ «ПКФ «ИМЭКС» (м. Мінськ) можна 

охарактеризувати, як консультативно-демократичний. Директор надає певну 

довіру підлеглим, використовує їх ідеї, й думки та консультується з підлеглими 

у процесі управлінський рішень, і завжди знаходиться у середині групи, що 

створює невимушену. Дана тенденція управління персоналом характерна й 

іншим підприємствам регіону. 

Висновки. Отже, дослідження даної теми є актуальним для сьогодення та 

потребує подальших досліджень, адже саме персонал стає довгостроковим 

чинником конкурентоспроможності та виживання підприємства.  
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Інвестиції мають велике значення для соціально-економічного розвитку 

країни, сприяють вирішенню соціальних та екологічних проблем, підвищенню 

добробуту населення.  

В останні роки все більшої актуальності набуває питання, щодо 

інтеграційних процесів в Україні. З появою можливості вступити в 

Європейський Союз перед Україною відкриваються нові можливості, в тому 

числі це стосується й залучення інвестицій. 

Метою дослідження є визначення сучасної динаміки прямих іноземних 

інвестицій в Україну з країн Європейського Союзу, а також проблем, що 

перешкоджають ефективному залученню інвестиційних коштів. 

Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і 

економіки в цілому, вони сприяють впровадженню нових технологій, сучасних 

видів устаткування та подоланню спаду виробництва, яке ми можемо зараз 

спостерігати. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 

01.10.2013, склав 56565,2 млн дол США. При цьому, обсяг прямих іноземних 

інвестицій з країн-членів Європейського Союзу склав 43801,4 млн дол США, 

що становить 77,4 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, 

здійснених країнами світу в українську економіку.  

Приріст прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в 

українську економіку за період з 01.10.2012 по 01.10.2013 становить 3891,4 млн 

дол. США, в т.ч. із країн-членів Європейського Союзу – 2399,7 млн дол США 

[1]. 

Частка надходження прямих іноземних інвестицій в Україну з країн 

Європейського союзу з кожним роком збільшуються (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну, в тому числі з ЄС 

(млрд дол США) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всього 3,9 4,6 5,5 6,8 9,0 16,9 21,2 29,5 35,7 40,0 44,7 49,4 54,5 

У т.ч. з 

країн ЄС 
2,0 2,3 2,9 3,8 4,9 12,1 15,9 22,9 28,2 31,4 35,2 39,4 43,0 

частка 

країн 

ЄС,% 

51,7 51,4 53,6 56,9 55,4 71,5 75,2 77,8 78,9 78,3 78,8 79,8 78,9 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

420 

На кінець 2013 року основними інвесторами України залишаються такі 

країни, як Кіпр – 19,036 млрд доларів, Німеччина – 6,292 млрд доларів, 

Нідерланди – 5,562 млрд доларів, Австрія – 3,258 млрд доларів, Британські 

Віргінські острови – 2,494 млрд доларів, Франція – 1,826 млрд доларів, 

Швейцарія – 1,325 млрд доларів, Італія – 1,268 млрд доларів [2]. Але, 

враховуючи, що Кіпр – це офшорна зона, то кошти, які інвестуються в Україну 

не можна в повній мірі вважати інвестиціями. 

Одними із основних програм інвестування коштів із країн Європейського 

Союзу в Україну є: 

– проект диверсифікації та підтримки туристичного сектора Криму 

(об’єм фінансування, наданий ЄС складає 5 млн євро, реалізація проекту 

передбачається впродовж трьох років – із 2012 по 2014 рік) [3]; 

– твінінг-проект, розміром €1450000 в галузі освоєння космосу, а саме 

дистанційне зондування землі та розширення системи супутникової навігації 

EGNOS/Galileo та ін. [4]. 

Таким чином, ми можемо спостерігати, що прямі іноземні інвестиції з 

країн Європейського Союзу мають позитивну динаміку зростання, але існує ряд 

проблеми, які певним чином перешкоджають ефективному залученню 

інвестиційних коштів, а саме: нестабільне політичне становище в країні, 

відсутність відповідного інвестиційного клімату, неефективність роботи 

судової влади, високий рівень тонізації економіки та ін.  

Отже, можна зробити висновок, що залучення інвестицій є важливою 

складовою економічного розвитку країни. Вирішення проблем, які 

перешкоджають ефективному залученню інвестицій сприятиме покращенню 

інвестиційного клімату країни та сприятиме покращенню її економічного 

становища.  
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Постановка проблеми. Ниншнє оздоровлення економіки неможливе без 

активізації інвестування, пошуку надійних і стабільних джерел інвестицій, 

формування в Україні сприятливого інвестиційного макросередовища, 

використання власного інвестиційного потенціалу, удосконалення державного 

регулювання інвестування, формування національного механізму 

трансформації заощаджень у інвестиції. 

Метою дослідження є макроекономічний аналіз інвестиційної діяльності 

в Україні, визначення існуючих проблем і перешкод для її здійснення та 

розробка пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Поширеною формою інвестицій в Україні 

є інвестиції в основний капітал. Обсяг капітальних інвестицій в економіку 

України за січень-грудень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. 

зменшився на 11,1 % – до 247 млрд 891,6 млн грн [1]. Важливим джерелом 

розвитку економіки є прямі іноземні інвестиції. Аналіз динаміки прямих 

іноземних інвестицій свідчить про зниження інвестиційної привабливості 

України на світових ринках капіталу. Так, 2013 р. в Україну надійшло 2,86 млрд 

дол прямих іноземних інвестицій,  що удвічі менше від показника 2012 р. у 

6,013 млрд дол. Зокрема, в ІV кварталі 2013 р. порівняно з третім кварталом 

2012 р. чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 1,592 млрд дол, 

а кількість країн-інвесторів знизилася на 2 – до 136 країн. 

Причиною є низка чинників, що знижують інвестиційну привабливість 

української економіки, свідченням чого є останні місця, що займає Україна в  

міжнародних рейтингах глобальної конкурентоспроможності. За останній рік  

країна у світовому рейтингу «World Economic Forum» втратила 11 позицій, 

опустившись з 73 місця до 84-го, з поміж 148 країн, отримавши показник 

4,05 бали з 7 можливих. Впродовж 7 років, попередньо продемонструвавши 

хвилю росту, Україна продемонструвала падіння, та закріпилася майже на рівні 

2006 р.  

За обсягом ВВП країна займає 53 позицію. За рівнем ВВП на душу 

населення – 92 місце (3877 дол). Серед переваг України – великий розмір ринку 

(38 місце) і міцна освітня система (на 43 місці з вищої освіти та навчання і 57 – 

з початкової освіти). Слабкими місцями залишається ринок товарів і послуг 

(124 місце), фінансовий і банківський сектор (117 місце) [2].  

На думку міжнародних аналітиків, однією з найбільших проблем 

економіки України, яку потрібно вирішити у першу чергу, є необхідність 

поліпшення діяльності суспільних інститутів. Адже рівень бюрократизму та 

урядового регулювання бізнесу в Україні є одними з найвищих у світі. 
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Основними перешкодами для вдалого розміщення інвестицій є також 

відсутність зрушень у реформуванні судової системи, корупція та валютне 

регулювання, оцінка якого за останні роки зазнала суттєвого регресу. 

При цьому, підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з 

ЄС призвели до зростання індексу інвестиційної привабливості у ІІІ кварталі 

2013 р., після майже дворічних стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці 

очікування бізнесу не справдилися, призвело до суттєвого падіння індексу у ІV 

кварталі до найнижчого рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81 [3]. 

Найважливіша негативна подія ІV кварталу 2013 р. – відмова України від 

підписання Угоди про Асоціацію. Негативними наслідками цього стали 

політична нестабільність, дефіцит бюджету, різка девальвація гривні.  

Отже, для активізації інвестиційного процесу в Україні та більш широкого 

залучення іноземних інвестицій, необхідно вжити ряд заходів з підвищення 

глобальної конкурентоспроможності української економіки. А саме:  

- спрощення процедури з організації бізнесу; 

- застосування системи оподаткування на принципах забезпечення 

інвестиційної активності; 

- врегулювання проблем державного боргу; 

- реалізація програми реструктуризації банківської системи; 

- забезпечення захисту прав інтелектуальної власності; 

- мінімізація або ліквідація обмеженнь на підприємницьку діяльність і 

створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання. 

Висновок. Отже, створення сприятливого інвестиційного клімату в 

Україні потребує рішучих заходів економічної політики з підвищення 

глобальної конкурентоспроможності її економіки. 
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Одним із засобів досягнення суб’єктом господарювання високого 

економічного результату стає ефективне управління витратами. Зіставлення 

витрат і результатів дає змогу оцінити роботу підприємства. Витрати головним 

чином приймають участь у формуванні прибутку. Саме прибуток виступає 

основною умовою конкурентоспроможності та життєздатності підприємства.  

Проблеми управління витратами досліджувалися багатьма вченими-

економістами, зокрема: А. В. Череп, І. Є. Давидович, В. Ю. Звенячкіною, 

Г. М. Кононенко, І. С. Скоропад та ін. Незважаючи на значні теоретичні 

досягнення вітчизняних учених, серед наукових досліджень не існує єдиного 

трактування сутності поняття управління витратами, чітко не сформульовано 

цілі управління ними. 

Мета дослідження полягає у визначенні  поняття «управління витратами» 

в сучасних умовах господарювання. 

Для досягнення поставленої мети, виникає необхідність розкрити ціль 

управляння витратами. Як стверджує аналіз літературних джерел, точки зору до 

визначення мети управління витратами серед науковців різні.  

А. З. Воронкова вважає, що мета управління витратами полягає в 

підтримці рівня витрат на виробництво та реалізацію продукції на 

запланованому рівні [1, с. 116]. 

Аналогічною є думка В. Ю. Звенячкіної. Управління витратами вона 

визначає як «процес цілеспрямованого формування витрат щодо їх видів, місць 

та носіїв при постійному контролі рівня витрат і стимулюванні їх зниження» [2, 

с. 48]. 

Також акцентує увагу на мінімізації витрат у процесі управління 

витратами А. В. Череп [3, с. 12]. Вона зауважує, що це можливо лише при 

врахуванні підприємством внутрішніх і зовнішніх факторів взаємодії 

управління виробництвом. 

Г. М. Кононенко стверджує, що метою управління витратами є отримання 

найкращого кінцевого результату [4, с. 7]. 

На думку І. Є. Давидовича, досягнення високого економічного результату 

не зводиться лише до зниження витрат. Автор зазначає, що проблема 

управління витратами полягає «не у точному визначенні величини собівартості 

продукції, а у виявленні того, як вона утворилась» [5, с. 7]. 

Слід погодитися з визначенням мети управління витратами підприємства 

Г. Колісник, яка «полягає у досягненні ефективного функціонування 

підприємством на засадах раціонального використання ресурсів, розширеного 

відтворення та економічного зростання» [6, с. 220].  
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З цієї позиції процес управління витратами О. Б. Курило розглядає як 

комплекс цілеспрямованих дій, спрямовані на раціоналізацію розміру та 

структури витрат [7, с. 278].  

Отже, управління витратами не зводиться до мінімізація витрат, а 

спрямоване на ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових 

ресурсів підприємства, їх економії та максимізації віддачи від них на кожному 

етапі життєвого циклу виробництва. 

Управління витратами є складовою управління підприємства в цілому, 

тому повинно здійснюватись з використанням системного підходу з метою 

підвищення ефективності управління. Виходячи з цього, управління витратами 

необхідно розглядати як комплексну систему, що забезпечує розробку 

управлінських рішень щодо ефективного використання ресурсів, які  впливають 

на фінансовий результат підприємства. 

Таким чином, управління витратами – це комплекс заходів, які націлені 

на досягнення високого економічного результату діяльності підприємства 

шляхом раціонального використання ресурсів та максимальної віддачи від них. 
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На сучасному етапі в умовах дефіциту фінансових ресурсів основною 

проблемою для підприємств є залучення інвестицій. В умовах кризи з’являється 

необхідність застосування найбільш приємніших і прозорих механізмів 

вкладень, оцінки об’єктів інвестування, що мінімізують ступінь ризику для 

іноземних інвесторів. 

Останнім часом в Україні ситуація залишається нестабільною, що 

пов’язано з проблемами в банківському секторі економіки, політичною 

ситуацією в країні, а також світовою фінансовою кризою, яка спричинила відтік 

іноземних капіталів. За таких умов гостро постає питання впровадження 

прозорих механізмів оцінки об’єктів інвестування, які дозволять потенційним 

інвесторам реально оцінити доцільність вкладання ресурсів. 

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися в різноманітних формах: 

– створення іноземних підприємств; 

– придбання нерухомого або рухомого майна; 

– придбання прав використання природних ресурсів на території 

України та інших майнових прав; 

– створення підприємств спільно з українськими інвесторами або 

придбання частки в діючих підприємствах; 

– проведення спільної діяльності; 

– проведення господарської діяльності на підставі договорів про 

розподіл продукції. 

Іноземні інвестиції можуть вкладатися як у вигляді іноземної валюти, так 

і валюти України, а також у вигляді рухомого та нерухомого майна, цінних 

паперів, грошових вимог, інтелектуальних та інших прав. 

На державному рівні встановлені певні гарантії для іноземних інвесторів 

[5]: 

– інвестиції в Україні не підлягають націоналізації, органи державної 

влади не мають права реквізувати іноземні інвестиції;  

– іноземні інвестори мають право вимагати відшкодування збитку, 

заподіяного їм незаконними діями або бездіяльністю органів державної влади 

або органів місцевого самоврядування;  

– безперешкодний негайний переказ за кордон доходів іноземних 

інвесторів, прибутків та інших грошових коштів; 

– у разі зміни законодавства про режим іноземного інвестування на 

вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії, які 

визначаються законодавством, що діяло на момент вкладення інвестицій. 

Таким чином, вказані гарантії надають деякий рівень безпеки іноземним 
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інвесторам, які повинні бути впевненими у своєчасному поверненні інвестицій 

та прибутків. Але ж на сьогоднішній час існує багато проблем зовнішнього 

характеру, які перешкоджають інвестуванню, ставлять під сумнів доцільність 

інвестицій в Україну. 

Особливе значення має такий фактор, як державне регулювання. 

Прозорий механізм оподаткування безумовно позитивно впливає на 

інвестиційний клімат регіону, країни в цілому і безпосередньо підприємств. З 

2011 р. податкова система в країні змінена – було прийнято та введено в дію 

Податковий кодекс [6], який, як очікується, надалі позитивно вплине на 

інвестиційний клімат у країні. Серед найбільш вагомих позитивних змін слід 

виділити наступні: скасування низки місцевих податків, зближення 

податкового та бухгалтерського обліку, встановлення пільг для новостворених 

підприємств та підприємств малого бізнесу, що здійснюють певні види 

діяльності. 

Крім податкової реформи було запроваджено реформування системи 

пенсійного та соціального страхування. Так, з 2011 р. вступив у дію Закон 

України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» [7], основною ідеєю якого є впровадження єдиного 

внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.  

Таким чином, приймаючи рішення про інвестування в українські 

підприємства, іноземні інвестори повинні провести доскональне дослідження 

всіх факторів, які на сучасному етапі впливають на діяльність підприємств, і 

зробити цілком обґрунтований висновок про доцільність інвестування, форми 

та умови інвестування. 
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У сучасних умовах фінансово-політичній нестабільності набуває 

актуальності питання оплати праці. Сьогодні частка заробітної плати у 

собівартості українських товарів становить 6 %, тоді як у країнах Західної 

Європи сягає аж до 45 %. При цьому розмір ВВП України менше внутрішнього 

валового продукту середньої європейської країни всього у 4 рази, тоді як 

заробітна плата менша в 5,6-19,7 разів[4]. 

Гострим питанням залишається й значна диференціація рівня оплати 

праці серед найманих працівників різних видів економічної діяльності та 

регіонів. Протягом останніх років найбільші заробітні плати були у сфері 

послуг (фінансових, посередницьких тощо), а не у сфері матеріального 

виробництва.  

Ще однією з проблем забезпечення належного рівня оплати праці є рівень 

мінімальної заробітної плати, який на сьогоднішній час в Україні є низьким. 

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися 

оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України 

за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік під час 

затвердження державного бюджету України. 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в 

надурочний час, за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах 

праці, за роботу в районах з особливими природними географічними та 

геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, а також 

премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, 

матеріальна допомога. Мінімальна заробітна плата не виступає в ролі 

соціального стандарту оплати праці, а залишається технічним нормативом для 

розрахунку зарплати в бюджетній сфері.  

На рисунку 1 зображено динаміку заробітної плати в Україні за останні 

роки. 

Таким чином, наведені дані свідчать, що мінімальна заробітна плата на 

2013 рік зросла в порівнянні з 2011 роком на 206 грн, а середня – на 703 грн. 

Але є великі «перекоси» у платні за галузями. Наприклад, середня зарплата в 

промисловості становила 3361 гривню. Але якщо у вуглевидобувному секторі 

вона була 4667 грн, то вже на підприємствах легкої промисловості – 1649 грн. 

Дані Держкомстату свідчать, що найвищі зарплати у працівників авіаційного 

транспорту (9163 грн) та у фінансистів (6526 грн). Найнижчі – у працівників 

рибної галузі (1346 грн) та аграріїв (1770 грн) [1].  
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Рис. 1. Динаміка мінімальної та середньої заробітної плати в Україні 
 

Проаналізувавши середню заробітну плату по регіонам, можна сказати, 

що найвищі показники звичайно, в столиці країни. У Києві середня зарплата в 

березні становила 4577 гривень. Також підвищення заробітної плати 

прослідковується в Донецькій (3381 грн) і Дніпропетровській (3042 грн) 

областях. Найнижчі доходи у жителів Тернопільської області – 2079 грн [1]. 

Державний бюджет на 2014 рік передбачає, що мінімальна зарплата в 

Україні в січні 2014 не зміниться і залишиться  на рівні грудня 2013 року – 1218 

UAH у місяць, 7,3 UAH – на годину. 

За свідченнями Державної служби статистики України мінімальна 

зарплата в 2014 в Україні зміниться 1 липня та 1 жовтня: 

 розмір мінімальної зарплати з 1 липня по 30 вересня 2014 складе 

1250 UAH у місяць, 7,49 UAH – на годину; 

 розмір мінімальної зарплати з 1 жовтня по 31 грудня 2014 складе 

1301 UAH у місяць, 7,8 UAH – на годину[1]. 

У 2014 році до мінімальної зарплати в Україні планують прив’язати 

ставки державних мит. У 2013 році мінімальна зарплата в Україні змінювалася 

двічі: 1 січня та 1 грудня [2]. 

Як висновок можна стверджувати, що на сьогодні стан розвитку 

економіки України потребує постійної уваги до організації оплати праці в 

цілому і мінімальної заробітної плати зокрема, проведення політики, 

спрямованої на створення сприятливих умов для підвищення рівня життя 

населення за допомогою збільшення реальної заробітної плати. 
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Якою є ціна людського життя? Теоретично відповідь на це питання 

можна шукати нескінченно. І хоча вважається, що життя людини є безцінним, 

проте якщо керуватися суто прагматичною точкою зору, відкинувши всі докори 

сумління і не звертати уваги на звинувачення в аморальності і не гуманності, то 

можна підрахувати його вартість [1]. 

Вартість життя – це виражена в грошовій формі кількість матеріальних 

благ і послуг, які фактично споживаються населенням. Вартість життя можна 

визначити як сукупність витрат, які здійснює людина, сім’я чи група населення 

для придбання товарів і послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності 

та відновлення працездатності [2]. 

Сьогодні існує кілька методів, на підставі яких оцінюється вартість 

людського життя. Жоден із них не може вважатися абсолютно точним. 

Перший заснований на простому арифметичному підрахунку. До уваги 

беруться такі чинники, як рівень освіти людини, стан її здоров’я, вік, реальний 

дохід та інше.  

Другий метод грунтується на аналізі раніше реалізованих проектів. Такий 

підхід використовує Агентство з охорони навколишнього середовища США. 

Умовна вартість людського життя застосовується під час прийняття рішень про 

посилення екологічних вимог із погляду збереження людських життів.  

В основу третього методу покладена самооцінка власників життя – тобто 

людей, котрі прямо чи опосередковано просять оцінити себе. Більшість 

дослідників ставляться до цієї методики скептично.  

Четвертий – базується на підрахунку сум, які люди згодні платити за 

збереження своїх життів, купуючи пристрої, що підвищують рівень безпеки [3]. 

Також можна розрахувати вартість життя методом суми витрат, які 

здійснюються протягом життя людини. Це можуть бути витрати батьків на 

дитину, людини – на себе, роботодавця – на працівника, держави – на студента 

чи пенсіонера. 

Користуючись цим підходом, розрахуємо вартість життя 

середньостатистичного студента Черкаського інституту банківської справи. До 

уваги беруться усі витрати в дорослому віці, враховуючи майбутні витрати (в 

цінах 2013-2014 рр., будемо вважати їх стабільними, ігноруючи інфляцію). Для 

спрощення розрахунків розділимо доросле життя на три періоди: 

1. Доросле життя (навчання в інституті) 17-22 роки; 

2. Доросле життя (робота, сім’я) 22-65 років; 

3. Старість – 65-82,5 років (чоловіки після виходу на пенсію живуть в 

середньому 10 років, а жінки – 20). 
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Для розрахунку витрат за перший період враховуватимемо оплату 

навчання (НБУ платить половину вартості навчання за контрактом і повну 

вартість навчання на державній основі), оплату проживання в гуртожитку, 

вартість проїзду, витрати на життя. 

Вартість навчання (бакалавр) = 17000*4 = 68000 грн. 

Вартість навчання (магістр) = 13875*1,5 = 20812,5 грн. 

Вартість проживання в гуртожитку = 2950*5 = 14750 грн. 

Витрати на життя = 825*12*5=49500 грн (825 грн – вартість витрат на 

проживання одного студента в місяць, враховуючи вартість проїзду – за 

результатами незалежного анкетування 50 студентів). 

Тоді, життя за перший період дорівнює (68000+14750+49500+20812,5) 

153062,5 грн. 

Для розрахунку 2 і 3 періодів висуваємо гіпотезу: Все, що ми заробляємо, 

ми витрачаємо протягом життя. Оскільки роботодавці / держава платить людині 

за робочу силу / вислугу (заробітна плата, пенсія – Витрати 1), а потім цю ж 

саму суму людина витрачає на свої потреби (Витрати 2), вважатимемо, що 

Витрати 1 = Витрати 2, за період витрачатиметься подвійна сума Витрат 1. 

Для визначення Витрат 1 за другий період, враховуватимемо середню 

заробітну плату, 13-ту заробітну плату, відпускні. Середня з/п економіста в 

Україні в 2014 році становить 4,7 тис грн, 13-а з/п вираховується як 8 % від 

річної з/п, відпускні – з/п за день * кількість днів (припустимо, що на рік 

економіст має 24 днів відпустки). Тоді рахуємо Витрати 1 за 43 роки другого 

періоду життя: 

Заробітна плата = 4700*12*43 = 2425200 грн. 

13-а з/п = 4700*12*0,08*43 = 194016 грн. 

Відпускні = (4700*12) / 355*24*43 = 163957,17 грн. 

Витрати 1 = 2425200+194016+163957,17 = 2783173,1 грн. 

Тоді, життя за другий період дорівнює (2*Витрати 1) 5566346,2 грн. 

Для визначення Витрат 1 за другий період, враховуватимемо мінімальну 

пенсію в Україні станом на 2014 рік – 971 грн [4]. 

Витрати 1 = 971*12*17,5 = 203910 грн. 

Тоді, життя за третій період дорівнює 407820 грн. 

Можемо зробити висновок, що вартість життя дорослої людини-

економіста складає 6127228,7 грн (153062,5+5566346,2+407820). 

