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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
УДК: 336.774.3  

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ         

В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ 

(ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД) 

Андрієнко О.М. 

Науковий керівник: Снігурська Л.П. 

Інститут магістерської та післядипломної підготовки УБС НБУ (м. Київ) 

В умовах кризового стану економіки кредитування банками фактично 

призупинене. Функціонує тільки сектор кредитних послуг де забезпеченням 

позики є депозитний вклад. Але актуальність оцінки кредитоспроможності 

тільки підвищується, адже на балансі в банку надзвичайно велика кількість 

кредитів, які вже надані і оцінка ефективності ведення бізнесу позичальником 

повинна здійснюватися постійно. Ринок знаходиться в умовах крайньої 

нестабільності і платою за необережність може бути швидке зростання 

«токсичних активів», що може тягнути за собою банкрутство.   

Методик, які дозволяють здійснювати аналіз кредитоспроможності 

позичальника досить багато, але основна їх маса не адаптована до конкретних 

умов на українському ринку банківських послуг.  

Мета роботи – дослідження ефективних способів оцінки 

кредитоспроможності позичальника враховуючи особливості національної 

економіки. 

Особливу увагу варто звернути на рекомендації по визначенню 

фінансового стану позичальника розроблені НБУ, та українськими вченими. З 

дослідників, які займаються дослідженням даного питання варто виділити 

Вікторія та Валерія Галасюків. Вчені розробили власний метод оцінки, який 

ґрунтується на аналізі грошових потоків, які отримує підприємство під час 
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своєї звичайної діяльності, і можливість за їх допомогою розраховуватися за 

кредит. 

До показників, які рекомендує НБУ відносяться: 

- Коефіцієнт миттєвої ліквідності; 

- Коефіцієнт поточної ліквідності; 

- Коефіцієнт загальної ліквідності; 

- Коефіцієнт маневреності власних коштів; 

- Коефіцієнт незалежності; 

- Рентабельність активів; 

- Рентабельність продажу; 

- Оцінка грошових потоків. 

Звідси слідує, що кредитоспроможність – це відповідність показників, які 

обчислені на основі фінансової звітності підприємства, певним нормативам. 

Віктор та Валерій Галасюки пропонують дещо ширше розуміння цього поняття. 

Кредитоспроможність – це спроможність позичальника за конкретних умов 

кредитування в повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін 

розрахуватися за  своїми борговими зобов’язаннями виключно грошовими 

коштами, що генеруються позичальником у ході звичайної діяльності.    

Варто розрізняти платоспроможність і кредитоспроможність, адже 

погашення зобов’язань по кредиту відбувається лише за рахунок грошових 

коштів, найбільш ліквідного активу. Тому основне значення при оцінці 

кредитоспроможності приділяється здатності підприємства генерувати CS- 

потоки (solely cash-flows). Наступним важливим фактором є умови надання 

кредиту, а саме: сума, відсоткова ставка, періодичність і величина виплат, 

термін кредитування. Значення перечислених вище показників об’єднуються в 

одну систему і на їх основі будується графік. Графік в свою чергу відображає 

співвідношення між реальними надходженнями чистих грошових потоків на 

рахунки позичальника, та величину виплат, яку він повинен здійснити для 

погашення заборгованості по кредиту. Даний метод вирішує питання 