Відома ще ціла низка методів і підходів для розрахунку вартості 

людського життя, вони використовуються для визначення компенсацій і 

матеріальної допомоги жертвам медичного втручання, отруєння, ДТП та інших 

катастроф. Також визначення вартості життя використовується для визначення 

суми страхування людського життя. На відміну від розвинутих країн, в Україні 

не існує офіційно визнаної методики визначення вартості життя людини, хоча 

існують досліди для її визначення, виходячи з даних про прожитковий мінімум 

і мінімальну заробітну плату. 
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Розвиток лізингу є особливо актуальним для України з огляду на те, що 

українська економіка характеризується високим ступенем зношеності основних 

фондів. При цьому підприємства змушені фінансувати інвестиції переважно із 

власних коштів, оскільки кредити банків, кошти інститутів спільного 

інвестування й інші джерела зовнішнього фінансування складають порівняно 

невеликий відсоток від загального обсягу капітальних вкладень в економіці. 

Крім того, активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню 

основних фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх 

джерел фінансування інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу 

завдяки більшій доступності лізингових операцій порівняно з іншими 

інструментами запозичень [3]. Проблемою для аналізу та регулювання ринку 

лізингу є відсутність офіційної статистики щодо обсягів проведення лізингових 

операцій суб’єктами господарювання, як в цілому в економіці, так і в окремих 

галузях: відсутня повна інформація про обсяги вітчизняної і імпортної техніки, 

наданої в лізинг, в які галузі спрямовується ця техніка тощо. 

Лізингова діяльність є перспективним видом бізнесу оскільки: світовий 

досвід показує, що на частку лізингу в нових інвестиціях на устаткування 

припадає 15-20 %; лізинг є одним з основних джерел активізації інвестиційної 

діяльності, що є вкрай важливим для нашої економіки; переорієнтація банків із 

ринку цінних паперів на інвестиції у виробництво; великий потенційний попит 

на лізингові послуги. Варто зазначити, що в розвинутих країнах понад 30 % 

інвестицій здійснюється через механізм лізингу, в Україні цей показник 

становить 1,2 %. На думку фахівців, гостру потребу в інвестиціях Україна 
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значною мірою спроможна задовольнити завдяки кращому використанню 

потенціалу ринку лізингових послуг. 

В Україні за 2012 рік, проведеного дослідження Асоціацією «Українське 

Об’єднання Лізингодавців» спільно з Нацкомфінпослуг у формі аналізу 

офіційної статистичної звітності лізингових компаній, наданої 

Нацкомфінпослуг. Кількість укладених договорів фінансового лізингу в 2012 

році зменшилася на 80 шт. у порівнянні з минулим роком і склала 10826 шт. 

У вартісному вираженні, обсяг договорів, укладених 2012 рік, збільшився 

у порівнянні з минулим роком майже на 30 % і склав 14,71 млрд грн. 

Вартість діючих договорів фінансового лізингу станом на кінець 2012 р. 

зменшилася на 4,6 млрд грн (- 6 %) у порівнянні з кінцем 3 кварталу 2012 р. і 

становить 41,5 млрд грн. 

На кінець звітного періоду у порівнянні з 2011 роком спостерігається 

збільшення питомої ваги договорів строком дії від 2 до 5 та більше 10 років і 

зменшення частки угод, що укладалися на строк до 2 та від 5 до 10 років.  

Для вирішення проблем ринку лізингових послуг потрібно, щоб політика 

держави щодо формування та розвитку ринку лізингу в Україні була 

спрямована на: дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства; 

дотримання єдиних підходів при розробці та реалізації політики щодо 

учасників кредитних відносин на фінансовому ринку; забезпечення захисту 

прав учасників ринку лізингу; запобігання монополізації та створення умов для 

розвитку добросовісної конкуренції на ринку лізингу, забезпечення рівних 

можливостей для доступу до ринку лізингових послуг; забезпечення прозорості 

та відкритості ринку лізингу; зміцнення та динамічний розвиток вітчизняного 

ринку лізингу, підтримання довіри до нього та сприяння його інтеграції в 

європейський та світовий ринки лізингу [5]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що для розвитку 

ринку лізингових відносин є важливим створення інститутами держави умов 

для капіталу різної форми власності через законодавство, що стимулюватиме 

ділову активність усіх учасників лізингових угод (лізингових фірм, банків, 

підприємств виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів), і 

цілеспрямований вплив органів державного управління на економічні інтереси 

учасників лізингових відносин із метою створення умов для виконання 

лізингом його інвестиційних, виробничих та інших функцій на 

мікроекономічному та макроекономічному рівнях. 
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На сучасному етапі розвитку світового господарства важливими 

питаннями є розвиток і активізація інвестиційної діяльності, залучення та 

використання іноземних інвестицій. 

Макроекономічні аспекти іноземного інвестування давно стали 

предметом дослідження провідних зарубіжних і вітчизняних теоретиків і 

практиків, серед яких: Дж. Даннінг, М. Портер, С. Хаймер, Б. Губський, 

Д. Лук’яненко, Ю. Козака, Ю. Пахомов, та ін. Проте, нестабільність світової 

економіки, нелінійність розвитку, швидкі якісні зміни зовнішнього 

конкурентного середовища створюють необхідність обґрунтування та 

дослідження оптимальних шляхів залучення іноземних інвестицій у 

національну економіку. 

Метою даної роботи є аналіз інвестиційних потоків і розробка 

рекомендацій щодо залучення іноземних інвестицій у національну економіку. 

Іноземні інвестиції представляють собою вкладання капіталу в об’єкти 

інвестиційної діяльності зарубіжної країни, з метою отримання прибутку або 

його збереження. Основу іноземного інвестування як форми міжнародного руху 

капіталу становлять прямі та портфельні іноземні (зарубіжні) інвестиції. В 

цілому, іноземні інвестиції несуть як позитивні (трансфер технологій, 

інформації, капіталу, досвіду і менеджменту) так і негативні (щодо усунення 

конкурентів, зниження економічної безпеки та конкурентоспроможності країни 

загалом) ефекти для економіки приймаючої країни.  

Іноземні інвестиції є одним з основних джерел формування фінансових 

ресурсів, які сприяють підвищенню ефективності виробництва, поліпшенню 

продуктивності національних ресурсів, розвитку економіки й інноваційної 

діяльності підприємств, створенню конкурентних переваг та економічному 

зростанню країни. Розв’язання проблем трансформації національної економіки 

України на ринкових засадах, вимагає залучення значних обсягів інвестицій.  

Згідно статистичної інформації протягом останніх 10 років найбільший 

приріст прямих іноземних інвестицій спостерігався у 2008 р. та становив 

10,9 млрд дол [1]. Найменший приріст обсягів прямих іноземних інвестицій 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

434 

зафіксовано в 2012 р. Але не зважаючи на таку різницю в зміні динаміці 

приросту іноземних інвестицій, можна констатувати, що загальний їх обсяг 

зростає з кожним роком. Так, якщо у 2005 р. їх сума становила 16,9 млрд дол, а у 

2012 р. обсяг прямих іноземних інвестицій збільшився майже в три раза. Станом 

на 01.10.2013 р. обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку 

України з початку інвестування, становив 56,565 млрд дол, що в розрахунку на 

душу населення становить 1,246 тис дол. Звісно, дана динаміка є позитивною, 

але якщо не враховувати той факт, що заборгованість українських підприємств 

за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями перед 

прямими іноземними інвесторами на 01.10.2013 р. становила 10,403 млрд дол [2]. 

Високий ступінь мінливості потоків капіталу свідчить про надзвичайну 

чутливість цих потоків до своїх детермінантів, більшість з яких тісно пов’язана 

із ступенем глобалізованості національного фінансового ринку і в кінцевому 

підсумку визначає рівень ризику та прибутковості інвестицій. Оцінка розподілу 

прямих іноземних інвестицій по країнам-інвесторам свідчить про, що серед 180 

країн, які здійснюють прямі іноземні інвестиції в Україну, головна їх частка 

припадає на 10 країн, таких як: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська 

Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські Острови, Франція, Швеція та 

Швейцарія. Такий розподіл іноземних інвестицій є небезпечний тим, що може 

виникнути залежність від провідних країн – експортерів капіталу. 

У цілому в структурі надходжень до України переважають прямі іноземні 

інвестиції в порівнянні з обсягами портфельних іноземних інвестицій 

(відповідно 70 % до 30 %). Така структура свідчить про незахищеність 

економіки України від монополізації зовнішніх суб’єктів міжнародної 

інвестиційної діяльності. Необхідно змінювати структуру інвестування у бік 

збільшення портфельного інвестування і тим самим зменшувати вплив 

іноземних суб’єктів на національну економіку. 

На основі проведеного дослідження нами розроблено головні цілі 

інвестування (стратегічні, оперативні, поточні, регіональні) та відповідно до 

них розроблено напрями оптимізації інвестиційної діяльності України на 

сучасному етапі, серед яких: розширення довгострокового торгово-

економічного співробітництва з перспективними торговельними партнерами; 

забезпечення інституційної підтримки інвестиційної діяльності; введення чітко 

розроблених обґрунтованих пільг і норм для іноземного інвестора; утворення 

державного банку розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку 

пріоритетних галузей економіки та ін.  

Отже, характеризуючи стан іноземного інвестування в економіку України 

в цілому, його можна визначити як кризовий в порівнянні з динамічними 

процесами, що відбуваються в міжнародній економіці. Сучасні обсяги 

інвестицій в Україну залишаються недостатніми для кардинального 

поліпшення економічної ситуації в країні, так за розміром іноземних інвестицій 

на душу населення Україна поступається навіть Албанії та Казахстану. Крім 

того, інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Загальний обсяг іноземних інвестицій є одним із показників інтегрованості 

країни у світове господарство, і тому необхідними формування ефективної 

http://www.unian.ua/news/600495-inozemniy-investor-povinen-pochuvati-sebe-v-ukrajini-yak-vdoma-klimenko.html
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політики уряду щодо залучень іноземних інвестицій, так і їх ефективний 

розподіл всередині країни. 
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Постановка проблеми питання конкурентоспроможності нашої держави 

полягає в необхідності вивчення впливу економічної політики України на 

розвиток рівня її конкурентоспроможності та подальшого застосування 

необхідних чинників задля формування конкурентоспроможного середовища з 

метою підвищення рівня життя населення країни та створення сприятливої 

атмосфери стабільного розвитку для наступних поколінь українців. 

Метою роботи є дослідження конкурентоспроможності України у 

сучасних міжнародних економічних відносинах та розгляді засобів економічної 

політики, спрямованої на підвищення рівня конкурентоспроможності країни.  

Україна займає вагоме місце в світовій економіці з погляду на її 

ресурсний потенціал і кадрові можливості. На жаль, рівень життя населення, 

який зумовлюється нестабільною політичною ситуацією і економічним застоєм, 

не досягає того рівня, на якому він мав би бути, враховуючи ті ресурси, які має 

наша країна.  

Слабкими сторонами України залишається регуляторна політика та 

значний обсяг державних витрат на реалізацію соціальних програм (приблизно 

40 % від сукупного обсягу ВВП), незадовільний стан залучення іноземних 

інвестицій та забезпечення прав власності. Середній рівень тарифів в Україні є 

низьким, проте розгалужена система нетарифних бар’єрів все-таки суттєво 

ускладнюють процес вільного здійснення торговельних операцій у державі. 

Ставки податків, які сплачуються з особистих доходів громадян і прибутків 

підприємств, є відносно невисокими, і тому питома вага податкових 

надходжень у сукупному обсязі ВВП є незначною (приблизно 30 %). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таким чином, можна зробити певні висновки щодо 

конкурентоспроможності економіки нашої країни. 

По-перше, рівень конкурентоспроможності України на сучасному етапі є 

дуже низьким. Не зважаючи на значний природній, інтелектуальний та 

інноваційний потенціали, Україна не використовує свої конкурентні переваги у 

зв’язку з відсутністю належної структури та технологічною відсталістю 

виробництва, низькою якістю державних інституцій і високим рівнем корупції 

тощо. 

По-друге, бюрократизація та корумпованість сфери економічного 

регулювання, незахищеність базових громадянських та економічних інтересів 

суб’єктів господарювання практично зводять нанівець можливість створення 

конкурентного ринку в Україні.  

По-третє, відсутність комплексних реформ у податковій, бюджетній і 

судовій системі перешкоджає здійсненню активної підприємницької діяльності 

в Україні, стримує приплив потенційних довгострокових іноземних інвестицій. 

Як наслідок, економічна криза в державі поглиблюється. 

За таких умов конкурентоспроможна модель економіки є 

безальтернативним напрямом економічної стратегії України. Для цього, перш 

за все, необхідно: 

1. Визначити сфери відповідальності державних органів влади та 

громадських організацій щодо забезпечення реалізації стратегії побудови 

конкурентоспроможної моделі економіки. 

2. Забезпечити сприятливі організаційно-правові умови функціонування 

бізнесу, зокрема, спрощення системи реєстрації, ліцензування та звітності, 

розробка законодавчої бази щодо захисту прав власності інвесторів тощо. 

3. Активізувати діяльність держави та підприємницьких структур щодо 

розвитку інфраструктури в Україні. 

4. Стимулювати приплив вітчизняних та іноземних інвестицій у 

стратегічні для України галузі економіки. 

5. Заохочувати інноваційні процеси шляхом надання безпроцентних і 

пільгових позик і грантів як науково-дослідницьким інститутам та організаціям, 

так і окремим ученим, здійснення прямого державного замовлення на 

інноваційну продукцію, вжиття заходів на підтримку міжнародної науково-

технологічної кооперації тощо.  

На жаль, проблеми існують не тільки на рівні приватних підприємств, а й 

у державному секторі. Незбалансована економічна політика держави, 

неефективна податкова система та відсутність будь-яких програм заохочення 

зводять бажання підприємців розвивати виробництво нанівець. У наслідок 

цього економіка України страждає від застою, бо розвиток економіки може 

відбувається тільки завдяки великим виробництвам і державним 

підприємствам.  

При правильному використанні економічної політики Україна буде в 

змозі забезпечити собі не тільки прекрасне сьогодення, а й стабільне майбуття 

для наступних поколінь. Зростання конкурентоспроможності держави буде 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

437 

мати позитивний вплив як на внутрішнє становище (чим це зростання і буде, 

власне, забезпечуватися), так і на місце України у світовому господарстві. 
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Взаємодія держави та підприємств передбачає використання різного 

інструментарію: фінансування, податкової політики, регулювання соціального 

страхування та забезпечення створення інформаційної та правової 

інфраструктури. 

Що стосується первинної професійної підготовки молоді, то державні 

органи в першу чергу стимулюють активність підприємств за допомогою 

прямого фінансування внутріфірмових систем навчання. Так, наприклад, при 

наймі та навчанні молоді 16-18 років, яка ще не має повної середньої освіти, 

державні органи Великобританії, Італії, Швеції покривають до 80 % витрат 

підприємств. 

Об’єктом прямого фінансування державними органами Німеччини, 

Франції, Італії, Швеції стала так звана альтернативна форма підготовки кадрів, 

яка охоплює молодь до 25 років. Мова йде про чергування процесу теоретичної 

підготовки в навчальному закладі з трудовою діяльністю на умовах часткової 

зайнятості. Таким чином, забезпечується відповідність зайнятості тієї чи іншої 

особи отриманому на даний момент рівнем кваліфікації. Необхідною умовою 

такої форми навчання є наявність спільної програми, яка забезпечує 

координацію підготовки у двох різних системах. Активний контроль 

підприємств за навчальним процесом обумовлює постійне коригування 

програм теоретичного навчання. 

У західноєвропейських країнах одним з джерел коштів державних органів 

на професійну підготовку є грошові відрахування самих підприємств. У США 

значну частину фінансування вищої освіти складають інвестиції корпорацій – 

приблизно 20 %. Базова сфера розміщення коштів корпорацій – фінансування 
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наукових досліджень вузів, так як відносно невеликі витрати у цій області 

приносять величезні прибутки. 

Співпраця виробництва з навчальними закладами поступово привело до 

кооперуванню університетів і коледжів із промисловими фірмами, банками, 

госпіталями, юридичними та страховими компаніями. В результаті у вузах 

стали створюватися кафедри теорії та практики вільного підприємництва, а 

також наукові підрозділи, які працюють на правах філії корпорації, в яких 

викладачам і студентам виплачується додаткова заробітна плата. 

Діяльність бізнес-корпорацій у сфері вищої освіти привела до створення 

власних корпоративних навчальних закладів. Зокрема, у Франції існують 

галузеві, а в Німеччині – міжзаводські центри, які зазвичай є могутніми 

підрозділами корпорації. Програми навчання будуються виходячи із запитів 

підприємств, процесів структурної перебудови і технічного переозброєння 

виробництва. 

Корпоративні університети готують кадри, які працюють у філіях 

транснаціональних корпорацій різних країн, відповідно до єдиних 

корпоративними нормами та правилами. Вони можуть бути частиною компанії, 

яка їх створила, і обслуговувати свій персонал, а можуть надавати в порядку 

партнерських відносин освітні послуги бізнес-школам. 

Створення корпорацією власного навчального закладу істотно скорочує 

витрати на навчання співробітників, а також сприяє їх вихованню у 

відповідності з традиціями даної компанії. Корпоративний університет стає, по 

суті, основою для безперервної освіти працівників фірми. 

Дослідники стверджують, що зараз більш високий економічний ефект від 

вкладень у розвиток персоналу, ніж від вкладення у засоби виробництва. 

Розрахунки показують, що 1 дол, вкладений у розвиток персоналу, приносить 

від 3 до 8 дол доходу. 

На думку головного економіста Американського товариства сприяння 

навчанню і розвитку, в 90-ті роки XX століття зростання економіки за рахунок 

підвищення навченості працівників склало 2,1 %, за рахунок зростання 

населення – 0,4 %, за рахунок збільшення капіталу – 0,5 %. 

Загальний підхід до оцінки інвестицій у людський капітал методологічно 

однотипний оцінці ефективності інвестицій в інші види активів. Однак 

кількісна оцінка людського капіталу проблематична. Основним методом оцінки 

ефективності інвестицій у людський капітал залишається експертний метод. 
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Наслідки фінансової кризи та політичної нестабільності в Україні 

викликали погіршення соціально-економічного стану з важкими 

ускладненнями, такими як безробіття, несвоєчасність розрахунків з оплати 

праці тощо. Тому запровадження системи соціального аудиту є особливо 

актуальним. Сьогодні все частіше йдеться про важливість запровадження та 

поширення соціального аудиту з метою об’єктивної оцінки соціальної ситуації. 

Питання впровадження та поширення соціального аудиту розглядають як 

зарубіжні так і українські автори. Українські вчені: Мельник С. В., 

Матросов В. Д., Гаврицька М. К. є розробниками проекту Концепції 

формування національної моделі соціального аудиту. Російський учений 

Попов Ю. М. наголошує на тому, що в сучасних умовах отримати економічну 

вигоду можливо за умов мінімізації соціальних ризиків; Шулус О. О. у своїх 

дослідженнях підкреслює, що практичне значення соціального аудиту в тому, 

що він слугує в якості ефективного інструменту регулювання соціоекономічних 

відносин. 

Головною метою нашого дослідження є визначення важливості 

запровадження та поширення соціального аудиту в Україні задля ефективного 

управління соціальними процесами та поліпшення програм соціальної 

підтримки населення. 

Соціальний аудит в Україні є достатньо новим і мало поширеним явищем, 

але й доволі важливим інноваційним проектом, який може слугувати 

ефективним інструментом регулювання соціоекономічних відносин і тим 

самим підняти їх на якісно новий рівень. 

За допомогою соціального аудиту можна виміряти ступінь корпоративної 

соціальної відповідальності. Ним оцінюються формальні і неформальні правила 

http://www.hr-portal.ru/article/modelirovanie-struktury-chelovecheskogo-kapitala
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поведінки всередині організації, думки сторін, зацікавлених у діяльності 

компанії, з метою вибору умов, сприятливих для менеджменту якості та 

розвитку людських ресурсів [2]. 

На нашу думку, соціальний аудит – це процес систематичного 

спостереження, контролю, оцінки та підвищення ефективності функціонування 

і стилю роботи організації, засіб вимірювання її впливу на суспільство в 

цілому.  

Важливість і необхідність впровадження та поширення соціального 

аудиту в Україні спонукав науковців до конкретних дій. Науково-дослідний 

інститут соціально-трудових відносин у 2008 році розробив проект Концепції 

формування національної моделі соціального аудиту. Згідно з цією концепцією 

у структурі Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

створюється Національний комітет із соціального аудиту, в якому сторони 

соціального партнерства представляють Міністерство праці та соціальної 

політики України, Федерацію профспілок України, Федерацію роботодавців 

України. 

Соціальний аудит в Україні знайшов і практичний розвиток. Так, з 2008 

року на території України веде свою діяльність з надання соціологічних та 

аудиторських послуг Центр Соціального Аудиту (ЦСА), який систематично 

проводить власні дослідження або бере участь в дослідженнях регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Система аудиту діє на рівні окремих господарських одиниць, як правило, 

великих компаній з іноземним капіталом, або якщо підприємство приваблює 

іноземних партнерів в якості покупців товарів і послуг. Прикладом цього є 

фактичні проведення соціального аудиту в деяких українських фірмах, таких як 

«Фактор-друк», Сервіс-Інвест (ДТЕК), ПАТ «Кримський содовий завод», 

сільськогосподарська компанія АСТАРТА-Київ та ін. Ці підприємства 

продовжують працювати над ствердженням соціальних, трудових, екологічних 

та антикорупційних принципів заради підвищення добробуту та умов життя 

громадян, а також для придбання більшої інвестиційної привабливості для 

іноземних і вітчизняних партнерів. 

Отже, для посилення ефективності управління соціальними процесами та 

покращення програм соціальної підтримки населення, на нашу думку, 

необхідно створити огранізаційно-правову основу соціального аудиту, 

затвердити Концепцію формування національної моделі соціального аудиту, 

почати підготовку спеціалістів, здатних здійснювати соціальний аудит 

загальнонаціональних програм, проектів, заходів. Соціальний аудит в Україні 

повинен стати обов’язковим для підприємств всіх форм власності, оскільки 

соціальна сфера є чи не найважливішою для економічного розвитку держави. 
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Постановка проблеми. Банківській системі притаманні численні 

випадки розорення банків, їх банкрутства та ліквідації. На сьогоднішній день у 

зв’язку з нестабільною економічною ситуацією в країні чимало банківських 

установ перебувають у стадії ліквідації. Ліквідація банку характеризуються 

негативними економіко-соціальними наслідками. Неспроможність банківської 

установи погасити свої зобов’язання призводить до збитків для клієнтів, 

вкладників, акціонерів і держави.  

Метою даного дослідження виступають передумови та процедури 

ліквідації банків. 

Виклад основного матеріалу. До головних причин, які призводять банки 

до неплатоспроможності та визнання їх ненадійними можна виділити такі:  

- призупинення темпів росту та нестабільність загальносвітової та 

внутрішньої економік; 

- масове вилучення вкладів, яке спостерігаються в Україні, у зв’язку 

із неплатоспроможністю та матеріальною нестабільністю громадян; 

- утрата довіри до банку, наприклад від не правильного керівництва; 

- недотримання законодавства; 

- некомпетентне керівництво, яке породжує недоліки 

внутрішньобанківської системи. 

- обман органів влади, який викликаний приховуванням інформації 

від контролюючих суб’єктів про справжній стан з платоспроможністю 

фінансової установи. 

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» ліквідація 

банку - це процедура припинення функціонування банку, як юридичної особи. 

Банк може бути ліквідований: 

- за рішенням власників банку; 

- у разі відкликання Національним банком України банківської 

ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

Ліквідація банку з ініціативи власника може бути здійснена за умови, 

якщо Національний банк України після отримання рішення власників про 

ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до 

проблемного або неплатоспроможного. Власники банку мають право розпочати 
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процедуру ліквідації банку за рішенням загальних зборів лише після надання на 

це згоди Національним банком України  та за умови відкликання банківської 

ліцензії. 

Ліквідація банку з ініціативи Національного банку України відбувається 

таким чином, що Національний банк України приймає рішення про відкликання 

у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб протягом п’яти днів із дня отримання такої 

пропозиції Фонду. Національний банк України не пізніше дня, наступного за 

днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 

банку, повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день 

отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває 

прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації.  

Відкликання банківської ліцензії призводить до неможливості банком 

проведення банківських операцій, передусім – залучення вкладів, надання 

кредитів, ведення розрахунково-касового обслуговування осіб. Також 

автоматично закінчується дія письмового дозволу Національного банку 

України на проведення окремих операцій, оскільки він дійсний тільки при 

наявності банківської ліцензії, відповідно до Положення про порядок видачі 

банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання 

окремих операцій. Процедура ліквідації банку вважається завершеною, а банк 

ліквідованим із дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців. Національний банк України 

вносить запис до Державного реєстру банків про ліквідацію банку на підставі 

отриманого від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення про 

затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора. 

Висновки. Ліквідація банків породжує негативні наслідки в першу чергу 

для суспільства та держави. Надійність банків викликає особливу 

занепокоєність акціонерів, вкладників, органів контролю, оскільки банківські 

банкрутства більше впливають на економіку, ніж банкрутства підприємств. 

Кризовий стан банків зумовлений також тим, що вони не приділяють належної 

уваги аналізу свого фінансового стану, формуванню та ефективному 

використанню своїх фінансових ресурсів. Для стабільної роботи банків 

необхідне постійне прогнозування стану ринку банківських послуг, стратегічне 

та законне планування банківської діяльності. Ефективне функціонування 

банківської системи України здебільшого визначається рівнем її правової 

основи і неможливе без визначення правового статусу суб’єктів кредитної 

системи та детального регламентування різних аспектів банківської діяльності. 

Створення повноцінного банківського законодавства є запорукою належного 

управління економікою держави, побудови механізму сучасної кредитної 

системи України і формування правової держави. 
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Прагнення особи реалізувати себе через професійні досягнення, 

нормальним підтвердженням яких є кар’єрне просування, стає невичерпним 

джерелом активності в професійній діяльності. Діяльність людини в обраній 

професії є частиною життєвої стратегії, тобто індивідуальної організації та 

регулювання ходу життя згідно з цінностями особи. Будь-які технології 

саморозвитку, психотехніки й концепції особистісного росту допомагають нам 

у досягненні цілей і прискорюють просування до них. Але для цього необхідно 

глибше усвідомити значення саморозвитку й почати працювати в цьому 

напрямку. 

Мета роботи – дослідити шляхи досягнення успіху в реалізації своїх 

можливостей, мрій і планів. 

Успіх – позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення 

поставленої мети. Здобутий успіх є великим збудником нової енергії, могутнім 

стимулятором творчих пошуків і злетів. 

Науковці пропонують п’ять ступенів до успіху. 

1. Виробити виняткові звички: отримувати задоволення від своєї 

роботи; виправдовувати чекання керівника та клієнта; виконувати свою роботу 

якнайкраще і якісніше, приходити на роботу на декілька хвилин раніше, а йти 

на кілька хвилин пізніше;. 

2. Шукати можливості для професійного росту: не відмовлятися від 

складних і цікавих задач, які послужать трампліном для подальшого 

просування по службі. 

3. Контролювати свої емоції: бути завжди урівноваженим, 

доброзичливим і невразливим для образ. 

4. Намагатися бути кращим у своїй справі: «Якщо відчуваєш, що це 

твоє, не слухай тих, хто буде відмовляти. Якщо ти не навчишся керувати 

собою, тобою будуть керувати інші», – говорив  психолог Х. Алієв. 

5. Підтримуй своє керівництво: пам’ятай, твій шеф – це людина, яка 

приймає рішення. 

Успіх найчастіше розуміють як уміння в дусі гармонії і рівноваги 

пристосуватися до різноманітних і постійно мінливих умов життя. Це – такий 

розвиток сили та здібностей, за допомогою яких людина досягає бажаних 

http://pidruchniki.ws/14350120/bankivska_sprava/kredit_i_bankivska_sprava_-_vovchak_od
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етапів у своєму житті, організовує відповідним чином свою енергію й зусилля, 

а також знання та здібності. 

Для досягнення успіху необхідно мати такі якості: 

- палке бажання – жага успіху таких людей нездоланна, цілі визначені, 

прагнення отримати задумане – міцне; 

 - пристрасть, з якою вони віддаються будь-якій справі – вони «не 

працюють» у прямому сенсі, вони не просто керують своїми компаніями, а 

займаються справою із задоволенням;  

 - наполегливість – у них теж бувають провали, але це не привід, щоб 

здаватися, вони починають прокладати свій шлях до успіху знову; 

- віра в себе – багато бізнесменів і знаменитостей не володіють будь-якою 

спеціальною освітою у сфері своєї зайнятості, вони просто з самого початку 

були впевнені у власних починаннях і йшли до цього; 

- ентузіазм – незважаючи на те, що ситуація не завжди складалася 

належим чином, вони ніколи не відмовлялися від своєї ідеї; 

- сміливість – їм дуже часто відмовляли в матеріальній допомозі 

фінансові керівники, але вони не здавалися, вони йшли далі, і в підсумку 

знаходили суми, щоб почати свою справу; 

- глобальне мислення – вони не думали про сьогоднішній день, а 

працювали на далеку перспективу, хоча багато хто вважав їх дії божевіллям. 

Наприклад: Форд і його автобізнес, брати Райт і літакобудування, Едісон і його 

лампи розжарювання; 

- можливості – не в плані появи щасливого випадку, а вміння 

запропонувати ту необхідність, яка на даний момент потрібна людству, пошук 

вільних затребуваних ринкових ніш; 

- позитивне мислення – ця характеристика дає їм віру для руху в 

обраному напрямку; 

- турбота про людей – кожна успішна людина робить якісні та корисні 

продукти або послуги для людей такими, якими воліла б скористатися сама. 

Досягнення людиною бажаного цілком залежить від її активної життєвої 

позиції, намагання зробити все, що в її силах, задля того, щоб мрія стала 

реальністю, і для цього необхідно мати віру в себе, ентузіазм сміливість, палке 

бажання. Життєвий успіх цілком залежить часто від нелегкої роботи в 

напрямку його здійснення.  
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Трансфертне ціноутворення в світовій практиці – це формування цін в 

операціях пов’язаних між собою осіб. Цей феномен став предметом вивчення та 

впливу з боку держави в усіх країнах світу з того моменту, коли платники 

винайшли способи мінімізації своїх податкових зобов’язань за допомогою 

трансфертних цін [8]. 

Сутність проблеми трансфертного ціноутворення полягає у можливості 

цілеспрямованого завищення трансфертних цін, за якими підрозділи 

транснаціональної корпорації, які базуються у країнах із нижчим рівнем 

оподаткування прибутку, передають ресурси іншим підрозділам, які базуються в 

країнах із вищими ставками оподаткування прибутку [1]. 

Питання трансфертного ціноутворення є актуальним не тільки для нашої 

країни. В рамках Організації з економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) розроблено ряд документів у сфері трансфертного ціноутворення, 

якими керується більшість розвинених держав. Основним є Керівництво ОЕСР 

про трансфертне ціноутворення для транснаціональних корпорацій і 

податкових органів [5]. 

Державне регулювання трансфертного ціноутворення найбільших країн 

СНД знаходиться на достатньо високому рівні та відповідає стандартам ОЕСР. 

Наприклад, у Казахстані діє спеціальний закон «Про трансфертне 

ціноутворення» від 05.07.2008 р., який, визначає поняття «трансфертного 

ціноутворення», методи визначення ринкової ціни, підстави контролю цін та 

інші умови [2]. В Росії в 2011 р. теж було прийнято спеціальний закон, 

спрямований на вдосконалення принципів визначення цін, ефективну протидію 

використанню трансфертних цін із метою ухилення від сплати податків і зборів. 

Причому слід підкреслити, що спеціальні закони в цих випадках значно 

доповнюють національні податкові кодекси у сфері методології визначення цін 

і встановленні принципів державної політики у сфері трансфертного 

ціноутворення, що встановлює чіткі правила для ТНК і сприяє притоку 

іноземних інвестицій [4].  

Щодо України, то основу національної системи регулювання 

трансфертного ціноутворення визначають положення Податкового кодексу 

України, який діє з 1 січня 2011 р., а в частині формування цін – з 01 січня 2013 

року [3]. Суттєвим удосконаленням чинного податкового законодавства у 

частині регулювання трансфертних цін можна вважати введення поняття 

«договору про ціноутворення» (п. 16. ст. 39 ПКУ) та розкриття процедури 

перевірки податковими органами платників податків щодо правомірності 

встановлення цін (п. 11-15 ст. 39 ПКУ) до Податкового кодексу України [6].  
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Спеціалісти зазначають, що з реалізацією статей закону буде 

здійснюватися контроль зовнішньоекономічних операцій з країнами-офшорами, 

а також операцій всередині групи компаній (якщо сума операцій перевищить 

50 млн грн на рік), вводяться нові спеціальні перевірки – причому тривалість їх 

буде становити від шести місяців до року, а також окрема звітність; 

впроваджуються серйозні штрафи (неподання звіту або первинної документації 

коштуватиме компанії 5 % від суми операції; неподання інших документів - 

штраф у 113400 грн, тобто 100 мінімальних зарплат) [7].  

Слід визнати, що сьогодні Україна далека від європейських стандартів 

трансфертного ціноутворення. У цілому, можна констатувати, що більшість 

пропонованих заходів в Україні спрямовані на боротьбу з наслідком проблеми, 

а не її причиною. Відтік капіталу з України відбувається не через відсутність 

перепон для відтоку, а внаслідок непомірною фіскального навантаження, 

корупції, складності податкової системи та непередбачуваності політики 

держави. Реальних зусиль законодавця, спрямованих на підвищення 

конкурентних переваг України в порівнянні з офшорами, в даному випадку не 

спостерігається. 
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Каждый человек ежедневно вовлечен в сферу экономической жизни, 

экономических явлений, ведь он покупает и продает, получает доходы и платит 

налоги, руководит и подчиняется управленческим решениям, экономит, 

вырабатывает и потребляет. Экономическая деятельность, работа есть судьбой 

человечества. Она не только создает материальное благосостояние, 

удовлетворяет приветственные нужды, а и развивает творческие силы, 

способности, внутренний мир человека, предоставляет ему особое направления. 

Сущность экономических процессов, проблем в собственно человеческом 

измерении, в контексте разнообразнейших форм жизнедеятельности общества и 

лица рассматривает философия экономики. Она отображает сферу 

философского знания о сущности экономического бытия человека в 

многовекторном поле социума и гуманистическом аспекте. 

 Самореализация человека одолевает границы функциональной 

структурности экономического процесса, создает предпосылки для новых форм 

объединения деятельности социальных индивидов. В таком контексте 

самореализация лица является главным импульсом и мотивом, который 

одолевает заданную размерность экономики, содействует эволюции всех 

социальных форм. [1] 

 Самореализация как субъективная ориентация есть особым духовно-

творческим процессом, обеспечивает постоянное наполнение экономической 

сферы человеческими силами. Она есть своеобразным энергетическим и 

творческим источником экономического процесса, развития человеческих 

способностей, которые обеспечивают экономическую деятельность человека. 

Философия экономики рассматривает систему управления хозяйства как 

многомерный, противоречивый, объемный мир (мир общества и природы), 

который находится в постоянном движении и развитии. Специфика 

философского знания помогает подняться над внешним, будничным анализом 

поверхностных явлений и их свойств, проникнуть в сущность глубинных 

экономических процессов, которые невозможно постичь ни опытом, ни 

практикой, поскольку они выходят за пределы рационального постижения, но 

являются бытийными и при определенных обстоятельствах достаточно 

ощутимыми. Благодаря этому философия экономики способна раскрывать 

более богатую по смыслу и сущностью экономическую реальность. [2] 

Определяя общественную взаимообусловленность разных типов 

распределения и кооперирование людской деятельности, перспективы ее 

изменений, философия экономики решает методологическую и 

мировоззренческую задачи. Она не только задает систему координат, а и 

решает сложнейшие фрагменты общей картины экономической реальности, 
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выявляет необходимые ориентиры, благодаря которым человеческая личность 

осуществляет перспективное моделирование собственного жизненного 

поведения, создает необходимые и разносторонние условия для своего 

существования и развития. [3] 

Факт экономической деятельности в философской интерпретации 

осмысливается во всей его глубине, лишается чисто объективного смысла и 

раскрывается в сфере духа. Духовная сфера управлением хозяйства охватывает 

настроения, переживание, оценки, мироощущение, миропонимание, с чего и 

образовывается философская интерпретация, осмысление, мировоззренческое 

обоснование экономических проблем. Совокупно они формируют так 

называемую философию управления хозяйством, в которой экономика 

возникает в универсальной, всеобщей форме. Тождественная действительность 

экономики являются наиполнейшей формой экономики, которую способна 

постигнуть только философия экономики. Раскрывая универсальность 

экономики, ее всеобщую форму через ее бытие в мире и бесконечность ее 

связей с ним, философия экономики не механически переносит философские 

понятия, категории на сферу хозяйствования или результаты экономических 

мониторингов на другие сферы общественной жизни, а всесторонне учитывает 

сферу и специфику собственного функционирования. [4] 

Таким образом, философия экономики дает философское понимание 

содержания многих основных экономических категорий («экономика», 

«хозяйство», «производство», «работа», «деньги», «экономический человек», 

«свобода», «потребность» и др.), которые за своей сутью и значением выходят 

за сферу экономики. Познание их содержания обеспечивает формирование 

общих представлений о природе хозяйственной деятельности, очерчивает ее 

место и роль в духовном бытии, морали, жизненном мире человека. 
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Суспільство постійно зазнає змін, удосконалюються технології, 

інтенсивно розвивається економіка, відбуваються процеси глобалізації, 

поглиблюється міжнародне співробітництво. Всі ці явища вимагають створення 

нових термінів, які були б здатні пояснити та проілюструвати сучасні 

трансформації. Динамізм розвитку фінансової системи України, зокрема 

банківського сектору, вплинув і на українську мову, збагативши її новими 

поняттями, термінами. Ці тенденції вплинули і на професійну підготовку 

майбутніх фахівців економічного спрямування, важливим компонентом якої є 

мовні знання. Мова як засіб пізнання й осмислення реальної дійсності сприяє 

професійному становленню, самореалізації, інтелектуально-духовному та 

фаховому зростанню молодої людини. 

Дослідження здійснено на основі аналізу термінології, яка зафіксована у 

таких джерелах: «Банківської енциклопедії» (Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., 

Міщенко В. І., Науменкова С. В.; 2011) [2]; «Енциклопедія для банкіра» (за 

редакцією Смовженко Т., Стеблій Г., Скринник З.; 2012) [3]; «Фінансово-

економічного словника» (Загородній А. Г., Вознюк Г. Л.; 2007) [4].  

Метою статті є дослідження ролі та значення термінів-запозичень у 

сучасній банківській термінології. 

Формування поняттєво-категоріального апарату засобами національної 

мови є надзвичайно важливим тому, що економічні категорії є основою для 

розуміння банківських і фінансово-економічних процесів, аналітичним 

знаряддям прийняття доцільних рішень, оскільки вони дають розуміння 

економічних законів, явищ та визначають і формують логіку поняття. 

Коли перед ученими постає проблема пошуку терміна для позначення 

нового поняття чи процесів, що виникають у сучасній економіці, вони 

здійснюють пошук відповідника. Така проблема є досить серйозною тому, що 

кожний новий термін, введений в терміносистему, має бути вдалим і гармо-

нійним, точно відображати поняття. Якщо відповідний еквівалент не 

знайдений, то здійснюється запозичення слова з іншої мови. Отже, нові терміни 

утворюють або шляхом використання внутрішніх ресурсів мови, або шляхом 

запозичення з іншомовної лексики [1, c. 88]. 

Джерелом поповнення лексики сучасної української мови є іншомовні 

слова. Запозичення йшли усним і писемним шляхом у різні історичні періоди та 

пов’язані з різними причинами: 

 запозичення терміна разом із новим поняттям: «бонус» – додаткова 

винагорода, додаткова цінова знижка, комісійна винагорода; 
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 паралельне використання власного та запозиченого терміна в різних 

сферах: «імпорт» – ввіз; «рамбурсувати» – повертати борг; 

 пошук досконалішого терміна, внаслідок чого паралельно функціонують 

запозичені та власні терміни: «пролонгація» – продовження терміну 

чинності угоди; «бартер» – прямий безгрошовий обмін товарами; 

 відсутність досконалого власного терміна, який би відповідав сучасним 

вимогам: «ліквідат» – юридична особа-боржник, до якої висунуто 

фінансові вимоги у зв’язку з її ліквідацією. 

Науковці по-різному ставляться до термінологічних запозичень. Деякі 

термінознавці заперечують потребу запозичати терміни з інших мов, натомість 

пропонують творити терміни з ресурсів власної мови (такі спроби були в 

німецькій, чеській, російській мовах у 20-х роках XX століття – і в українській), 

проте насправді це не завжди вдається. Інші науковці розглядають запозичення 

як об’єктивну реальність мовного життя, але вважають, що іншомовних слів у 

термінології не повинно перевищувати 15 %, оскільки наявність більшої 

кількості запозичень призводить до втрати національного обличчя.  

Входячи в українську мову, іншомовні слова засвідчували чутливість 

лексики до змін у житті суспільства – політичних, економічних та культурних – 

і водночас збагачували словниковий склад нашої мови. 

Іншомовні слова стрімко влилися та продовжують вливатися і в ділову 

мову, поповнюючи словники професійною термінологією, словами 

міжнаціонального спілкування. Основними мовами запозичення банківської 

лексики стали латинь, англійська, французька, німецька й італійська мови.  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

запозичені терміни дуже важливі в банківській справі, адже вони 

використовуються для вираження економічних, фінансово-кредитних процесів 

та явищ. Їх кількість у банківській лексиці буде зростати і надалі. Збільшення їх 

кількості відображає тенденції міжнародного кооперування, процесів 

глобалізації, поглиблення міжнародного співробітництва та професійного 

кваліфікованого спілкування.  
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Постановка проблеми. Міжнародна торгівля товарами має вагоме 

значення для будь-якої країни світу, а окремі держави отримують левову частку 

доходів завдяки експорту товарів до інших країн. Питання зовнішньої торгівлі 

зараз гостро для України, у зв’язку з інтенсифікацією євроінтеграційного 

процесу. 

Питання процесу євроінтеграції України обумовлене соціальними, 

економічними та політичними чинниками, – це сприяє визначенню форм 

входження України в європейський простір та напрямів регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в рамках зони вільної торгівлі (далі – ЗВТ) 

України з ЄС. 

Інтенсифікація та підвищення ефективності євроінтеграційного процесу 

потребує розробки державних механізмів розвитку та впровадження 

європейських стандартів у всі сфери економіки України, використання 

конкурентних переваг національної економіки, реалізація якого буде мати 

найбільш позитивні результати.  

Мета статті – проведення аналізу економічної співпраці України та 

Європейського Союзу, насамперед у сфері зовнішньої торгівлі, розгляд 

проблем та перспектив подальшої співпраці та наслідки укладення Угоди про 

асоціацію України та ЄС. 

Питання зовнішньої торгівлі зараз гостро для України. Розглядаючи дані 

про структуру ВВП України по кінцевому використанню, можна побачити, що 

імпорт в України випереджує експорт, а їх різниця часами досягає 8 % ВВП 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Зовнішньоторгівельний баланс з 2005 по 2013 роки (млн грн) [3] 

Рік 
Номінальний ВВП 

за рік 

Експорт товарів і 

послуг 

Імпорт товарів і 

послуг 
Сальдо (експорт-імпорт) 

 % ВВП  % ВВП  % ВВП 

2005 441452 227252 51.5% -223555 -50.6% +3697 +0.8% 

2006 544153 253707 46.6% -269200 -49.5% -15493 -2.8% 

2007 720731 323205 44.8% -364373 -50.6% -41168 -5.7% 

2008 948056 444859 46.9% -520588 -54.9% -75729 -8.0% 

2009 913345 423564 46.4% -438860 -48.0% -15296 -1.7% 

2010 1082569 549365 50.7% -580944 -53.7% -31579 -2.9% 

2011 1316600 707953 53.8% -779028 -59.2% -71075 -5.4% 

2012 1408889 717347 50.9% -835394 -59.3% - -118047 -8.4% 

2013 1454931 681899 46.9% -805662 55.4% -123763 -8.5% 
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Динаміка експортно-імпортних операції в Українї є досить 

неефективною та потребує докорінної перебудови, адже поліпшення 

зовнішньоторговельного балансу знижує тиск на курс національної валюти, що 

сприяє стабільності економіки України та світовому ринку. 

У Програмі інтеграції України до Європейського Союзу сказано, що: 

«Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом та його 

окремими державами-членами пов’язана з тим, що це угруповання буде 

визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у 

довгостроковій перспективі» [1]. 

Як відомо, на сьогодні ЄС є одним із найбільших торгівельних партнерів 

України. За останнє десятиліття міжнародна торгівля товарами між країнами 

ЄС-28 та шістьма країнами Східного партнерства (Азербайджан, Вірменія, 

Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), значно зросла (з 22,3 до 74,8 млрд євро). 

З 2002 по 2012 рік, імпорт з 28 країн ЄС до країн східного партнерства 

збільшився до 39 млрд 451 млн євро, а експорт зріс з до 35 млрд 303 млн євро, а 

у 2011 було зафіксовано позитивне торговельне на 1,2 млрд євро [4]. 

Сьогодні Угода про Асоціацію України та ЄС передбачає для України 

поглиблення співпраці з політичних і зовнішньополітичних питань, у сфері 

юстиції та внутрішніх справ, та все ж левова частка (близько 80 % тексту) 

Угоди стосується саме питанням торгівлі. Головним результатом підписання 

угоди між Україною та ЄС є створення зони вільної торгівлі – усунення 

бар’єрів у торгівлі не лише товарами, а й послугами, а також часткове 

спрощення руху робочої сили. 

Ключовим елементом Угоди про асоціацію є положення про створення 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Такий тип ЗВТ вперше 

створюється Європейським Союзом із третьою країною. Його головною 

відмінністю від класичних зон вільної торгівлі є поширення режиму вільної 

торгівлі на сектор послуг, а також широка програма адаптації економічного та 

секторального законодавства України до міжнародних та секторальних норм та 

стандартів, яка серед іншого дозволить усунути нетарифні бар’єри для доступу 

українського експорту на внутрішній ринок ЄС [2]. 

Отже, головна мета економічної співпраці України з ЄС для є ліквідація 

торговельних бар’єрів і поглиблена економічна інтеграція, що дозволить 

забезпечити вільний рух товарів і послуг між двома сторонами та взаємне 

недискримінаційне ставлення до компаній, товарів і послуг на території 

України та ЄС. 

Список використаних джерел 

1. Фінансовий портал «Минфин» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://index.minfin.com.ua/index/gdp/eximp.php. 

2. Програма інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00. 

3. Аналіз міжнародної торгівлі між ЄС-28 та країнами Східного партнерства (географія, 

динаміка, структура) 2002-2013 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://infolight.org.ua/content/analiz-mizhnarodnoyi-torgivli-mizh-ies-28-ta-krayinami-

shidnogo-partnerstva-geografiya-dinamika-struktura-2002-2013-rr. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00
http://infolight.org.ua/content/analiz-mizhnarodnoyi-torgivli-mizh-ies-28-ta-krayinami-shidnogo-partnerstva-geografiya-dinamika-struktura-2002-2013-rr
http://infolight.org.ua/content/analiz-mizhnarodnoyi-torgivli-mizh-ies-28-ta-krayinami-shidnogo-partnerstva-geografiya-dinamika-struktura-2002-2013-rr


Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

454 

5. Інформаційна довідка стосовно угоди про асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ukraine-partners.org/wp-content/uploads/2013/06/EU-UA-AA.pdf. 
 

 

УДК 004.2:81 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Коваленко Н. В. 

Науковий керівник: Чистякова О. С. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Основною метою вивчення іноземних мов є формування та розвиток 

комунікативної культури студента, навчання практичному оволодінню 

іноземної мови. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при 

цьому є досить актуальним для розвитку особистості та формування уміння 

порівнювати переваги та недоліки різних джерел інформації, вибирати 

відповідні технології її пошуку, створювати та використовувати адекватні 

моделі та процедури вивчення й обробки інформації тощо. 

Використання електронних наочних посібників, мультимедійних 

презентацій, ресурсів Інтернет: аудіозаписів, відеозаписів, перегляд фільмів 

online, граматичні, лексичні тести тощо – є потужними складовими 

комунікаційних технологій.  

Використання інформаційних технологій робить навчально-пізнавальну 

діяльність студента значно вагомішою, надає цій діяльності пошукового, 

творчого спрямування, а також є шляхом підвищення інтересу студентів до 

вивчення іноземних мов. 

Переваги використання комп’ютерних технологій у вивченні іноземних 

мов безперечні. Вони дозволяють:  

• формувати і удосконалювати навички читання, безпосередньо 

використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності; удосконалювати 

навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет; 

• удосконалювати уміння писемного мовлення і навички говоріння; 

• поповнювати словниковий запас, як активний, так і пасивний, 

лексикою сучасної мови; 

• знайомити студентів з культурознавчими реаліями, що включають 

мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах 

спілкування, особливості культури, традицій країни мови, що вивчається; 

Основні технології, що існують на даний момент у кіберпросторі, які 

можна активно використовувати в процесі вивчання іноземної мови, 

переводячи їх у розряд засобів навчання та виховання, можна поділити на дві 

групи: 

1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools); 

2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools). 

http://ukraine-partners.org/wp-content/uploads/2013/06/EU-UA-AA.pdf
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Засоби синхронної комунікації – це Інтернет засоби, що дозволяють 

спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами 

засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату і 

голосового зв’язку є Skype та Yahoo Messenger. Користувачі Yahoo messenger 

with voice і Skype мають можливість встановити миттєвий голосовий зв’язок з 

абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі за наявності у нього 

даних програм, або спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також 

можливість підключення та використання веб-камери. Можна створити свій 

список друзів і запрошувати їх у чат один-на-один або організувати 

конференцію, так званий груповий чат. 

Засоби асинхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють 

обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна й аудіо 

пошта, сайти, блоги). 

У вищих закладах освіти популярності набуває інший метод навчання 

іноземних мов за допомогою Інтернету – метод Інтернет-проектів. Сам метод 

проектів був розроблений американським педагогом В. Кілпатріком у 20-ті рр. 

ХХ століття. Основна мета методу проектів – надання студентам можливості 

самостійного надбання знань в процесі вирішення практичних задач і проблем, 

які потребують інтеграції знань з різноманітних предметних сфер. Викладачу в 

проекті відводиться роль координатора, експерта, додаткового джерела 

інформації. В навчанні іноземної мови метод проектів почав особливо активно 

застосовуватися в кінці 80-х років ХХ ст. Починаючи з того часу, передові 

видавництва США та Європи випускають методичні посібники по 

застосуванню проектів у викладанні іноземних мов. У вітчизняній практиці 

викладання іноземних мов метод проектів почав застосовуватися лише з кінця 

90-х рр. минулого століття, і тепер отримує все значніше поширення. Особлива 

увага в рамках даного методу приділяється тепер телекомунікаційним 

проектам. 

Таким чином, використання мультимедійних технологій дозволяє 

студентам не лише швидше вивчити іноземну мову, а й здійснити процес 

навчання найрізноманітнішим, цікавим способом. Інтерактивні програми 

розвитку допомагають створити реальні ситуації спілкування, зняти 

психологічні бар’єри та тимчасово підвищити інтерес до предмета. Нині 

пріоритет віддається комунікативності, інтерактивності, автентичності 

спілкування, вивчення мови в культурному контексті, автономності та 

гуманізації навчання. Дані принципи дають можливість розвиток 

міжкультурної компетенції як компонента комунікативної здібності.  
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Сучасне суспільство досить часто називають як «споживацьким». Така 

коротка характеристика вказує на цілу низку особливостей у різних сферах 

життя: економічній, культурній, політичній та ін. Якщо на попередніх етапах 

розвитку людства спершу виникали потреби, а потім різноманітні винаходи 

задовольняли ці потреби, то зараз маємо кардинально іншу ситуацію. Спочатку 

з’являються різноманітні «блага цивілізації», потім нас переконують у їх 

необхідності, застосовуючи для цього безліч технологій, що допомагають 

«усвідомити» неможливість подальшого існування без них, і, нарешті, ми 

стаємо заручниками цих благ. На цьому етапі внаслідок зміни «філософії» 

пропозиції благ та надання послуг і прогресу маніпулятивних технологій 

споживання іноді не залежить від волі та бажання споживача. Йому доводиться 

докладати чимало зусиль і пильності, щоб «убезпечити» себе від «непроханих 

послуг», про які часто дізнаєшся вже тоді, коли за віртуальні послуги 

вимагають сплатити реальні гроші. 

Сьогодні «левова частка» таких послуг і проблем пов’язана із благами 

інформаційного суспільства – мобільним зв’язком, мережею ІНТЕРНЕТ та ін. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що, з одного боку, ці послуги 

стали атрибутом нашого повсякденного життя, а з іншого, ми, як споживачі 

фактично виявляємося беззахисними перед новітніми видами маніпулювання і 

шахрайства, пов’язаними із наданням інформаційних та комунікаційних послуг. 

Для ілюстрації вищезазначеного наведемо деякі приклади з реального 

життя. Ми вже не можемо уявити свого життя без мобільного зв’язку. Мобільні 

оператори наперебій пропонують «вигідні пакети», безкоштовні послуги та 

різноманітні розваги. При цьому, суттєво змінилася сама «філософія» 

пропозиції послуг. Проілюструємо це на деяких аспектах діяльності мобільного 

оператора МТС. Абонент, що підключає послугу «МТС передплата» 

наприклад, у рамках пакету «МТС 3D нуль» відразу відчуває на собі 

«пристрасну увагу» оператора із «ненав’язливою пропозицією» послуг. 

Характер пропозиції такий: абоненту надходять SMS-повідомлення із 

пропозиціями підключення послуги Гудок, анекдотів, гороскопів, «безлімітів» 

та інші, якщо абонент не відмовляється протягом короткого терміну, послуга 

вважається підключеною і плата за неї знімається із рахунку. Коли абонент 

звертається до сервісного центру з приводу систематичного зникнення коштів 

із рахунку, дізнається про те, якими послугами «користується». Бажання 

відразу відмовитись від них не завжди здійснюється, оскільки послуга 

підключена на визначений період часу, за який і знімається плата. На нашу 

думку така «філософія» є цілком шахрайською. У її основі специфічне 
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ставлення до споживача не як до сторони, із якою вступають у чіткі договірні 

відносини з приводу надання та сплати за чітко визначені послуги, а як до 

«об’єкта», від якого будь-якими шляхами потрібно отримати гроші. То ж згідно 

цієї «шахрайської логіки» абонент постійно має відстежувати численні щоденні 

«пропозиції» і вчасно відмовлятись від них. «Шахрайська філософія» 

доповнюється маніпулятивними технічними новаціями, суть яких у тому, що 

сам перегляд SMS і вихід чи необачний дотик до символа вже означає 

замовлення послуги. 

Не вирішує проблему і перехід на контрактне обслуговування, навіть із 

відключенням непотрібних послуг. Тут діють інші «пастки» для абонента.  

Наприклад, низка кодів підключення послуг із високою вартістю мають дуже 

близькі комбінації до кодів безкоштовних послуг. Внаслідок чого, людина, яка 

надсилає запит на безкоштовну послугу, наприклад перевірку стану рахунку, 

помилково натискає цифру, що знаходиться поруч, тим самим замовляє дорогу 

послугу. Оскільки жодні запити на підтвердження оператором не 

надсилаються, як і інформація про отримання замовлення на послугу, абонент 

дізнається про неї коли з’ясовує причини зникнення коштів із рахунку або 

блокується телефон через борг на рахунку. На вимогу абонента про 

відключення послуги слідує стандартна відповідь про неможливість цього до 

закінчення визначеного періоду дії послуги і необхідність сплати за 

замовлення, незважаючи на те, що нею абонент не користується, як і на норми 

закону, згідно з яких споживач не зобов’язаний платити за послуги, якими не 

користується.  

Отже, суть «філософії» надання послуг полягає у ставленні до споживача 

як до об’єкта маніпулювання, якого з допомогою широкого спектру засобів – 

від психологічних уловок до відвертого шахрайства потрібно змусити сплатити 

за «отримані послуги». Споживач же опиняється у ситуації фактичної 

беззахисності через неможливість у встановленому порядку довести факт 

шахрайства. Він не має жодних доказів, які б підтверджували замовлення чи 

згоду на отримання послуги; доказів того, що не користувався послугою чи 

будь-яких інших документів з якими можна звернутись до відповідних органів. 

Тому постає проблема «самозахисту» від «ненав’язливого сервісу», і відповідно 

формування цілої системи особистих знань, вмінь і якостей, оскільки із 

розвитком ринку інформаційних послуг зростає асортимент та кількість 

маніпулятивно-шахрайських засобів заробітку на них. 

На нашу думку необхідний арсенал засобів «самозахисту» і протидії такій 

«філософії» та методам має включати такі складові: 

 раціональний підхід визначення необхідного для себе переліку 

послуг і відключення усіх зайвих із періодичною перевіркою їх повторної 

появи; 

 у випадку появи таких «замовлених»  послуг, особливо, якщо вони 

ще й дорогі, відразу звертатись до сервісних центрів із запитаннями перевірки 

та вимогою щодо надання відповідних довідок із реквізитами центру; 

 надсилати звертання до основних офісів із вимогами про 

скасування незамовлених послуг; 
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 розповсюджувати інформацію про маніпулятивно-шахрайські дії у 

соціальних мережах, створюючи відповідну рекламу оператору; 

  звертатись до Антимонопольного комітету, організацій захисту 

прав споживачів, органів прокуратури із вимогами розслідування шахрайських 

дій. 

 

 

УДК 336.712:94(477) 

ЗЕМЕЛЬНІ БАНКИ В УКРАЇНІ (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

Криворучко В. О. 

Науковий керівник: к.е.н. Анісімов В. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

 

Постановка проблеми. В умовах перебудови економіки України на 

ринкових засадах, залишається невирішеним аграрне питання, що передбачає 

створення земельного ринку та іпотечного банку, який буде одним із 

найважливіших економічних інститутів. Вирішення цього питання потребує 

вивчення українського історичного досвіду розвитку земельних відносин та 

формування земельних банків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження роботи 

іпотечних установ Наддніпрянської та Західної України, їх впливу на розвиток 

економіки держави, опрацьовано такими вченими як Л. М. Скорнякова, 

О. В. Ходченко, Н. О. Проскурякова, В. С. Стельмах, В. Є. Кириченко, 

П. М. Леоненко, Л. П. Кашпер, І. Е. Новікова та іншими. [2, 3] 

Мета. Дослідити процес створення іпотечних установ на українських 

землях у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст., визначити причину їх створення, 

подальший вплив на розвиток економіки та необхідність заснування подібних 

установ на сьогодні. 

Результати дослідження. Аналізуючи розвиток фінансово-кредитної 

системи Російської імперії, можна зробити висновок про те, що в 

дореформений період (до 60-х років ХІХ ст.) не існувало приватних 

комерційних банків, які б обслуговували капіталістичне господарство. Банки 

перебували в руках у держави та підтримували поміщицьке землеволодіння. 

Зібрані банками кошти використовувалися для покриття непередбачених витрат 

скарбниці. Селянська реформа 1861 року створила великий поштовх у розвитку 

банківництва на українських землях. Саме у пореформений період виникають 

перші земельні або іпотечні банки. Ці установи були як приватними так і 

державними і мали свої відділення в губернських центрах українських земель. 

Розвиток банківництва на українських землях Австро-Угорщини 

відбувався більш жваво ніж у Росії, завдяки протегуванню урядом банківській 

діяльності та розвитку ощадної справи. Розвинений ринок землі та міської 
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нерухомості став причиною виникнення в Галичині системи іпотечного 

кредиту.  

Земельно-банківські відносини в обох державах відбувалися за 

«прусським сценарієм». Скарги поміщиків на нестачу грошей були звичним 

явищем, як і скарги селян на малоземелля. Для вирішення питання щодо 

фінансування поміщицьких землеволодінь, уникаючи лихварський кредит, 

пропонувалися альтернативні установи, що базувались на різних видах 

власності. Серед проектів були державні, земські та акціонерні банки. [3] Проте 

майже два десятиріччя після реформи в Російській імперії для розвитку цієї 

сфери владою не було вжито жодних заходів. Поміщики також не виявили 

ініціативи, зокрема й через нестачу коштів. Лише у 1864 р. в Одесі був 

заснований Земський банк Херсонської губернії, а у 1871 р. – перший у 

Російській імперії акціонерний Земельний банк у Харкові. В 1882 р. був 

заснований державний селянський поземельний банк, а у 1885 р. – Державний 

дворянський Земельний банк. [1] В Австрійській імперії довгострокове 

кредитування провадив заснований 1882 р. Буковинський кредитний земельний 

банк.  

Висновки. Після завершення всіх етапів переходу України до ринкової 

економіки, земля стане товаром. Приватизація земель потягне за собою 

збільшення кількості великих землевласників, які потребуватимуть доступних і 

довгострокових кредитних ресурсів. Земельний банк здатний подолати 

проблеми пов’язані з кредитуванням землевласників, забезпечуючи їх 

необхідними сумами капіталу на тривалий термін. Засновані державою 

земельні банки здатні поповнювати державний бюджет і сприяти розвитку 

інфраструктур. Становлення ринкових відносин у сучаній Україні буде 

завершене лише з утворенням земельного ринку та заснуванням іпотечного 

банку. 
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Територія Слобідської України тривалий час, від початку XVI ст., 

перебувала у складі Московського князівства, а згодом – Російської імперії. 

Саме цей чинник визначив особливості початкового етапу історичного 

розвитку банківництва на Харківщині. Банківська система краю формувалася як 

складова російської, що робило її провінційною, цілковито залежною від 

економічного розвитку імперії. Як і в цілому в Росії, розвиток банків на 

Харківщині розпочався набагато пізніше і відбувався значно повільніше, ніж в 

європейських країнах та США. Першою хронологічною датою в історії 

банківництва на Харківщині став 1781 рік – рік відкриття в Харкові першої 

власне банківської установи – контори Асигнаційного банку Російської імперії. 

Становлення імперської системи банківських установ у подальшому 

відбувалося надзвичайно повільними темпами. Для порівняння: в США історія 

банківської справи також бере початок з другої половини ХVІІІ ст., однак до 

1860 р. там діяло вже 1562 банки. Банківська справа на Харківщині до 1860-х 

років взагалі була представлена лише одним відділенням загальноросійського 

казенного банку. 

Суттєве запізнення та повільний хід еволюції російської банківської 

системи були спричинені геополітичними умовами, в яких виникла Московська 

держава, а також специфікою її історичного розвитку в цілому. З часу свого 

утворення ця держава виявилася значною мірою ізольованою від економічних 

процесів у Європі. Вона опинилася осторонь давнього торговельного шляху «з 

варяг у греки», який зв’язував Чорне та Балтійське моря, і де основним 

проміжним пунктом транзитної торгівлі був Київ. Якщо європейські країни 

вели великомасштабну морську торгівлю, в Росії цей вид діяльності мав 

континентальний характер. Такі геополітичні чинники зумовили 

нерозвиненість міст, промисловості, торгівлі, а отже, і повільне нагромадження 

грошових капіталів у країні.  

Серед негативних геополітичних чинників було також тривале 

перебування Москви у сфері впливу Золотої Орди. Московське царство було 

змушене спрямовувати усі свої сили на забезпечення політичної незалежності в 

боротьбі з татарами, що сформувало специфічний політичний устрій цієї 

держави. Верховна влада контролювала усе життя суспільства, ситуацію в 

економіці, в тому числі й торговельно-кредитні операції. В результаті, на 

відміну від країн Західної Європи, де банки були сферою діяльності приватного 

капіталу, в Російській імперії банківська справа з самого початку і до 1860 р. 

знаходилася в основному в руках держави.  

Формування ринкових відносин в Росії серйозно гальмувалося 

довготривалим існуванням феодально-кріпосницького ладу. Такий 
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специфічний соціально-економічний устрій країни обумовив малочисельність 

соціального прошарку економічно вільних людей, слабко виражений поділ 

праці, невеликі обсяги вільних грошових капіталів, нерозвиненість приватної 

ініціативи та підприємницької діяльності. Таким чином, відсталість російської 

економіки уповільнила еволюцію товарно-грошових і кредитних відносин на 

території Слобожанщини.  

Тривалий час на кредитно-позичковому ринку безроздільно панувало 

лихварство. Роль кредиторів відігравали одноосібні підприємці-лихварі. 

Лихварський відсоток тримався на дуже високому рівні – 20-60 %.  

З кінця XVIII ст. головну роль у розвитку фінансово-кредитних операцій 

на Харківщині почало відігравати купецтво. Юридичне оформлення купецтва 

як окремого стану розпочалося на Слобожанщині після реформ Катерини ІІ 

1770-1780-х рр., які скасовували традиційний козацький устрій і 

запроваджували ті стани, які були в Росії. Не дивлячись на невелику питому 

вагу купців серед населення губернії, їхній фактичний вплив на життя був 

доволі великим. Домінуючи в торгівлі – основній галузі господарства Харкова, 

купецтво стало елітою краю, ядром, навколо якого групувалася вся соціальна 

верства місцевих підприємців. Купці домінували не тільки в торгівлі, але і в 

інших галузях підприємництва: промисловості, фінансах і кредиті, сфері послуг 

тощо. Більш того, один купець міг займатися відразу декількома видами 

підприємницької діяльності.  

У доіндустріальний період до самих впливових купців Харкова належали 

Карпови, Кузіни, Тамбовцеви, Павлови, Горяінови, Анікини, Ламакіни, 

Костюріни та інші. Перший номер у переліку купецьких родів Харкова цілком 

може бути відведений роду Карпових. Артемій Карпов став першим із купців, 

хто зайняв посаду голови Харківської міської думи, причому знаходився на цій 

посаді два трирічних виборчих терміни (1784-1789).  

Говорячи про розвиток кредиту на Слобожанщині, не можна не згадати 

створений у 1775 р. у Харкові так званий Наказ громадського піклування – 

кредитний заклад, що діяв із благодійницькою метою. Наказ отримав із казни 

одноразово 15 тис крб (по тодішньому курсу сума величезна!). Подальше 

поповнення суми за рахунок залучення коштів населення Наказ забезпечував 

самостійно. Його капітал формувався за рахунок прийому вкладів і 

короткострокових кредитів під заставу нерухомості. Доходи були джерелом 

фінансування притулків для вдів, сирітських будинків, лікарень, аптек, 

богаділень, народних шкіл і т.п. За відсутності в Харкові кредитних установ, 

Наказ громадського піклування надавав населенню міста суттєву допомогу в 

дрібному кредитуванні. 

Таким чином, поступова еволюція товарно-грошових відносин закладала 

основи для розвитку банківської діяльності в регіоні. 
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Одним із дискусійних питань економічної науки є питання походження 

грошей. Серед двох найпоширеніших теорій походження грошей – еволюційної 

та раціоналістичної – найбільш обгрунтованою вважається перша. Л. Мізес 

наочно показав, що теорія граничної корисності не тільки не суперечить 

феномену грошей, але і дозволяє розв’язати парадокс попиту на гроші [1]. Він 

сформулював так звану «регресійну теорему», в якій пояснив взаємозв’язок між 

граничною корисністю грошей і їх купівельною спроможністю. Таким чином, 

попит на товарні гроші матиме монетарну (частка якої з розвитком ринкових 

відносин буде зростати ) і немонетарну складову . 

Поява та розвиток «електронних грошей», під якими нині розуміються 

здебільшого засоби платежу в мережі Інтернет (Webmoney, Яндекс Гроші, 

QIWI тощо) не змогли похитнути позиції еволюційної теорії грошей, адже в їх 

основі лежать реальні грошові одиниці: рублі, долари і т.д.  

Криптовалюти, або електронна готівка, стала наступною сходинкою 

розвитку віртуальних грошей, першою з яких є біткойн. Bitcoin – електронна 

пірінгова валютна система, створена в 2009 Сатоcі Накамото, реальність особи 

якого залишається невідомою [2]. У даний час біткоін набуває все більшої 

популярності. Система має необхідну інфраструктуру: біржі, обмінні пункти, 

інформаційні портали.  

Принципова відмінність біткоін від інших систем електронних грошей у 

тому, що біткоін не є грошовим заступником. Він нічим не забезпечений, його 

емітентом є ні конкретна особа, а учасники системи.  

Швидкість емісії біткойнів має жорстке алгоритмічне обмеження, а 

генерація біткоінів вимагає значних обчислень, підсумком яких стає поява 

додаткової кількості валюти відповідно до алгоритму її збільшення та 

проведення транзакцій. Однак такий стан справ призводить не просто до 

безглуздої витрати ресурсів, як може здатися. Підсумком стає зростання 

інформаційних ресурсів мережі біткоін, що постійно підвищує її надійність, 

захищаючи від злому. Всі ці вкрай цікаві деталі функціонування системи так і 

залишилися б «грою в обчислення», якби не той факт, що біткоін, незважаючи 

на відсутність реального забезпечення та внутрішньої вартості, зміг стати 

грошима, тобто почав виконувати грошові функції.  

Таким чином положення сучасної грошової теорії погано узгоджуються з 

реальними фактами існування криптовалют:  

 біткоіни є продуктом, свідомо створений людьми з метою 

отримання платіжного засобу;  
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 біткоіни, перш ніж отримати грошові функції, не мав на ринку 

оцінки на основі попиту виключно як на товар; 

 курс біткоін зміг піднятись вище позначки $1000, незважаючи на 

відсутність товарного або іншого забезпечення. 

Іншою важливою віхою стало те, що біткоін фактично підтверджує 

можливість існування та функціонування системи приватних грошей і 

багатовалютних конкурентних грошових систем. 
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Нині, в умовах ринкових відносин, з’явилась велика кількість людей, 

основною сферою професійної діяльності яких стала ділова сфера, де вміння 

вести ділове спілкування є однією з найбільш важливих умов успіху. Одним із 

основних видів ділового спілкування є ділові перемовини. Уміння професійно 

вести переговорний процес підвищує культуру спілкування та забезпечує ріст 

як усього підприємства або фірми в цілому, так і кожного його співробітника 

зокрема. Тому дослідження особливостей переговорного процесу є відкритим і 

актуальним. 

Метою даної роботи є дослідження процесу ділових перемовин, 

порівняння особливостей їх проведення в зарубіжних країнах і в Україні, а 

також надання пропозицій щодо підвищення ефективності проведення 

переговорного процесу, підписання результативних угод. 

Перемовини – це специфічний вид ділової комунікації, що має свої 

правила і закономірності, використовує різноманітні шляхи для досягнення 

угоди, спільний аналіз проблем [1, с. 161]. Оптимальним наслідком їх 

проведення є взаємоприйнятне рішення, яке б задовольняло всіх учасників і 

розглядалося ними в конкретній ситуації як найкраще. 

Успіх перемовин цілком залежить від того, наскільки добре до них 

підготувалися. Добре підготовлений учасник може звузити або розширити 

рамки можливої угоди, сформулювати коректні варіанти або оцінити проміжні 

пропозиції значно швидше, ніж той партнер, який буде недостатньо 

http://habrahabr.ru/post/99100/
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підготовленим. Підготовка до переговорного процесу повинна відбуватися з 

урахуванням таких аспектів: аналіз наявної ситуації, формування плану 

подальших дій, вирішення організаційних питань, підготовка необхідних 

документів [2, с. 120].  

Вступаючи в процес перемовин, учасники можуть використовувати різні 

стратегії їх ведення. Вибір тієї або іншої залежить від ситуації, за якої 

відбувається переговорний процес, готовності сторін реалізувати інтереси один 

одного, розуміння успіху їх учасниками. В роботі висвітлено декілька 

стратегічних підходів до ведення перемовин, але основними з них є: 

«жорсткий», «м’який» та «принциповий» методи [3, с. 17]. Найбільш 

продуктивним є «принциповий», оскільки він заснований на розумінні 

сторонами необхідності пошуку взаємовигідного рішення, а також уникнення 

потенційних конфліктів. 

Заключним періодом переговорного процесу є аналіз результатів 

перемовин і виконання досягнутих домовленостей. Переговорний процес 

вважається завершеним, якщо його результати піддалися ретельному аналізу, 

на основі якого зроблені відповідні підсумки. 

В умовах глобалізації кожне підприємство є реальним суб’єктом світової 

економіки, а його керівництву доводиться здійснювати різноманітні ділові 

контакти із зарубіжними партнерами. Це потребує знання основних правил та 

традицій ділових відносин, що ґрунтуються на певних національно-культурних 

та етнічних відмінностях щодо стилів і методів проведення перемовин [4, с. 7]. 

Так, українці вирізняються відкритістю, емоційністю та гнучкістю, французи – 

скептичністю та обачністю, англійці – стриманістю та прагматизмом, а німці – 

пунктуальністю та раціоналізмом. Однак, під час перемовин не доцільно 

наслідувати стиль партнера. Краще, щоб кожна із сторін намагалася зрозуміти 

один одного, а знання національного стилю – своєрідний орієнтир у цьому. 

Переговорна практика має різноманітні стратегічні та тактичні прийоми, 

вибір яких залежить від індивідуальних особливостей учасників. Їх знання – це 

запорука оптимізації процесу спілкування та взаємодії. 

Успіх будь-якої ділової розмови значною мірою залежить також від 

поведінки партнерів, від уміння встановлювати довірчі контакти із 

співрозмовником. Читаючи жести, можна здійснити зворотний зв’язок, що грає 

головну роль у процесі ділової взаємодії. Знання мови жестів і рухів дозволяє 

не лише краще розуміти співрозмовника, а й (що важливіше) передбачити, яку 

реакцію справило на нього почуте ще до того, як він висловиться з цього 

приводу. Тому так важливо в спілкуванні з людиною, не тільки говорити з ним 

на одному вербальному рівні, наприклад українською мовою, а й знати 

своєрідний «невербальний сленг», який, без сумніву, допоможе 

взаєморозумінню партнерів. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що володіння технікою 

ведення ділових перемовин є гарантом успіху врегулювання конфліктних і 

кризових ситуацій, а також засобом, що забезпечує співробітництво різних 

соціальних суб’єктів. 
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Актуальність дослідження. У сучасному світі глобалізується 

спілкування людей, які належать до різних національних та лінгвокультурних 

спільнот. Це потребує вміння не лише досконало висловлювати власну думку 

іноземною мовою та розуміти носія мови, але й усвідомлювати його належність 

до іншої культури та порівнювати специфічні смисли, які виражають учасники 

міжкультурної комунікації, для того, щоб краще розуміти смисл сказаного та не 

потрапити у конфліктну ситуацію через непорозуміння. 

Аналіз останніх публікацій. Проблемі взаємодії мови та культури, 

особливостям міжкультурної комунікації присвячені численні дослідження 

вітчизняних і зарубіжних науковців таких як Є. М. Верещагіна, В. М. Манакіна 

[3], А. П. Садохіна [4], С. В. Корольова [2] тощо. 

Метою статті є аналіз національно-культурних рис вербальних і 

невербальних засобів спілкування представників англо-американської 

лінгвокультури. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб взаємодія представників 

різних лінгвокультур була успішною як на побутовому так і на професійному 

рівнях, необхідне знання особливостей національно-культурної вербальної та 

невербальної поведінки комунікантів. 

Теоретичний аналіз досліджуваної проблеми засвідчив, що особливість 

комунікативної поведінки англійців проявляється в тому, що вони дуже 

обережні у своїх словах та вчинках. Говорити англійці воліють не голосно, щоб 

не привертати увагу сторонніх. У процесі знайомства велику роль в 

англійському діловому етикеті відіграє сам процес знайомства.  
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Із раннього дитинства англійців навчають, що прояв будь-якого типу 

емоцій є виявом поганих манер, навчають також бути стриманими у 

використанні жестів, як індикаторів мови.  

На особливу увагу заслуговує вивчення мімічних рухів, значення яких 

суттєво відрізняється у різних народів: англійці таким мімічним знаком як 

підморгування супроводжують вітальні фрази або використовують його замість 

вітання. Під час спілкування англійці дотримуються дистанції 1,5 метра, 

уникаючи фізичного контакту. 

Складний етикет поведінки англійців ґрунтується на традиціях, за якими 

не можна бути розумнішим від співрозмовника, одягнутим краще від гостей, 

радіти перемозі чи чужій поразці, демонструючи свою перевагу. Сміх не має 

бути занадто гучним, а костюм – занадто модним і яскравим.  

Порівнюючи англійську та американську культури, ми дійшли висновку, 

що американці надають перевагу прямому звертанню до співрозмовника на 

ім’я. Американський діалог нетривалий, не припустимо занадто довго говорити 

самому. Американці реагують на слова співрозмовника досить емоційно та 

вважають недоречним перебивати людину, яка говорить.  

Власний досвід підтверджує тезу про те, що в американській культурі 

вітається безконфліктне спілкування, у зв’язку з чим існують певні табу. 

Основним табу є негативні вислови про темношкірих людей на вулиці та в 

сім’ї. 

Щодо невербальних засобів спілкування, то для американців невластива 

демонстрація суму та горя. Звідси і намагання виглядати завжди усміхненим і 

щасливим.  

В американській комунікативній культурі сформувалися певні форми 

просторової організації спілкування, норми наближення співрозмовників: 

інтимний простір (0-45 см), персональний простір (45-120 см), соціальний 

простір (120-400 см), публічний простір (400-750 см). Важливим є також 

візуальний контакт комунікантів під час спілкування. Для представників цієї 

культури не дивитись в очі – це прояв слабкості. Довгий погляд асоціюється з 

упевненістю у власних силах, самоповагою і прямотою.  

Висновки. У комунікативній поведінці представників англійської та 

американської культур нами виявлені як спільні, так і відмінні риси. Для 

представників англійської нації характерний низький рівень насичення 

вербальними та невербальними емоційними елементами, жорстка 

регламентація правил спілкування. Американську культуру відносять до такої, 

що має низьку дистанцію влади. У ній важливим є рівність у стосунках та 

індивідуальна свобода. Її розглядають як індивідуалістську, де інтереси 

індивіда домінують над інтересами групи.  
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Кінець XX століття – це початок постіндустріальної ери, новий відлік в 

історії людства, коли у лоні індустріального суспільства дозріває нове – 

інформаційне. З технологічним поступом у суспільстві постає проблема 

розширення комунікаційного простору, а разом із тим – і функціонування мови. 

Метою даної роботи є дослідження мовного досвіду та інформаційних 

технологій як взаємопов’язаних понять, а також їх прояв у сучасному світі. 

Технічно жодна держава ізолювати свій інформаційний простір не в 

змозі, так само як і убезпечитися від надходження інформації ззовні. 

Інформація, яка надходить від ЗМІ (преси, радіо і телебачення, кіно, Інтернету), 

суттєво впливає на спосіб мислення людей і є вагомим фактором формування 

світогляду, моральних цінностей, уявлень про спосіб життя й належну 

поведінку.  Глобалізаційний світ над усе цінує миттєве переміщення 

інформації, тому, природно, тяжіє до мовного універсалізму, сама мова швидко 

набуває технологічного статусу. За даними ресурсу W3techs, на першому місці 

за вживаністю в Інтернеті за 2010 рік є англійська мова, її частка становить 55,5 

% з-поміж усіх інших мов. Слідом за нею йдуть: російська – 6,1 %, німецька – 

6,0 %, та інші. Українська мова становить лише – 0,1 % [1]. 

Якщо говорити про українську присутність в Інтернеті в межах території 

нашої держави, то тут ситуація набуває особливого звучання та принциповості. 

Iнтернет у нас лише починає набирати обертів із часу впровадження, обличчя 

українського користувача Інтернетом лише потроху увиразнюється і ми багато 

в чому маємо послуговуватися тими засобами комунікації, які пропонує 

всесвітня мережа всім на засадах універсалізації. На сучасному етапі розвитку, 

коли відбувається становлення української держави та самовизначення 

української культури, так важливо, поєднуючи ці важливі націєтворчі процеси, 

уникнути злиття в єдину гомогенну масу користувачів і зберегти власну 

ідентичність. 
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Переважна більшість інформаційних українських сайтів – двомовні 

(російсько-українські, українсько-англійські) або тримовні (російсько-

українсько-англійські) [2]. Як засвідчив контрольний підрахунок, проведений  у 

лютому 2007 року Центром соціогуманітарних досліджень імені В’ячеслава 

Липинського, серед перших 500 сайтів, які увійшли до рейтингу рубрики «Топ-

25» порталу bigmir.net, існувало україномовних – 4,6 %, російськомовних – 

81,4 %, двомовних – 14 % [3]. 

Проблема формування україномовного інформаційного простору нашої 

держави актуальна та досить гостра. Вчені довели, що сучасний масований 

інформаційний вплив уже не вимагає прямої чи прихованої пропаганди. Цілком 

досить тривалого та системного перебування особистості в інформаційному 

соціумі іншої держави і тоді відбувається тісний інформаційний зв’язок з 

іншою країною, що призводить до духовної та психічної нівеляції власного 

мовного імунітету. Створюються сприятливі умови для чужомовної 

ідентифікації. 

Таким чином, для того, щоб підтримати українську мову в Інтернеті, слід 

дотримуватись таких правил: 

 шукати інформацію українською мовою; 

 для пошуку інформації завантажити українськомовну пошукову 

систему;  

 читати новини на українськомовних сайтах; 

 надавати перевагу україномовним сайтам, блогам, щоденникам; 

 якщо ресурс надає можливість переглядати тексти декількома мовами і 

серед них є українська, надавати перевагу рідній мові; 

 у соціальних мережах, чатах, форумах спілкуватися українською; 

 коментарі до статей, повідомлень, дописів писати українською; 

 створювати свій власний інформаційний ресурс (сайт, блог, щоденник 

тощо) українською мовою; 

 реєстраційні дані у блогах, сайтах та інших веб-ресурсах заповнювати 

українською; 

 надавати перевагу українськомовному програмному забезпеченню. 
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Language is the source of communication. It`s the way through which we share 

our ideas and thoughts with others. There are uncountable languages in this world. 

Because every country has their own national language, then they have different local 

languages spoken and understood by their people in different regions. 

Success in business is often hinged on one single important word – 

communication; and most of it happens in English. 

English is a language with an extremely diverse history, and its development 

into a full-fledged tongue was one that was influenced by many other languages. Its 

inclusiveness and modular nature mean that it is a language that is constantly 

changing and growing bigger, and it includes many loanwords from other cultures; 

these factors make it one of the fastest-growing languages in the world.  

It is growing in popularity, too, as defined by the number of people who speak 

it. At least 400 million people speak English as their first language, and that number 

is only the beginning. A recent estimate states that non-native speakers of English 

outnumber those for whom it is their first language by a factor of three to one. These 

numbers combined represent over a quarter of the entire world’s population.  

In today’s English language occupies an important place in people’s lives. 

More recently, it was just a foreign language, but now - it’s the international 

language.  

English gives great prospects for employment, both in the prestigious domestic 

firms and the opportunity to work abroad.  

One of the primary benefits of learning English is that it is often considered the 

language of global business. The international business community often uses it for 

communication, even among people who do not speak the same native language. 

Speaking and understanding English can let a person more easily communicate with 

others and find more job opportunities not only in his or her home country, but 

around the world as well. 

English gives people the opportunity to get better jobs. For example, many big 

companies require people with English skills to perform their jobs. Also, it helps 

people to have a higher position at work.  

In order to get ahead in your chosen field you need to make yourself 

completely understood by the people you work with. There will be emails; there will 

be telephone conversations, and they are costly! Knowing good English helps you to 

make your point faster.  

If you have a website that the whole world can see, you had better have content 

that is meaningful and accurate and does not embarrass you or harm your business. 
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At the present time to find a prestigious job in a large organization must be free 

proficiency. This is due to the fact that large organizations are among the suppliers 

and buyers of foreign enterprises, and, accordingly, the negotiation, conclusion of 

contracts, signing contracts, etc. by it is the international language - English. With 

English, you can always communicate with business partners to participate in 

international conferences, read international newspapers and magazines about the 

business.  

There is no doubt that professional knowledge and experience is essential for 

entrepreneurs and managers. But reaching and staying at the top requires more than 

just being knowledgeable and experienced. One of the reasons why some 

entrepreneurs are successful and some of them are, let us stay optimistic, less 

successful, may lie in the ability to communicate knowledge in a foreign language. 

Of course, one has to agree that entrepreneurs and companies can hire interpreters 

who are both fluent and skilled. However, entrepreneurs cannot expect that people, 

who are not really involved in a company’s matters, will establish relationships in the 

way loyal and committed employees of the company can.  

Finally, let`s realize that a quarter of the world’s population, i.e. 1.2 to 1.5 

billion people, can speak English. Moreover, English has become the lingua franca of 

international business. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства є актуальним дотримання норм і 

правил чесного ведення торговельно-економічної діяльності. Саме товарно-

грошові операції відіграють важливу роль у становленні, здійсненні 

добропорядних взаємовигідних відносин між країнами, стають визначальним 

чинником, що впливає на рівень фінансового стану як окремого 

домогосподарства, так і країни в цілому. З метою визначення основних 

принципів здійснення товарно-грошових відносин сучасності необхідно 

розкрити особливості їх розвитку в минулому.  

Дослідження здійснено на основі аналізу Біблійних текстів і літератури, 

пов’язаної з еволюцією грошей і товарно-грошових відносин. 

Кожна з країн Стародавнього світу мала свої особливості становлення 

товарно-грошових відносин: від здійснення простих товарно-обмінних операцій 

до карбування монет,  
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Економічні ідеї Старовавилонського царства представлені «Кодексом 

законів Хаммурапі» (ХVІІІ ст. до н. е.). У 247-ми законах йдеться про 

створення великого царського господарства; збереження приватної власності, 

рабоволодіння; встановлення правових норм, які жорстко регламентували 

натурально-господарські основи, пов’язавши їх не тільки з майновою 

відповідальністю; боротьбу з лихварством; заміну натуральної сплати податків 

грошовою; впорядкування сімейних відносин. 

У Єгипті були слабо розвинені товарно-грошові відносини. Досить довго 

існували бартерні відносини, лише згодом товари почали замінятися міддю, 

золотом та сріблом. Звичайно, що на розвиток Єгипетської імперії впливали, як 

зовнішні чинники так і релігія, влада, ресурсна база. Обсяги зовнішньої торгівлі 

в державі переважали обсяги внутрішньої [5]. 

Значного розвитку в Стародавній Греції досягла зовнішня торгівля, 

особливо морська. Поступово вдосконалювався механізм розрахунку, вперше у 

світі почали виникати банківські операції, які здійснювали міняйли (трапезити). 

Поступово (в основному з кінця V ст. до н.е.) міняльні лавки виконували 

функції, характерні для банків: збереження грошей, переказ сум із рахунків 

одних клієнтів на рахунки інших, надання грошових позик. Слід зауважити, що 

банківська справа сформувалася раніше, ніж з’явились монети [3]. 

Завдяки розвитку монет з’явилися і римські банки, які виросли із 

обмінних контор (досвід грецьких трапез був узятий за зразок), але розвивалися 

інтенсивніше. Могутній вплив на банківській облік зробила приватна ініціатива 

(самостійність банків) і її правове регулювання (римське право). Існування 

різних монетних систем, розмаїття золотих, срібних і бронзових монет сприяло 

зародженню міняльної справи. Міняйли відкривали торгові кіоски в містах, 

слідкували за валютним курсом, перевіряли оригінальність монет, здійснювали 

обмін грошей і навіть видавали позики. Римські банкіри називалися менсаріями 

і мали спеціалізації: нумуляри, які обмінювали гроші, та аргентаріїв, які 

приймали вклади, видавали кредити і здійснювали безготівкові розрахунки [4].  

Історичною пам’яткою економічних уявлень стародавніх жителів 

Палестини та навколишніх країн (Ассірії, Вавілонії, Єгипту, Хетського царства 

та інших), став Старий Заповіт Біблії, який є збіркою 50-ти книг, написаних 

відомими авторами в період з ХІІІ до ІІ ст. до н. е. Базовими етичними 

принципами, які засвідчені в цій пам’ятці є: 

 захист інтересів бідних верств населення; 

 засудження лихварства та боргового рабства; 

 заклик до відновлення традицій, норм, звичаїв патріархального 

життя [1]. 

Біблія містить численні описи торговельних операцій та умов їх 

здійснення, правила добропорядного господарювання, поради успішного 

примноження матеріальних статків. Біблійні настанови регламентують і 

відносини між позичальником і кредитором: рекомендовано уникати боргових 

зобов’язань без нагальної потреби, адже саме борг робить людину залежною, 

перетворюючи на «раба позичальника» (Пр. 22:7); «Не будьте винні нікому 

нічого, крім того щоб любити один одного» (Рим. 13:8). Надання позики у 
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скрутний для особи час є благородною справою, тому за біблійною порадою 

слід допомагати тому, хто цього потребує, хто залишився без гроша: «Хто 

просить у тебе – то дай, а хто хоче позичити в тебе – не відвертайтесь від 

нього» (Мт. 42). Ця книга є взірцем господарської етики, яку протягом сторіч 

будуть використовувати люди здійснюючи відносини у сфері економічної 

діяльності. 

Аналізуючи основні принципи діяльності банків сучасності можна 

провести чітку паралель з розвитком банківництва в період Стародавнього 

світу. В процесі еволюції зазнали певної модифікації, але зберегли свої основні 

ознаки і до сьогодні такі банківські послуги як: кредит, переказ коштів із 

рахунку на рахунок, згодом – депозитні операції. Система видачі  кредиту і без 

застави, і без поручителя, яка була притаманною для античного періоду, є 

дієвою у сучасному світі. Вдосконалено та розширено правову базу: аналогом 

тогочасної розписки за кредит стали кредитні договори. Проте, нині банківські 

операції пов’язані з розширення нових технологій таких, як інформаційні 

послуги, факторинг, лізинг, відкриття карткового рахунку стали головною 

ознакою сучасного банківництва [5, с. 43]. 

Сьогодні людина залучена до системи економічних відносин, змушена 

заробляти гроші, щоб забезпечити свої потреби та бажання, вирішити певні 

проблеми. І нині є справедливими слова царя Соломона, який зазначав, що 

гроші дають захист, проте мудрість є ціннішою за гроші, адже допомагає 

зберегти життя того, хто нею володіє (Екл. 7:12). Біблія закликає християн: 

 мати виважені погляди на гроші та способи їх здобування, чинити 

мудро й відповідально, бо життя людини не залежить від того, що вона має 

(Лк. 12:15);  

 вести господарство та здійснювати фінансові операції згідно з 

нормами іудео-християнської моралі;  

 уникати боргових зобов’язань без нагальної потреби [2]. 
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Постановка проблеми. Для успіху в сучасних економічних умовах 

економісту необхідне вміння логічно мислити, завдяки якому можна 

прогнозувати явища, планувати свою діяльність, висувати гіпотези та 

обстоювати власні позиції. Формування правильного мислення нині є 

нагальною потребою для відкриття перспектив у будь-якій діяльності. Логіка 

вчить правильно мислити, послідовно викладати знання, розвиває чіткість 

мислення. Тому важливо здобути необхідні вміння та навички застосовувати 

логічні закони на практиці, аналізувати різного роду явища та процеси, вміло 

використовувати  логіку прийняття рішень, логіку суперечки та спілкування [3]. 

Мета дослідження: дослідити роль логічних знань у процесі економічної 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Економіст повинен здійснювати 

економічний аналіз фінансової діяльності організації, розробляти заходи щодо 

підвищення ефективності роботи та використання всіх ресурсів, попереджувати 

збитки і непродуктивні витрати. Такий фахівець виконує обліково-аналітичну, 

організаційну, планову функції та має здатності розв’язувати завдання 

соціальної діяльності (організовувати власну діяльність, провадити соціальні 

дослідження, вести ефективне ділове спілкування) [1]. 

Логіка – це наука, що вивчає закони та форми розумової діяльності 

людей, принципи та засоби побудови правильних суджень і міркувань, методи 

формалізації знання як результату пізнавального процесу [2]. Одним із методів 

пізнання є абстрагування (виділення в процесах сталого та стійкого). Він 

допомагає виявити сутність явищ, описувати закони та категорії науки, що 

виражають ці сутності. При застосуванні цього методу береться до уваги вся 

сукупність явищ, що стосується даної галузі, а не окремі факти. В результаті 

виводяться наукові поняття, які характеризують окремі сторони економічних 

явищ, формуються економічні закони, що характеризують взаємозв’язки в 

економічних процесах. 

Різновидом економічної діяльності є підприємницька, яка має свої 

особливості. Це вільний індивідуалізм, який забезпечує розквіт за рахунок 

власних зусиль людини та не суперечить інтересам суспільства. Формується 

певне середовище, в якому стверджується повага до особистості, прагнення до 

самореалізації та самоствердження, дається змога вивільнити творчий 

потенціал. Підприємництво – активний елемент бізнесу, що являє собою 

ініціативну, самостійну діяльність, яка здійснюється на свій ризик і 

відповідальність громадян, виконання робіт і надання послуг із метою 

одержання прибутку. 
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Висновок. Для ефективної економічної діяльності велике значення має 

збирання фактів, використання статистичних даних і спостережень. Тому 

економісти застосовують дедуктивний та індуктивний методи. В результаті 

індукції досягається той самий результат, що і при абстракції – виведення 

принципів, законів із фактів. Пізнання починається з нагромадження фактів, які 

аналізуються так, щоб можна було вивести узагальнення, принципи чи закони. 

Дедуктивний метод є гіпотетичним, тому економісти опираються на випадкове 

спостереження, умовивід, логіку чи інтуїцію, щоб сформулювати попередній, 

неперевірений принцип, гіпотезу. Правильність гіпотези має бути перевірена 

вивченням відповідних факторів [4]. Отже, логіка вчить мислити точно та 

послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях, вміти викривати 

логічні помилки. Ці якості мислення мають велике значення в будь-якій області 

наукової та практичної діяльності, в тому числі і в роботі економіста, яка 

потребує точності мислення, обґрунтованості висновків. 
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Соціально-економічні процеси, що відбуваються в нашій країні, 

розширення міжнародних контактів і міжнародної співпраці вимагають 

сьогодні досконалого володіння англійською мовою та гостро ставлять питання 

подолання мовних бар’єрів у контексті міжнародного діалогу. 

Вивчення англійської мови – це важкий і тривалий процес, що вимагає 

терпіння, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його 

завершення. Для того щоб домогтися серйозних результатів у навчанні, будь-

яка людина має потребу в мотивації, адже без неї первісний ентузіазм 

проходить дуже швидко і процес вивчення мови перетворюється на рутину. 

Метою дослідження є визначення наявності й інтенсивності у студентів 

чинників, що спонукають їх до вивчення англійської мови. Важливість і 

проблеми формування мотивації вивчення іноземної мови, особливо 

http://e-works.com.ua/work/5702_Logika_ta_ekonomika.html
http://e-works.com.ua/work/5702_Logika_ta_ekonomika.html


Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

475 

студентами немовних вузів, підкреслюється як зарубіжними, так і вітчизняними 

науковцями. Серед них Р. Гарднер, Дж. Хармер, У. Ламберт, Є. Пасов, 

П. Гуревич, Є. Ільїн та ін. 

Спочатку визначимо, що являє собою мотивація. Мотивація – 

спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, 

керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і 

стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби [1]. 

Психологи виділяють два види мотивації: зовнішню та внутрішню. 

Внутрішня мотивація передбачає вчинення суб’єктом певних дій тому, що він 

власне отримує від цього задоволення, тобто від самого процесу діяльності, а 

не заради матеріальної вигоди чи позитивної оцінки. Якщо особа вчиняє такі дії 

для того, щоб отримати винагороду, її мотивація вважається зовнішньою [1; 2]. 

Із метою виявлення причин мотивації студентів Черкаського інституту 

банківської справи у вивченні іноземної мови було проведено дослідження. 

Збір даних для дослідження здійснено шляхом анкетування – поширеним 

методом, який використовують для оцінки мотивації. В дослідженні приймало 

участь 50 осіб із різних спеціальностей і курсів (від 1 до 5). 

Анкета містила 1 питання: «Яка Ваша мотивація вивчення англійської 

мови?». Респонденту пропонувалось оцінити наведені 10 варіантів відповідей, 

які передбачали виявлення значущості та пріоритетності спонукальних 

чинників у вивченні англійської мови. Респонденти проставляли навпроти 

варіанту оцінку від 0 до 5. 

Варіанти були сформульовані так: 

1. За незадовільну оцінку з дисциплін «Англійська мова», «Ділова 

англійська мова», «Професійна іноземна мова» можуть відрахувати. Для 

студента не зважаючи на якому курсі він навчається є важливим яку кількість 

балів він набере та яку оцінку отримає з певної дисципліни. 

2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати 

свої сили та вступити до іноземного університету. 

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це міжнародний 

засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість міжнаціональних 

конференцій, форумів, семінарів, видається величезна кількість технічної та 

наукової літератури.  

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 

освоєння англійської мови – це відмінна можливість продемонструвати 

наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 

здібності.  

5. Успішне просування по кар’єрних сходах. Адже працівник, який 

володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси 

отримати більш високу посаду значно зростають.  

6. Відсутність мовного бар’єра під час подорожей.  

7. Можливість працювати за кордоном.  

8. Можливість читати твори та дивитись фільми в оригіналі.  

9. Допомога своїм дітям чи родичам при вивченні англійської мови.  

http://osvita.ua/abroad/
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10. Ваша власна відповідь. Студенти зазначили інші варіанти, такі як: 

можливість виступу на міжнародних конференціях і наявність родичів і друзів 

за кордоном. 

Після опрацювання отриманих даних маємо такі результати: 

Варіант Кількість балів Питома вага, % Місце 

1 52 3,73 8 

2 160 11,48 5 

3 196 14,06 3 

4 180 12,91 4 

5 235 16,86 1 

6 221 15,85 2 

7 155 11,12 6 

8 147 10,55 7 

9 44 3,16 9 

10 4 0,29 10 

 

Максимальну кількість балів (16,86 %) набрав варіант – успішне 

просування по кар’єрних сходах. Цей результат вказує на те, що за сучасних 

умов знання англійської мови є однією з основних умов отримання хорошої та 

високооплачуваної посади. З невеликим відривом у 14 балів друге місце посідає 

варіант – відсутність мовного бар’єра під час подорожей. Найменшу кількість 

балів отримали варіанти – допомога своїм дітям чи родичам при вивченні 

англійської мови та ваша власна відповідь.  

Отже, можна стверджувати, що мотивація значно зростає, коли студенти 

розуміють існування тісного взаємозв’язку між англійською мовою та своєю 

майбутньою професією, коли вони завдяки англійській мові мають змогу 

примножувати свої знання зі спеціальності. В подальшому було б цікаво 

розглянути питання мотивації окремо для кожного курсу та визначити чи 

змінюється мотивація в залежності від курсу, на якому навчається студент. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови Української 

держави на розвиток національної системи права, безумовно, значний вплив 

мають складні процеси, що відбуваються у всіх сферах її суспільно-політичного 

та соціально-економічного життя, світові глобалізаційні й інтеграційні виклики. 

Система права досить динамічно реагує на появу чи виокремлення нових за 

змістом суспільних відносин, а отже, й потребу формулювання якісно нових 

правових норм, що поступово оформлюються у правові інститути. Прикладом 

таких правовідносин можуть слугувати суспільні відносини у сфері захисту 

банківської таємниці. 

Актуальність вказаної проблематики обумовлюється певною новизною 

для української правової системи інституту банківської таємниці взагалі, а 

також важливістю для системи всього банківського законодавства, 

забезпечення стабільності банківської системи України та максимальною 

адаптацією її до норм міжнародного права. Тому метою публікації є 

визначення окремих, найбільш актуальних аспектів банківської таємниці, що 

потребують удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні поняття «банківська 

таємниця» міцно закріпилося в науково-юридичній термінології та широко 

вживається у практиці банківської діяльності. Водночас розвиток ринкової 

економіки, становлення та удосконалення банківської системи, розширення 

сфери діяльності комерційних банків і спеціалізованих кредитно-фінансових 

інститутів, зміна характеру взаємовідносин банків із клієнтами та низка інших 

факторів вказують на необхідність подальшого вдосконалення правового 

регулювання інституту банківської таємниці. 

Історія формування правового інституту банківської таємниці в 

незалежній Україні розпочинає свій відлік від прийняття Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» у першій редакції. Нині відносини, пов’язані з 

банківською таємницею, регулюються Конституцією України, законами 

України, Цивільним кодексом України, процесуальним законодавством, а 

також низкою підзаконних актів. Разом із тим недостатній нормотворчий, а в 

більшості правозастосовний досвід у галузі правової охорони банківської 

таємниці породжує значну кількість прогалин і колізій у правовому 

регулюванні. Крім цього, однією із причин недосконалості нормативно-

правового регулювання у сфері правового захисту банківської є недостатнє 

висвітлення цієї проблеми в теорії банківського права.  
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Так, дискусійним залишається питання щодо визначення змісту самого 

поняття «банківська таємниця» Науковці по-різному формулюють вказане 

поняття, хоча можна простежити дві визначальні риси, що його 

розмежовують: таємниця – це певна інформація, об’єм певних відомостей; 

таємниця – певна дія, обов’язок зберігати певні дії. Крім того, вказане 

поняття інтерпретується у широкому та вузькому значенні.  

Варто погодитись із думкою вчених про те, що наведене в законі 

визначення банківської таємниці має деякі суттєві недоліки. Так, вказане 

формулювання захищає інтереси виключно клієнтів банку, тобто фізичних чи 

юридичних осіб, які користуються послугами банку. Наявність такого 

формулювання в законі позбавляє права на захист інформації про осіб, які в 

минулому були клієнтами банку, але перестали ними бути в порядку, 

встановленому законодавством. Крім того, до кола інформації, що охоплена 

режимом банківської таємниці, не включені відомості про особу, яка 

намагалася стати клієнтом банку, однак не стала ним через певні обставини. 

Не менш актуальною залишається проблема захисту банківської 

таємниці. Відповідно до чинного законодавства обов’язок щодо зберігання 

банківської таємниці покладений лише на банки. Однак, поза увагою 

законодавця залишилися інші фінансово-кредитні установи, які у випадках та в 

межах, передбачених законодавством здійснюють діяльність, аналогічну 

банківській. Зазначені прогалини законодавства необхідно усунути, 

поширивши правовий режим банківської таємниці на відповідні 

правовідносини з приводу діяльності інших, крім банків, фінансово-кредитних 

установ. 

У ч. 2 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

зазначається, що керівники та службовці банків зобов’язані не розголошувати 

та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну 

інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов’язків [1]. 

Разом із тим, на нашу думку, не повною мірою визначене коло осіб, які повинні 

підписувати зобов’язання щодо збереження банківської таємниці при вступі на 

посаду. Термін «службовці банку» потребує подальшої деталізації.  

Не менш важливим питанням є строк зберігання інформації, віднесеної до 

банківської таємниці. На нашу думку, на рівні законодавства необхідно було б 

установити певні строки зберігання такої інформації. Вагомою проблемою, що 

виникає під час з’ясування питання про коло суб’єктів та підстави для 

отримання інформації, що містить банківську таємницю, є проблема 

співвідношення банківського законодавства та інших законодавчих актів, 

зокрема спеціальних законів. 

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, варто зазначити, що нами 

вказані лише окремі недоліки, що можуть сприяти порушенню законних 

способів захисту банківської таємниці. Подальшого вдосконалення потребують 

нормативно-правові акти, що регулюють як матеріальні, так і процесуальні 

аспекти її захисту. Не менш актуальними залишаються й теоретичні 

дослідження проблем банківської таємниці, зокрема проблема дотримання 
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балансу приватного та публічного інтересів у ході розкриття банківської 

таємниці тощо.  
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Про гроші знають, як кажуть, все. І вони знані як товар всіх товарів, свого 

роду «лінійка» для виміру цін. Гроші – це, мабуть, одне з великих винаходів 

людської думки. У живої природи аналогій не знайдеться. Актуальність теми 

дослідження зумовлена тим, що гроші виступають забезпеченням 

життєдіяльності кожної особи, сприяють подальшому розвитку процесу 

суспільного відтворення матеріальних та нематеріальних благ, їх виробництву, 

обміну, розподілу та споживанню. Вони посідають значне місце в житті людей. 

Мета наукової роботи – висвітлити сутність і місце грошей у системі 

людських цінностей на основі аналізу Біблійних текстів. 

Наукова новизна роботи полягає в узагальненому підході щодо 

дослідження сутності грошей за Біблійними принципами. 

Виклад основного матеріалу. Біблія – одна з найцінніших пам’яток 

людської культури, священна книга християн та іудеїв(Старий Заповіт). У ній є 

все, пророцтва й переможні пісні, скорботний плач і поезія, настанови й 

моральні кодекси, різні поради як чинити з грошима, які є мірою вартості 

товару або послуги при купівлі-продажу. За допомогою грошей відбувається 

обмін, платежі, вимірювання вартості та нагромадження капіталу. 

У Книзі Царів ідеться про багатство наймудрішого з наймудрішого – царя 

Соломона: «І були вага того золота, що приходило до Соломона одному році, 

шість сотень шістдесят і шість золота, крім того, приходило відкупів із торгівлі 

од усіх царів та краєвих намісників, а ще Соломон наказав зробити дві сотні 

щитів із чистого золота – три золота йшло на одного щита. Колісниці та коней 

купували в Єгипті: колісниця – шість сотень шерлів чистого срібла, а кінь – за 

сто п’ятдесят». (2 Пар. 9:13) 

Привертають увагу, на наш погляд, роздуми про торгівлю в Книзі 

Пророка Єзекиля. Про примноження багатства розповідається в Книзі 

Еклезіаста-проповідника, але багатство розглядається не як джерело радості, а 

як лихо. 
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У Біблії слово «золото» згадується 415 разів. Але разом із тим пророки 

попереджають не поклонятися золоту. Коли Мойсей наблизився до стану і 

побачив золотого тільця, танці навколо нього, він узяв його та спалив у вогні, 

попіл розсипав по воді та дав напитися синам ізраїлевим. Золоту в 

Стародавньому Єгипті поклонялися як частині тіла Божого, народи Ізраїлю – як 

атрибуту в храмі, а не золотому ідолу. 

У Притчі «Про талант» йдеться не лише про примноження грошей, а й 

про те, як людина не може й не хоче застосувати своє обдарування й закопує 

талант у землю. Непомітно грецьке слово «талантон» (грошова одиниця) було 

замінене німецьким «талант» (обдарування). 

Частіше за все під поняттям боргу ми розглядаємо грошові зобов’язання. 

Але у світлі віршів у Римлянам 13:1,13:5-8, ми бачимо, що розуміння боргу 

Павлом було значно ширшим («Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо 

немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Тому треба 

коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Через це ви й 

податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте 

належне усім: кому податок – податок, кому мито – мито, кому страх – страх, 

кому честь – честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один 

одного. Бо хто іншого любить, той виконав Закона»). Він говорив не тільки про 

податки та тарифи, накладені на нас урядом, але й про повагу та пошану до 

вищої влади. Усі ми – боржники перед лицем Господа. І оскільки Він подарував 

нам любов, ми маємо поширювати її на оточуючих нас людей, з якими живемо 

та працюємо, і навіть на уряд, який накладає на нас податки. 

Деякі люди критикують встановлення відсотків на позику, але Біблія кілька 

разів згадує про це: «Хто множить лихварським відсотком багатство своє, той 

для того громадить його, хто ласкавий для бідних» (Пр. 28:8) чи «Тож тобі було 

треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком 

своє» (Мф. 25:27). Серед найважливіших біблійних принципів знаходимо: 

«Любов до грошей – це корінь усіх нещасть. Плекаючи таку любов, декотрі... 

завдали собі величезних страждань» (1 Тим 6:10). «Ліпше миска капусти, та з 

любов’ю, ніж віл годований, та з ненавистю» (Пр. 15:17). 

Отже, ще з давніх-давен гроші мали своє місце в історії, про що нам 

свідчать перекази з Біблії. Також Біблія не забороняє, але і не підтримує позики 

грошей. Біблійна мудрість вказує на те, що позика – часом не найкраще 

рішення. Борг автоматично робить нас рабами того, перед ким ми заборгували. 

Але, водночас, бувають ситуації, коли борг стає необхідним. Тому слід вчасно 

дбати про його повернення. 
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Постановка проблеми. Запозичення є невід’ємною частиною 

поповнення будь-якої термінології. Швидкий процес оновлення економічної 

лексики часто відбувається за рахунок запозичень з англійської мови. Це 

призводить не лише до збагачення економічної термінології, а й до певної 

невпорядкованості термінів. Відповідно, актуальними стають дискусії щодо 

доцільності застосування іншомовних слів.  

Брак унормованої сучасної економічної термінології став особливо 

відчутним при розгортанні нормотворчої роботи в галузі української економіки. 

Нормотворчий процес ускладнюється через термінологічні проблеми, оскільки, 

як відомо, будь-який нормативний акт має спиратися на чіткі, однозначні 

поняття й терміни. 

Таким чином, необхідність унормування економічної термінології в 

українській мові, відсутність систематизованого дослідження термінів 

економічних наук зумовлює актуальність теми дослідження. 
Метою статті є визначення особливостей і причин запозичень в 

українській економічній термінології. 

Об’єктом дослідження є вживання англіцизмів в українській 

економічній терміносистемі. 

Виклад основного матеріалу. Термінологія багатьох галузей знань 

різних мов користується лексичними та словотворчими засобами інших мов і 

поєднує в собі національні та міжнародні елементи. Одним із основних джерел 

формування сучасної української економічної лексики є англомовні 

запозичення. 

Особливе зростання кількості англізмів зумовлене політичними та 

економічними реформами в Україні, які викликали потребу в нових явищах і 

процесах. 

Розвиток в Україні ринкових відносин зумовлюють дедалі активніше 

оперування поряд із тими поняттями, що були властиві плановій економіці 

з’являються нові категорії та терміни, котрі притаманні сучасній економіці. 

Основна причина іншомовних запозичень полягає, передусім, у 

суперечностях між вимогами точності терміна, з одного боку, і практичної 

лаконічності – з другого. 

Економічна термінологія постійно змінюється й оновлюється, отже варто 

пильніше ставитися до тієї лексики, що стає характерною для вжитку, інакше 

існує ризик переобтяження терміносистеми іншомовними прямими 

запозиченнями та калькуваннями. 
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Питання доцільності чи недоцільності використання іншомовних 

елементів особливо актуальне в терміносистемах, адже саме термінологія є 

надзвичайно чутливою до зовнішнього впливу. Тому в різних галузях 

економічної терміносистеми використовується велика кількість англомовних 

запозичень. Так, наприклад, часто вживаними вже стали такі терміни, як: 

бюджет, аванс, дефіцит, баланс, кредит, офшор, актив. Однак такі терміни, як 

кліринг, тайминг, індосамент, трейдер, та багато інших потребують спеціальних 

словникових тлумачень. Використанням інтернаціональних термінів не слід 

зловживати. Наприклад, замість терміну «директ мейл» доцільно 

використовувати український відповідник «рекламування поштою», замість 

«ексклюзивна ліцензія» – «виключна ліцензія». 

Українські мовознавці працюють над вирішенням проблеми надмірного 

входження англомовної лексики до сучасної української економічної 

термінології. Однією з актуальних проблем залишається встановлення 

оптимального співвідношення між національним і міжнародним у 

термінотворенні. 

Висновки. Говорячи про перенасиченість української мови іншомовною 

лексикою, доречно ставити питання про наукове прогнозування й навіть 

планування розвитку мови. Науковий підхід до прогнозування долі іншомовних 

запозичень може сприяти встановленню чітких критеріїв зарахування 

запозичень до складу української мови. Одночасно слід намагатись 

використовувати власні мовні ресурси для адекватного відображення нових 

економічних реалій.  
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Постановка проблеми. Поява інформаційних технологій, послаблення 

кордонів між культурами різних країн, розширення міжнародних масштабів 

обміну інформацією та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, 

трудових ресурсів привели людство до нового етапу у розвитку світової 

економіки. У наш час використання новітніх інформаційних технологій у 

процесі вивчення іноземних мов підвищує ефективність формування 

іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. 

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню питань застосування новітніх 

технологій для вивчення іноземних мов присвячені праці як українських, так і 

зарубіжних учених: В. Андрущенко, Н. Балик, Ю. Батурін, Ю. Гапон, 

Р. Гуревич, А. Девід, І. Зимня, С. Ніколаєва, О. Палий, Т. Пахомова, K. Brucher, 

M. Collins, M. Simonson, A. Thompson та інші. 

Мета роботи − розкрити можливості соціальних мереж у процесі 

вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями.  

Виклад основного матеріалу. Концепція опанування іноземної мови в 

системі вищої професійної освіти зазнає певних змін, які пов’язані з процесами 

глобалізації та інтернаціоналізації в українському суспільстві. Сучасний підхід 

до здійснення освітньої діяльності за напрямом «Іноземні мови» вимагає 

впровадження в навчальний процес інноваційних рішень, що відображають 

сучасні тенденції інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Одним із 

таких рішень є використання соціальних мереж у вивченні іноземної мови. 

Сучасний розвиток мережі Інтернет характеризується появою й широким 

розповсюдженням соціальних сервісів та служб (Веб2. 0), націлених на 

спілкування між людьми (блог, вікі, подкаст, Твіттер, ЮТ юб, закладки тощо). 

«Веб2. 0 – це платформа соціальних сервісів та служб, що дозволяє широкому 

колу користувачів мережі Інтернет бути не лише отримувачами інформації, але, 

головне, її творцями і співавторами» [1]. 

Термін «соціальна мережа» зустрічається як у наукових публікаціях і 

доповідях учених, так і у щоденному спілкуванні. Часте вживання цього 

терміна свідчить про поширеність явища на всіх рівнях людської комунікації. 

Багатофункціональність сучасних соціальних мереж дозволяє успішно 

інтегрувати їх у процес навчання іноземної мови. Як засіб зв’язку між 

викладачем і студентами соціальні мережі сприяють підвищенню рівня 

взаємодії учасників в умовах «безперервного навчального процесу, що 

виходить за межі аудиторних занять» [2]. 

Координація діяльності учасників навчального процесу може 

здійснюватися в рамках тематичної групи, створеної для студентів, які 

навчаються на одному курсі або у одного викладача. У цій тематичній групі 
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можуть розміщуватися анонси заходів, посилання на додаткові навчальні 

матеріали, питання для обговорення, чергові завдання тощо. Таким чином, усі 

члени групи мають можливість отримувати нові повідомлення про важливі 

події своєчасно та на одному, зручному для всіх сервері. 

У рамках соціальної мережі також можливе спілкування між кількома 

навчальними групами, обмін матеріалами та результатами проектних робіт 

тощо. Організація навчання іноземної мови з використанням неспеціалізованих 

соціальних мереж містить певні психологічні переваги в порівнянні з 

традиційними способами взаємодії [3]: 

1. Знайомство викладача зі студентами в умовах соціальної мережі 

проходить швидше завдяки профілю користувача − сторінки, що містить 

облікові дані користувача та іншу інформацію, що стосується робочих та 

особистих даних цієї особи. 

2. Соціальні мережі сприяють руйнуванню ієрархічних меж між 

співкористувачами. Вони допомагають зняти бар’єр і значно полегшити пряме 

спілкування між різними рівнями ієрархії. 

3. Сприятливим ефектом використання соціальних мереж у навчальному 

процесі є згуртування навчальної групи. Соціальна мережа завдяки своїй 

демократичності та відкритості дозволяє швидко вибудувати неформальне 

спілкування між викладачем і студентами. Спілкування в соціальній групі 

розвиває комунікативну культуру саме в напрямку поглиблення мотивації до 

спілкування, його простоти, відсутності бар’єрів тощо. 

4. Швидкість адаптації до нового комунікативного простору – це ще один 

корисний наслідок перенесення деякої частини навчання в неспеціалізовану 

соціальну мережу. 

Висновки. Таким чином, використання соціальних мереж для вивчення 

іноземних мов сприяє безперервному та всебічному вивченню мов і 

виявляється успішною практикою для студентів і викладачів в умовах 

застосування інформаційних технологій. 
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Постановка проблеми. Фінансово-економічна криза внесла значні 

корективи у розвиток економік більшості країн світу, в тому числі й України. 

Негативні наслідки кризи, насамперед, вплинули на стан фінансового ринку 

країни загалом і кредитного зокрема. Ситуація на фінансовому ринку призвела 

до того, що значна кількість осіб просто не змогла вчасно обслуговувати 

кредити. З часом проблема позичальників стала проблемою кредиторів, які 

масово недоодержували кошти за наданими позиками, що досить різко 

вплинуло на їх фінансовий стан та рівень рентабельності. Обсяг простроченої 

заборгованості вимагав пошуку нових шляхів її зменшення та розробки заходів 

щодо стягнення боргів із позичальників. На допомогу банкам прийшли 

колекторські компанії, основною діяльністю яких є збір простроченої 

заборгованості з фізичних та юридичних осіб. На сучасному етапі розвитку 

кредитного ринку роль колекторських компаній зростає, разом із тим проблеми 

правового забезпечення колекторської діяльності залишаються невирішеними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній і юридичній 

літературі на сьогодні існує незначна кількість ґрунтовних досліджень, 

присвячених проблемам правового регулювання діяльності колекторських 

компаній. Серед науковців, праці яких присвячені вказаній проблемі, варто 

відзначити М. Галас, М. Іллюк, Ю. Лазаускас та інших. Враховуючи здобутки 

названих учених, зазначаємо, що питання правового забезпечення 

функціонування колекторських компаній в Україні є актуальними та вимагають 

відповідного аналізу. 

Тому метою публікації є дослідження проблем правового регулювання 

діяльності колекторських компаній в Україні та вироблення пропозицій щодо їх 

вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Під колекторською компанією 

розглядають установу, що надає колекторські послуги на території України. 

Діяльність колекторських компаній завжди пов’язана з розвитком кредитного 

ринку та розширенням комерційними банками, іншими кредитними установами 

діяльності щодо видачі позик, особливо фізичним особам. В Україні активний 

розвиток колекторських компаній розпочався в період фінансової кризи. Однак 

перші установи існували на фінансовому ринку країни раніше. Професійні 

колекторські компанії почали з’являтись у 2006 році. Переважна більшість із 

них були створені на базі структурних підрозділів, що займалися роботою щодо 

повернення проблемних боргів банків з іноземним капіталом [3, с. 91]. 
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Основними передумовами активного розвитку колекторських компаній 

стали: поява значної кількості проблемної заборгованості на балансах 

комерційних банків; відсутність значного досвіду роботи комерційних банків із 

проблемною заборгованістю; неможливість окремих банків у період значного 

зниження рентабельності їх діяльності виділити кошти на створення нових 

департаментів, що працювали б з проблемними позиками; необхідність для 

комерційних банків дотримуватися жорстких нормативно-законодавчих правил 

Національного банку України щодо формування резервів під кредитні операції; 

небажання комерційних банків псувати імідж перед клієнтами в процесі збору 

простроченої заборгованості [2]. 

У період активного створення та розвитку колекторських компаній на 

фінансовому ринку їх діяльність супроводжувалася (і супроводжується) 

значними проблемами та негативною реакцією суспільства щодо їх 

функціонування На сучасному етапі основною проблемою колекторського 

бізнесу в Україні є його законодавча неврегульованість. Зазначений вид 

діяльності відсутній у Законі України «Про ліцензування» у переліку видів 

діяльності, що підлягають ліцензуванню. До сьогодні не прийнятий окремий 

законодавчий акт, що повинен створити правове поле діяльності колекторських 

компаній в Україні. Не менш важливими проблемами є: відсутність державного 

регулювання діяльності колекторів та чітких нормативно встановлених правил 

їх поведінки щодо передачі справ боржників до суду та бюро кредитних 

історій; досить невисокий професійний рівень працівників колекторських 

компаній; негативне ставлення суспільства до роботи колекторських компаній, 

що обумовлено недовірою громадян до їх діяльності; низький рівень фінансової 

грамотності населення тощо. 

У зв’язку з вищенаведеними проблемами, на нашу думку, необхідно 

зробити наступне: визначити на законодавчому рівні орган державної влади, що 

буде регулювати діяльність колекторських компаній; прийняти Закон України 

«Про колекторську діяльність в Україні», що сприятиме формуванню 

відповідної нормативної бази; розробити необхідні ліцензійні умови здійснення 

колекторської діяльності, установити мінімальні вимоги до розміру статутного 

капіталу таких установ, розробити систему штрафних санкцій за порушення 

чинного законодавства, запровадити вимоги щодо рівня підготовки топ-

менеджерів, що підвищить якість обслуговування громадян.  

Запровадження зазначених заходів сприятиме не лише подальшому 

розвитку в Україні ринку колекторських послуг, а й підвищенню довіри до 

колекторського бізнесу та набуття ним ознак цивілізованості. 
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СУЧАСНІ НАУКОВІ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

Петелькіна Ю. О. 

Науковий керівник: к.е.н. Гірченко Т. Д. 

Університет банківської справи НБУ 

Ринкова конкуренція є однією з найважливіших категорій сучасної 

економічної теорії. Більш того, теорія ринкової конкуренції, на відміну від 

багатьох інших розділів економічної теорії, знаходить широке практичне 

застосування, починаючи від меркантилістів і закінчуючи сучасними науковими 

течіями. Конкурентоспроможність суб’єктів господарської діяльності, зокрема 

і банківських установ, є однією з важливих проблем розвитку національного 

господарства в ринкових умовах. Тому актуальним у сучасних умовах буде 

дослідити еволюцію сучасних теорій конкуренції та конкурентоспроможності. 
Поняття конкуренції складне та багатогранне настільки, що воно не 

охоплюється одним універсальним визначенням. Загалом у науковій літературі 

сформувалося три головні підходи до розуміння конкуренції та 

конкурентоспроможності: поведінковий, структурний та функціональний [2]. 

 

Рис. 1. Класифікація підходів до розуміння конкуренції та конкурентоспроможності 

Джерело: складено автором 

У працях учених-економістів ХІХ – ХХ століття все частіше конкуренція 

проявляє свою дуалістичну природу. Революційними на відміну від аналогічних 

досягнень попереднього періоду стали дослідження, проведені В. Баумолем, 

Д. Панзаром і Р. Віллігом, які пропонують замінити ідеал досконало 

конкурентного ринку на ідеал змагального, оскільки критерій змагальності 

формує точку відліку для більшої спільності, ніж досконала конкуренція; він 

розширює область, у якій править «невидима рука», згадана ще А. Смітом.  
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Засновником ранньої теорії конкурентних переваг був М. Портер, який 

виділив три можливі альтернативні варіанти стратегії поведінки підприємства: 

абсолютне лідерство у видатках; диференціація продукту та фокусування на 

окремій групі покупців, виді продукції, географічному сегменті ринку. Портер 

визначає конкуренцію на ринку як результат дії п’яти сил: суперництва між 

продавцями-конкурентами (горизонтальної конкуренції), загрозою появи нових 

конкурентів та загрозою появи товарів-замінників (потенційної конкуренції), 

контролю з боку постачальників і контролю з боку покупців (вертикальної 

конкуренції).  

Схожу думку в середині 90-х рр. висловили американські науковці 

М. Трейсі та Ф. Вірсема, на думку яких конкурентоспроможним у контексті 

виробництва та реалізації окремого виду продукції або послуг є підприємство, 

що може визначати єдину правильну для себе ціннісну конкурентну перевагу і, 

на основі її поліпшення, формувати довгострокову стратегію.  

Інший підхід до підвищення рівня конкурентоспроможності, який дістав 

назву ресурсної теорії, яку запропонували Дж. Барні, Б. Вернельфельт та 

Р. Грант, ґрунтується на тому, що джерелами конкурентних переваг фірми є її 

вміння оволодівати неповторними і незамінними ресурсами та здатностями та 

адекватно їх застосовувати. Зазначена теорія передбачає використання аналізу 

ключових компетенцій, динамічних здатностей та аналізу, заснованого на 

знаннях [3]. 

У той же час невизначеність функціонування економічних систем 

зумовлює першочергове значення динамічних здатностей підприємства, які 

Д. Тіс, Г. Писано та Е. Шуен визначають як здатність до інтегрування, 

побудови та реконфігурації внутрішніх і зовнішніх компетенцій із метою 

пристосування до швидко змінюваних умов економічного середовища.  

Також в економічній літературі сформовано кілька підходів щодо ролі 

споживачів у процесі конкурентної боротьби. Так ще у 60-х рр. ХХ ст. 

Дж. Гелбрейт припустив, що успішність компанії та рівень її 

конкурентоспроможності залежить не від здатності адаптувати власну 

діяльність до потреб ринку, а від вміння планувати й управляти попитом і 

поведінкою споживачів, особливо шляхом реклами. Тож, на сучасному етапі 

відбулась трансформація пасивного споживача на активного учасника 

ринкового середовища. 

Новітні концепції випередження конкурентів ґрунтуються на системному 

уявленні економіки і дослідженні місця та ролі підприємства в економічній 

системі. Крім того, вони є результатом систематизації висновків економістів-

попередників із поправкою на особливості постіндустріального розвитку.  

Так, американський економіст Ф. Мур порівняв господарську діяльність 

із екосистемою, де поряд із видовою та міжвидовою боротьбою існує також 

видова та міжвидова взаємозалежність і, відповідно, співробітництво. 

Концепцію коеволюційного розвитку фірми підтримали американські вчені-

економісти М. Брандербургер і Дж. Нейлбафф. Згідно з їх теорією, бізнес являє 

собою не просто конкурентну боротьбу, а співконкуренцію, що набуває вигляду 

гри та передбачає співіснування конкуренції та кооперації [1]. 
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Отже, вищезазначене доводить, що сьогодні конкурентоспроможність 

підприємства є невід’ємною від конкурентоспроможності економічної системи, 

в якій воно функціонує. Однак, через те, що сучасні теорії носять узагальнений 

характер, дослідження окремих елементів механізму як системи варто 

здійснювати із врахуванням основ більш конкретних ранніх концепцій. Тобто 

створити ефективну систему управління конкурентоспроможністю можна лише 

застосовуючи теорії всіх періодів, оскільки вони не заперечують, а доповнюють 

одна одну. 
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Постановка проблеми. В умовах децентралізації та комерціалізації 

банківської системи України, поширення господарських зв’язків і кредитних 

операцій роль банків в Україні змінилася. В українських банках реалізація 

комерційних інтересів іноді здійснюється всупереч інтересам держави та 

вкладників. Останнім часом банківська діяльність стала об’єктом злочинних 

посягань, напрацьовано низку схем з відмивання «брудних» грошей. Названі 

реалії сучасної банківської системи потребують вирішення проблем правового 

регулювання банківської діяльності. 

Проблеми визначення змісту, взаємозв’язку та розмежування понять 

«банківське регулювання», «банківський нагляд» і «банківський контроль» і до 

нині є предметом дискусій у юридичній та економічній науках. Вони 

досліджувались В. Афанасьєвим, Л. Вороновою, В. Горшеньовим, О. Орлюк, 

Ю. Шемшученком та іншими вченими. Норми чинного законодавства України 

містять колізії щодо визначення змісту вказаних понять, що часто утруднює 

процес правозастосування та не сприяє ефективному функціонуванню 

банківської системи.  
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Тому метою публікації є з’ясування змісту понять «банківське 

регулювання», «банківський контроль» і «банківський нагляд» та їх 

розмежування, що необхідно для сприяння налагодженню стабільності й 

ефективності в банківській діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Чинний закон «Про Національний банк 

України» визначає поняття «банківське регулювання», «банківський нагляд». 

Банківське регулювання – одна із функцій Національного банку України, яка 

полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають  

загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського 

нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. 

Банківський нагляд – система контролю й активних упорядкованих дій 

Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання 

банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України 

здійснює наглядову діяльність законодавства України та встановлених 

нормативів, із метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту 

інтересів вкладників і кредиторів банку [1]. 

Зі змісту статей можна зробити висновок, що банківський нагляд підлягає 

банківському регулюванню і фактично ототожнюється з контрольними діями, 

що є в розпорядженні НБУ. Поняття контролю встановлено також законом 

«Про банки і банківську діяльність» і має свою специфіку. Контроль – 

можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та / або діяльність 

юридичної особи шляхом прямого та / або опосередкованого володіння однією 

особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, 

що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та / або 

голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння 

можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим 

чином [2]. Як бачимо, мова йде про контроль з боку засновників і учасників 

банку. Враховуючи зміст норм Закону «Про банки і банківську діяльність», що 

визначають органи саме контролю в банку (ст. 37, 39, 41), інспекційні перевірки 

як метод контролю та згідно зі ст. 55 закону Про Нацбанк, що містить заборону 

на проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності осіб, 

поведінка яких є предметом банківського нагляду, слід визначити, що 

законодавець все-таки відмежовує контрольну діяльність від наглядової. 

Колізія, що виникла в наведених законах, має негативні наслідки для 

правозастосовної практики в банківській діяльності для попередження 

банківських правопорушень і злочинів, а в цілому фінансової стабільності 

держави. 

Таким чином, на нашу думку, банківський нагляд є складовою системи 

регулювання, яка виконує контролюючу функцію. Банківський нагляд включає 

контроль за діяльністю банків – моніторинг і заходи впливу та нормотворчу 

діяльність органу банківського нагляду. Орган банківського нагляду хоч і не 

може приймати закони, але може оперативно реагувати на зміни в банківській 

системі ухваленням підзаконних нормативно-правових актів. 

З нашої точки зору, термін «регулювання» по відношенню до банківської 

діяльності можна розглядати у широкому та у вузькому розумінні. У широкому 
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розумінні державне регулювання у сфері банківської діяльності якраз і включає 

всю систему заходів, які вживаються уповноваженими органами держави для 

забезпечення сталого та надійного функціонування банківського сектора. У 

вузькому розумінні банківське регулювання – це діяльність уповноважених 

органів, яка полягає у виданні правових актів у сфері банківської діяльності. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

поняття «банківське регулювання» є більш широким і включає в себе як 

структурний елемент банківський нагляд. Вважаємо, що банківський нагляд за 

своєю суттю передбачає функцію спостереження за належним виконанням 

регулюючих обмежень щодо банківської системи з боку органів регулювання. 

Також необхідно зазначити, що саме за допомогою нагляду можна визначити 

дійсний стан на грошово-кредитному ринку. Адже банківський нагляд 

проводиться з метою забезпечення надійності та стабільності окремих банків і 

передбачає цілісний і постійний нагляд (контроль) за здійсненням банками 

своєї діяльності у відповідності з діючими нормами законодавства та 

інструкцій. Отже, аналіз понять «банківський нагляд» і «банківське 

регулювання» свідчить, що ці терміни не тотожні, проте прослідковується 

певна підпорядкованість, взаємопов’язаність і взаємодоповнюваність цих двох 

понять, які потребують подальшого, більш ретельного наукового дослідження. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в Україні значно поширилося 

використання так званого чорного піару. Про нього сьогодні знають усі, хто 

працює в галузі мас-медіа. Маємо цілий список компаній, які задіяні в цій 

царині діяльності. Даним видом послуг може скористатися будь-який 

пересічний громадянин, який вміє користуватися Інтернетом. Цей брудний, 

цинічний і жорстокий спосіб нападу із-за рогу полягає у використанні засобів 

масової інформації для розповсюдження недостовірної, брехливої інформації 

стосовно певної особи для її політичної, соціальної, моральної, фінансової або 

ж іншої дискредитації чи компрометації [1]. 
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Мета дослідження: розглянути основні правила чорної риторики – 

маніпулятивної технології чорного піару в сучасному світі. 

Виклад основного матеріалу. Риторика – це наука ораторського 

мистецтва про способи переконання, ефективні форми мовленнєвого впливу на 

аудиторію з урахуванням її особливостей, та один із найважливіших розділів 

піару. Аристотель визначав риторику як «здатність знаходити можливі способи 

переконання щодо кожного предмета».  

Чорна риторика – маніпулювання всіма необхідними риторичними, 

діалектичними, евристичними й рабулістичними прийомами для того, щоб 

спрямовувати бесіду в бажане русло й підвести опонента або публіку до 

бажаного висновку чи результату. 

Якщо риторика використовує аргументоване переконання, то чорна 

риторика ґрунтується на сугестивних лінгвістичних технологіях. Фахівці з 

чорної риторики визначають її як «убрану в слова домінанту переможця, 

переконливу завдяки послідовному використанню всіх засобів й інструментів, 

доступних у мовній сфері: вербальних, паравербальних і невербальних, тобто 

мовних, тілесно-мовних сигналів і сигналів, що супроводжують мовлення». 

При звертанні до комунікативних технік, методів та інструментів варто 

враховувати, що самі по собі вони нейтральні; чесними або нечесними вони 

стають лише під час використання, перетворюючись на білу чи чорну риторику 

[2, с. 155]. 

Основні правила чорної риторики: 

Він або Я – всі покликання потрібно робити від першої особи, щоб 

продемонструвати свою значущість і свою позицію.  

Повторюй свою ідею якомога частіше – це допомагає інформації міцно 

осісти у свідомості і за її межами. 

Іноді просто осмислений погляд і багатозначне мовчання більш 

ефективні, ніж красномовні аргументи. Мовчання – це сильна зброя в будь-якій 

розмові. Багато людей не переносять довгих пауз і намагаються заповнити їх 

чим завгодно, при цьому можуть проговоритися і видати приховану 

інформацію або необдумано погодитися на невигідну для себе позицію. 

Використання самоіронії – стилістичної фігури, що пропонує 

реципієнтові трансформувати зміст почутого з точністю до навпаки. 

«Говори правду!» означає: потрібно завжди говорити правду, але 

говорити правду треба не завжди. Фахівці в галузі комунікації називають це 

«селективною правдою». Щоб уникнути прямої відповіді на небажане питання 

рекомендується використати дотепність, іронію й спритність. Саме такі реакції, 

на думку К. Бредмайєра, є доказом особистісної зрілості. 

Учіться знаходити слова в будь-яких ситуаціях, намагайтеся зберегти 

ініціативу.  

«Грайте» можливостями мови. Це демонструє вашу впевненість у собі. 

Відповідайте не на всі питання. Необхідна гнучкість реагування на 

питання: відповістити на запитання означає погодитися із правильністю його 

формулювання [3].  
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Висновки. Отже, чорна риторика – це вміння маніпулювати всіма 

риторичними методами й методами впливу на особистість або аудиторію; 

відрізняти, в яких контекстах і за яких обставин аргументи комунікантів нічого 

не означають або, навпаки, є вирішальними; усувати суперечності й «задавати 

тон» у кожній розмові; нейтралізувати негативне мислення й поведінку 

співрозмовника, перевести розмову в позитивне й конструктивне русло; 

кмітливо та елегантно усувати пастки; у конфронтаційних ситуаціях 

поводитися впевнено. 
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ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО 

ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Соколенко В. О. 

Науковий керівник: к.філол.н. Потенко Л. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ 

Постановка проблеми. Із прискоренням процесів глобалізації та 

розвитком міжнародних ділових зв’язків в Україні зростає потреба в 

досконалому володінні іноземною мовою з метою ефективного спілкування та 

виконання необхідних функцій у певній сфері професійної діяльності. 

Інтеграція у світовий культурний, освітній і економічний простір вимагає 

якісної підготовки фахівців, здатних до успішної роботи в рамках світової 

спільноти. Тому на сучасному етапі науково-технічного розвитку знання 

іноземної мови є невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованого 

спеціаліста.  

Мета дослідження − визначити роль іноземної мови у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. У наш час вимоги до фахівців немовного 

профілю постійно підвищуються та включають високий рівень знань іноземної 

мови. Це пов’язано з тим фактом, що сучасний спеціаліст отримує нову фахову 

інформацію з іноземних джерел. Сьогодні вивчення іноземних мов сприяє 

реалізації таких напрямів професійної діяльності, як ознайомлення з новими 

технологіями, науковими гіпотезами та тенденціями, видатними інноваціями в 

галузі техніки. У зв’язку з цим перед сучасними вишами ставиться завдання 

надати фахівцям мовну підготовку, адекватну вимогам сучасного економічно 
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розвиненого суспільства; розвивати професійно-спрямовані комунікативні 

навички майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно вести міжнародний 

бізнес, вільно спілкуючись англійською мовою [1]. 

Зокрема, іншомовна компетентність як функціональний, предметний 

компонент професійної компетентності майбутніх економістів набуває нових 

характеристик, релевантних професійній і соціальній діяльності фахівця в 

глобальному інформаційному просторі. Від того, як володіють іноземною 

мовою фахівці економічної галузі, значною мірою залежать успішність 

інтеграції національної економіки до світової системи господарювання, 

підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств і спеціалістів на 

міжнародних ринках [2]. У наш час з упевненістю можна стверджувати, що 

вимоги роботодавців до рівня володіння іноземними мовами претендентами на 

заміщення вакантних посад підвищуються. Особливо це стосується 

міжнародних компаній, які активно виходять на регіональний ринок. 

Знання іноземної мови сприяє подальшому кар’єрному зростанню, 

оскільки працівник, який володіє іноземною мовою, може вести листування та 

переговори з іноземними партнерами, брати участь у міжнародних ярмарках, 

виставках-продажах, писати наукові праці, статті та публікуватися у 

закордонних виданнях. Згідно з даними кадрового агентства «Каус-секретар», 

володіння англійською мовою є обов’язковим для більшості вакансій для 

секретарів (80 %) і персональних асистентів (100 %). Останніми роками у 

зв’язку з переходом багатьох українських компаній на міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS − International Financial Reporting 

Standards) від претендентів на посади внутрішнього аудитора або фінансового 

контролера вимагається кваліфікація ACCA (Association of Chartered Certified 

Accountants), CIPA (Certified International Professional Accountant) тощо. 

На жаль, на сьогоднішній день у навчальному процесі немовних вищих 

навчальних закладів ще наявні стереотипи, які орієнтують зміст професійної 

освіти тільки на профілюючі дисципліни, має місце недооцінка іноземної мови 

як складової професійної підготовки сучасного фахівця, як засобу формування 

професійної іншомовної мовленнєвої компетенції студента [4, с. 65]. 

У процесі навчання студентів-економістів необхідно визначити типові 

ситуації ділового спілкування у сфері їх майбутньої діяльності та передусім 

сформулювати практичні вміння та навички ділового мовлення. Вільне 

володіння іноземною мовою у межах фаху нерозривно пов’язане з володінням 

елементами ділового спілкування, а саме: складання документів 

працевлаштування, ведення ділової кореспонденції, встановлення ділових 

контактів, проведення зустрічей, ведення бесіди в межах мовленнєвої ситуації. 

Практичний курс ділової англійської мови сприятиме розвитку професійних 

якостей майбутніх економістів, стане запорукою вільного самовираження 

особистості в науковій та офіційно-діловій сферах спілкування, важливим 

етапом формування професійності [3]. 

Висновки. Таким чином, для сучасних фахівців економічного профілю 

важливими є уміння й навички ділового спілкування іноземною мовою, які 

http://en.wikipedia.org/wiki/IFRS
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сприяють встановленню та розвитку відносин міжнародного співробітництва, 

партнерської діяльності й можуть стати чинником професійного зростання. 
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Презентація – це «підготовлене професійно спрямоване монологічне 

висловлювання, об’єднане конкретним завданням і ситуативними умовами, яке 

базується на результатах аналітичного дослідження певної проблеми, має чітке 

логіко-композиційне оформлення і націлене на ефективне інформування, 

мотивування або переконання певної аудиторії з урахуванням її основних 

культурологічних та соціально-демографічних характеристик» [1;2]. 

Мультимедійна презентація являє собою послідовність змінюючих один одного 

кольорових слайдів, тобто електронних сторінок, підготовлених із 

використанням інформаційних технологій і призначених для розкриття однієї 

теми.  

Мета нашого дослідження – розглянути основні складові частини 

презентації та особливості підготовки ефективної презентації англійською 

мовою. Уміння проведення ефективних презентацій англійською мовою та 

правильне їх оформлення стають нагальними в академічному житті студентів і 

вирішальними у їх майбутній професійній діяльності, відповідають вимогам 

ринку праці, сприяють кар’єрному росту фахівців. 

Будь-яка презентація складається з наступних компонентів: вступ, 

основна частина та висновки. Вступна частина презентації передбачає такі 

етапи: а) привітання; подяка; б) сама презентація: ім’я, посада, освіта, досвід; 

http://ecrimea.crimea.edu/arhiv/%202012/econ_2_2012/061_kurb.pdf
http://ecrimea.crimea.edu/arhiv/%202012/econ_2_2012/061_kurb.pdf
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в) представлення теми, пояснення мети, огляд основних етапів доповіді, 

важливість теми; г) опис регламенту: тривалість; коли доповідач хоче, щоб 

йому ставили питання: під час або у кінці розмови. 

Мета основної частини доповіді – викладення суті. Ця частина містить, як 

правило, не більше трьох ключових ідей; представляючи докази, пояснення, 

міркування відповідно до попередньо визначеної структури виступу. Слід 

пояснювати кожен аспект проблеми, добираючи переконливі цифри, факти, 

цитати. На цьому етапі дуже важливо продумати засоби з’єднання ідей 

(переходи-зв’язки) та засоби візуалізації. 

Висновки – це узагальнення ідеї основної частини та підведення 

підсумків (чи досягли мети, яку ставили на початку). Висновки мають бути 

виразними та короткими. 

Презентація може бути ефективною: успішною і неуспішною. Ефективна 

– це презентація, під час якої досягнуто поставлену мету; неуспішна – 

аудиторію не вдалося переконати, підсумком стало розчарування як аудиторії, 

так і доповідача. Щоб досягти успіху, презентація має відповідати таким 

вимогам: 

Представлення інформації 

Зміст 

інформації 

- короткі слова і речення; 

- мінімальна  кількість прийменників, прислівників, прикметників; 

- заголовки повинні привертати увагу аудиторії; 

Розташування 

інформації на 

сторінці 

- горизонтальне розташування інформації; 

- найбільш важлива інформація розташовується в центрі; 

- якщо на слайді картинка, напис розташовується під нею; 

Шрифти 

- для заголовків - не менш 24; 

- для інформації - не менш 18; 

- шрифти без зарубок (Arial,Times New Roman) - легше читати з великої 

відстані; 

- різні типи шрифтів не змішувати в одній презентації; 

Способи 

виділення 

інформації 

- жирний шрифт, курсив або підкреслення; 

- різні кольори шрифтів, заливки; 

- малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації найбільш важливих фактів; 

Обсяг 

інформації 

- коженслайдмаєвідображати одну думку; 

- всього на слайдімає бути не більше 6–8 рядків тексту. 

 

Оформлення слайдів 

1 – 1,5 хвилини на один слайд 

Стиль - єдиний стиль оформлення; 

Фон - фон має бути нейтральним, щобдомінувавзмістслайда; 

Використання 

кольору 

- на одному слайді не більш трьох кольорів: один для фону, один для 

заголовків, один для тексту; 

- для фону і тексту слайда вибирайте контрастні кольори; 

Анімаційні 

ефекти 

Не зловживайте різними анімаційними ефектами, вони не повинні 

відволікати увагу від змісту на слайді. 
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Підготовка та проведення мультімедійної презентації англійською мовою 

є дуже складним процесом, під час якого не лише тренуються лінгвістичні 

вміння, але й розвиваються певні практичні професійні навички, а саме, вміння 

аналізувати, виділяти головне, трансформувати основні ідеї, вміло володіти 

аудиторією, встановлювати візуальний контакт тощо. 
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Кризові явища світової фінансово-економічної системи, які 

перетворюються на перманентний її стан, розглядаються багатьма провідними 

науковцями як прояви набагато масштабнішого явища – цивілізаційної кризи, 

яка, в свою чергу, обумовлена специфікою історичного розвитку західної 

цивілізації та її світоглядних засад. «… Нинішня глибока криза має не лише 

позафінансову, а й позаекономічну природу» [1, с. 32]. Її прояви також не 

обмежуються економічною сферою, охоплюючи всі аспекти суспільного життя, 

розхитуючи традиційні принципи взаємовідносин суспільства та індивіда.   

У той же час, осмислення складних цивілізаційних зрушень, соціально-

економічних процесів потребує відмови від жорсткої спеціалізації економічної 

науки, залучення нових методів дослідження міждисциплінарного підходу та 

співпраці фахівців різних галузей. Актуальним у такому разі виглядає 

філософське осмислення процесів, що відбуваються в сучасній економіці та 

суспільстві в цілому. 

Однією з проблем сучасного суспільства, зокрема його економічної 

сфери, є проблема все зростаючих обсягів споживання. В той же час, суб’єкти 

економічних процесів у своїх світоглядних орієнтирах демонструють 

споживацькі установки, які розповсюджуються не лише на їх економічну 

діяльність, а й стають магістральною стратегією індивіда в усіх інших сферах 

суспільної життєдіяльності. Пересічний представник сучасної цивілізації, 

орієнтований у своїх життєвих стратегіях на задоволення та примноження 
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тілесних потреб, у світоглядному вимірі спирається на гедоністичні установки, 

а суспільство з його інститутами всіма засобами плекають ідеологію 

споживацтва в свідомості  індивіда.  

Оригінальне осмислення проблеми споживацьких орієнтирів суспільства 

представлене у творах одного з засновників Франкфуртської соціально-

філософської школи XX століття Г. Маркузе [2]. Його критика може слугувати 

не лише теоретичним підґрунтям пояснення соціально-економічних процесів 

сучасності та місця в них пересічної людини, а й дати можливість шукати  

конструктивні альтернативи на цьому шляху.  

Пов’язуючи  проблему пошуку справжніх, а не абстрактних життєвих 

засад людської сутності із критикою західної цивілізації, Г. Маркузе розробляє 

концепт «одномірної людини» – продукту та раба суспільства споживання, 

відчуженого від глибоких гуманістичних смислів культури, для якого 

споживацтво стало єдиною ідеологією та життєвою стратегією.  

Філософ аналізує трансформацію панівного для західної цивілізації 

принципу раціональності та доходить висновку, що протиріччя, викликані 

управлінськими стратегіями влади під знаком нейтрального розуму, в 

сучасному суспільстві стираються аж до неможливості їх фіксації. Це – 

трансформація раціональності до її балансування на межі зникнення, 

поглинання своїм «іншим» – ірраціональною стихією, на яку перетворюється 

споживання у своїй неконтрольованій надмірності. Експлуатація, відчуження та 

інші вади капіталізму набули нових, завуальованих, ірраціональних форм. 

Пересічна людина їх не помічає, отже, не може спрямувати проти них свою 

активність. Так зникає опозиція в сенсі альтернативного голосу 

індивідуального соціального суб’єкта.  

«Таким чином виникає  зразок одномірного мислення та поведінки, де 

ідеї, прагнення та цілі, що за самим своїм змістом виходять за рамки 

встановленого світу суджень та вчинків, виявляються або відкинутими, або 

зведеними до мови цього світу. Вони перевизначаються раціональністю наявної 

системи та її кількісною екстенсією» [2, с. 12]. Раціональність системи у своїй 

кількісній надмірності на практиці перетворюється на ірраціональність самого 

процесу споживання та неспроможність з боку індивіда осмислити як цей 

процес, так і самого себе в якості його фігуранта.   

У встановленому порядку все є предметом споживання – матеріальні 

цінності, природа, надбання культури, мистецтво, ідеї, сама людина. Поглинені 

процесом масового споживання, вони перетворюються на речі, втрачаючи свій 

смислоутворюючий потенціал. Одномірною стає не лише масова людина, а й 

«масова культура».  

Майже півстоліття тому Г. Маркузе зафіксував, що людина знаходиться в 

кульмінаційній точці відчуження та споживання. Що відбувається зараз? Чи 

подолала сучасна пересічна людина цю пікову точку своєї одомірності? На наш 

погляд, цього не відбулося. Ситуація лише поглибилася. Індивід втрачає 

властивості соціального суб’єкта. А суспільство все більше «масовізується», 

являючи собою ірраціональну стихію, в якій тонуть раціональні меседжі влади 
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[3]. Суспільство само себе нівелює, розчиняючись у продукованій і виплеканій 

економічною системою мовчазній ірраціональності мас.  
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Анализируя ситуацию, которая сложилась в последнее время в 

украинской банковской системе, то можно отметить, что в целом украинские 

банки оставались финансово устойчивыми. Показатели коэффициента 

финансовой устойчивости оставались в пределах расчетной нормы, независимо 

от влияния на их деятельность негативных факторов, в том числе и глобального 

характера.  

Участие украинских банков в процессах глобализации, обусловлено тем, 

что банковская система Украины участвует в них путем расширения 

присутствия в системе банковского сектора иностранного капитала. «Украина 

исходит из того, что присутствие банков с иностранным капиталом в ее 

банковской системе отвечает интересам развития национальной экономики, 

способствует привлечению иностранных инвестиций и расширению ресурсной 

базы социально-экономического развития» – отмечает А. Кузнецова. В то же 

время, быстрый рост доли иностранного банковского капитала грозит потерей 

государственного контроля в сфере денежно-кредитной политики, возможным 

усилением нестабильности, неожиданными колебаниями ликвидности банков. 

Поэтому решение вопроса о формах и масштабах расширения присутствия 

иностранного банковского капитала на национальном (украинском) рынке 

банковских услуг должно быть подчинено стратегическим целям социально-

экономического развития, повышению национальной конкурентоспособности, 

экономической безопасности, укреплению денежно-кредитной системы 

Украины. 
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Главная особенность влияния глобализации и интеграции капитала на 

финансовую устойчивость отечественной банковской системы проявилась в 

высоких темпах роста количества иностранных банков и увеличении удельного 

веса иностранного капитала в совокупном капитале банковских учреждений 

Украины. В течение 2008-2013 гг. доля иностранного капитала в уставном 

капитале банков Украины значительно возросла и по состоянию на 01.12.2012г. 

составляла 39,0 % несмотря на то, что в начале 2012 г. прослеживалась 

тенденция вывода иностранного банковского капитала из Украины.  

Анализируя влияние процессов глобализации на финансовую 

устойчивость банков нельзя не заметить ее положительных факторов. 

Бесспорным преимуществом глобализации для финансовой устойчивости 

банков является значительное увеличение их ресурсной базы, что однозначно 

повышает стабильность банковской системы, дает возможность увеличить 

финансирование реального сектора экономики. Такая ситуация будет 

способствовать активизации деятельности украинских банков на 

внешнеэкономическом рынке и снизит их зависимость от внутренних рисков, 

особенно связанных с изменениями внутриполитической ситуации в стране. 

Одновременно с ростом ресурсной базы результатом глобализации могут 

быть технологические изменения, что связано с совершенствованием 

финансового менеджмента банков, внедрением новых технологий банковского 

производства, антикризисного управления, минимизации рисков. К негативным 

моментам глобализации следует отнести и дополнительные риски для 

финансовой устойчивости отечественной банковской системы через возможное 

банкротство материнских банков в странах их создания. В таких случаях 

потери клиентов украинских филиалов данных банков будут невосполнимыми, 

что еще раз подорвет доверие к банкам. 

Глобальные процессы создают для банков Украины как существенные 

преимущества, так и не менее существенные недостатки. В таких условиях 

важную роль будет играть политика государства, направленная на защиту 

национальной банковской системы, в том числе и с использованием 

преимуществ глобализации. 
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Introduction. English today is often referred to as a ‘global’ language. The 

main function of the English language is to facilitate communication across 

international borders.  

Nowadays English predominates in all spheres of the world communication.  It 

is considered to be the international lingua franca and, according to some estimates, is 

spoken (at various levels of competence) by more than 2,000 million people around 

the globe, including native speakers (over 380 million) and those who learn it as a 

second foreign language. The question is «What degree can the spread of the English 

language reach?»  

The purpose of the paper is to investigate the connections between the spread 

of English and globalization process and discuss the implications of the use of 

English in the globalization processes.  

Materials and Methods. According to the academic analyses globalization 

processes have increased in recent times. Therefore, it is important to examine the 

drivers behind this phenomenon, the factors that influence it, and the manifestations it 

produces in everyday life. 

The rise of English should be understood as a weighty economic argument for 

the development of commerce. Knowledge of the English language has also acted as 

a powerful tool for the development and advancement throughout the world. In 

addition fluency constitutes a huge step forward in many peoples’ (and countries’) 

struggle for self-sufficiency and success. Being competitive in global markets 

requires everyone speak English. People often cited economic reasons for their 

decisions to study English. 

It is obvious that the playing field in Europe is tipped in favor of those who 

speak English. Salaries of non-English-speaking workers can lag as much as 25 %-

35 % behind their English-speaking counterparts. Workers are put in a particularly 

precarious position when their employers merge across state – and lingual – lines: 

«Those who don’t speak [English] risk becoming foreigners in their own [firms] – if 

they’re lucky enough to hold onto their jobs.» Simply being «qualified» in certain 

fields can be next to impossible without English proficiency. 

The next major reason for the popularity of English is the language’s 

association with all «modern» things. Most likely thanks to American pop culture 

English has contributed to its fascination of masses of young people around the 

world. English words and neologisms have invaded most languages of the planet. 

Today’s corporate advertisements are focused not on the promoting the quality of a 

product, but on communicating an attitude, experience or lifestyle that is attractive to 

their target audience. Many advertising companies capitalize on lingual imagery 
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using English when they want to communicate on globality, modernism, and 

progressivism issues. 

English also serves as a tool for communication across cultural barriers. The 

more social life becomes mediated by the global marketing of styles, places and 

images, by international travel and by globally networked media images and 

communications systems, the more identities become detached – from specific times, 

places, histories and traditions and appear ‘free-floating. 

As a medium for many of the global communication forces mentioned above, 

English has, in many ways, ceased to be the property of native speakers and has been 

appropriated, through its continued globetrotting, by many constituencies who use it 

to communicate across lingual borders. 

The rise of English is a positive development for the culture connecting people 

from a variety of backgrounds and allowing speakers to share their culture and ideas 

with a broader audience. 

Today English experiences great popularity in Europe. 75 percent of Europeans 

agree that English is the most useful language to learn and 69 percent believe that 

everyone in the EU should speak English. English overwhelms even the largest of 

Europe’s other languages topping the charts both in terms of native speakers as well 

as being the most commonly studied as a foreign language.  

Young people in Europe have also grown up surrounded by advertisements, 

mass media and pop culture which glamorize English. The business world is also 

capitalizing on the magnetism of English and the connotations that come with it. 

Under statistics over 50 % of all research is published in English (In some science 

fields virtually all studies are published in English.). 

By 2050, it is predicted, half the world will be more or less proficient in English. 

Conclusions. English may not be just another lingua franca and its rise is a more 

permanent phenomenon.  Historically, languages have risen and fallen with the 

military, economic, cultural or religious powers that supported them, such as Latin in 

the Roman Empire, mediaeval Latin in Western Europe, French in the 18th and 19th 

centuries, Russian in Eastern Europe after the Second World War. No language has 

been truly universal (in a global sense), but the current role of English perhaps comes 

closer.  

English is reaching heights never before attained by any language, and it is 

leaving other ones behind in the dust. No other language in recorded history has ever 

been spoken as widely as English.  
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Постановка проблеми. Законодавство більшості країн сучасного світу 

відносить до ведення органів місцевого управління справи, пов’язані головним 

чином зі сферою обслуговування й охороною порядку. З кінця минулого 

століття обсяг діяльності цих органів збільшився в основному за рахунок 

розширення їх функцій у галузі освіти, дорожнього будівництва та частково 

житлово-комунального господарства. Декларування намірів України щодо 

участі в європейських інтеграційних процесах зумовлює необхідність вивчення 

законодавчого простору та досвіду діяльності відповідних інституцій із питань 

розвитку місцевого самоврядування.  

Метою статті є аналіз особливостей формування та використання 

місцевих бюджетів країн Європейського Союзу, їх подабності та відмінності. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві фінанси – це система економічних 

відносин, за допомогою якої розподіляється і перерозподіляється національний 

дохід для економічного і соціального розвитку територій. Основною складовою 

частиною місцевих фінансів є місцеві бюджети.  

Нині процес регіонального розвитку і формування регіональної політики 

в Європі значною мірою пов’язаний із глобалізацією світового господарства, 

посиленням впливу транснаціональних корпорацій на розвиток держав і 

територій, інноваційним характером сучасного виробництва. 

Згідно з основними принципами економічного та соціального гуртування 

країн ЄС, державам-членам належить провадити та координувати свої 

економічні політики в такий спосіб, щоб сприяти загальному гармонійному 

розвиткові шляхом зміцнення економічної і соціальної згуртованості. ЄС 

сприяє досягненню цієї мети через структурні фонди . 

Слід зазначити, що усі країни-члени ЄС мають демократичні політичні 

системи на рівнях нижче центрального. Сім країн-членів мають 

децентралізовані органи, по суті, – регіональні уряди (Австрія, Бельгія, Іспанія, 

Італія, Німеччина, Португалія, Франція). Такі країни, зазвичай, передають 

цьому рівню стрижневі функції добробуту: охорону здоров’я, освіту і соціальні 

послуги. Регіональні органи низки країн-членів ЄС (провінції у Нідерландах, 

департаменти у Франції, графства у Великобританії, Швеції та Данії) можна 

класифікувати як проміжні місцеві уряди. До компетенції таких органів входять 

питання, що в більшості випадків відображають географічні чинники 

(наприклад, транспортна інфраструктура регіону) або складність відповідної 

послуги, надання якої виходить за межі можливостей звичайного місцевого 

органу [2].  
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Для більшості держав членів Європейського Союзу у фінансовій системі 

місцевого самоврядування характерні такі тенденції: 

1) Приріст бюджетних об’єктів, у тому числі постійне зростання 

видаткових статей; 

2) прагнення до збалансованості дохідної та видаткової частин бюджету, 

у ряді країн взагалі не допускається бюджетний дефіцит; 

3) збільшення сум, що надходять до місцевих бюджетів у вигляді 

субсидій, дотацій, кредитів з державних і регіональних бюджетів (правда , така 

тенденція характерна далеко не для всіх європейських країн, а тільки для нових 

членів Європейського Союзу, що розвиваються поволі) [1]. 

Майже кожна держава в світі стикається з проблемою фінансового 

забезпечення адміністративно-територіальних утворень. Так, у Франції до них 

відносяться: бюджети регіонів, департаментів, округів, комун; у Німеччині – 

земель, повітів, міст, громад; у Великобританії – графств, округів; в Італії – 

областей, провінцій, комун. Характерно, що, незважаючи на відмінності в 

принципах побудови моделей місцевого сектору, частка місцевих бюджетів у 

консолідованих бюджетах країн від них майже не залежить: Франція – 17,0 %; 

Німеччина – 28,7 %; Великобританія – 22 %. З цього випливає, що обсяг 

фінансування більше залежить від розмежування функцій між рівнями влади 

[4].  

Цікавими є дані щодо структури та компетенції регіональних бюджетів 

країн – Словаччини, Угорщини, Польщі. Ці держави здебільшого мають спільні 

кордони з Україною і, так само як і Україна, знаходяться на стадії розвитку 

місцевих фінансів. Так, Словаччина – молода країна; процес формування 

місцевих фінансів тут розпочався у 2000–2002 рр. і досі триває. Після 

децентралізації виникли 2 рівня регіонального управління: місцевий (2871 

муніципалітет) і регіональний (8 вищих територіальних об’єднань). У сучасних 

умовах в Угорщині існують близько 3000 місцевих одиниць з суттєвою 

автономністю [3]. 

Висновки. Система місцевих фінансів країн членів ЄС є подібна, але є і 

певні відмінності відмінності, які залежать від історичного аспекту, 

географічного місцезнаходження, менталітету держав і інших факторів.  
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Постановка проблеми. В останні десятиліття різко зріс інтерес лінгвістів 

і фахівців різних галузей науки й техніки до проблем галузевих терміносистем, 

що пояснюється зростаючим потоком наукової та технічної інформації, 

процесами інтеграції, посиленням процесів термінотворення. Останній фактор 

особливо важливий для банківської термінології у зв’язку з підвищенням рівня 

послуг, які надають банки, а також із появою нових банків міжнародного рівня 

у багатьох країнах, у тому числі і в Україні. 

Проблема перекладу термінів з англійської мови на українську була і 

залишається однією з найбільш актуальних у сучасному перекладознавстві. 

Дослідження питання передачі термінів у процесі перекладу проводились 

науковцями В. І. Карабаном, Т. Р. Кияк, В. П. Даниленко тощо. 

Метою статті є визначення методів перекладу англійських банківських 

термінів засобами української мови та їх практичного застосування. 

Виклад основного матеріалу. При передачі науково-технічної, 

економічної, в тому числі банківської, літератури з англійської мови на 

українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому 

виявляється значення слова. Термін являє собою слово, що характеризується не 

лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики 

на означення понять якоїсь окресленої галузі знань [3, с. 155]. Процес 

збагачення словникового складу мови здійснюється різноманітними засобами. 

Виділяють такі способи перекладу термінів: 

1. Переклад за допомогою препозитивно-атрибутивного словосполучення 

(калькування). Калькування – дослівний або буквальний переклад. Його 

зазвичай використовують в тих випадках, коли дослівний переклад не 

призводить до буквалізму: price risk – ціновий ризик, share capital – 

акціонерний капітал. Часто використовується і напівкалькування, що являє 

собою часткове запозичення слів та виразів, які складаються частково з 

елементів вихідної мови, частково з елементів мови перекладу [1, с. 45-46]. 

2. Транскодування – це політерна чи пофонемна передача вихідної 

лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Передати 

особливості іншомовної форми при перекладі можна двома способами 

транскодування – транскрибуванням та транслітеруванням. Транслітерація та 

транскрипція доречні, коли український еквівалент відсутній у зв’язку з 

відсутністю такого явища в українській економічній професійній сфері, а 

пояснення є надто громіздким, наприклад: hedging – хеджинг, хеджування, 

dumping – демпінг, acceptor – акцептор, акцептант. Уживання цього прийому 

перекладу демонструє тенденцію до інтернаціоналізації української 
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економічної терміносистеми. І тому деякі економічні терміни, поширені в 

різних мовах, запозичаються, а не пояснюються. Транслітерація та 

транскрипція застосовуються при перекладі власних назв, а також деяких 

абревіатур, наприклад: cif terms – умови сіф. 

3. Переклад за допомогою перестановки членів атрибутивного 

словосполучення (синтаксична транспозиція, за якої морфологічні засоби 

вказують на зміну синтаксичної функції при зберіганні лексичного значення): 

plastic card services - обслуговування пластикової картки, settlement date – дата 

розрахунку.  

4. Переклад за допомогою атрибутивного словосполучення типу «іменник 

– прийменник – іменник» (морфологічна трансформація). Цей спосіб перекладу 

набуває широкого використання особливо тоді, коли атрибутивне 

словосполучення виражає різноманітні адвербіальні відношення: bearer 

depository receipt – депозитне свідоцтво на пред’явника, shares outstanding - 

акції в обігу. 

5. Описовий переклад – це такий прийом перекладу, коли слово 

замінюється в мові перекладу словосполученням, яке адекватно передає зміст 

цього слова, при цьому опис не повинен бути надто докладним і складним. 

Такий спосіб перекладу пояснює значення, яке при перекладі калькою чи 

транскодуванні не зрозуміле перекладачеві чи читацькій аудиторії, далекої від 

економіки та банківництва: collection of checks – інкасо чеків; кліринг чеків; 

переказ грошей із рахунків осіб, котрі виписують чеки на рахунки одержувачів 

чеків, to indorse – ставити підпис на звороті документа, issuing bank – банк-

емітент; банк, який виставляє акредитив; виставний банк [2, с. 87].  

У деяких випадках перекладач змушений використовувати декілька 

способів передачі безеквівалентних термінів одночасно, зокрема 

супроводжувати калькування або транскодування описовим перекладом, 

поданим в дужках: affiliated company – афілійована (залежна) компанія. Також 

варто зазначити, що вибір того чи іншого способу чи прийому перекладу 

англійських кредитно-банківських термінів залежить від цільової аудиторії та 

мети висловлювання. 

Висновки. Отже, основними способами перекладу англійських кредитно-

банківських термінів українською мовою є транскодування, калькування та 

описовий переклад. Також використовуються морфологічна трансформація, 

синтаксична транспозиція та синтаксична трансформація. Частіше за все, для 

досягнення точного повноцінного перекладу перекладачеві доводиться 

комбінувати ці прийоми. Адекватний переклад банківських термінів вимагає 

доцільного їх використання в зазначеній сфері та постійного дослідження 

методів сучасного перекладознавства. 
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Збірник тез ХIII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та аспірантів 

(23-25 квітня 2014 р.) 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: 

Гедз М.Й. 

 

Комп’ютерний набір та верстка: 

Романовська Л.В., Івженко І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи 

Національного банку України 

18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164 


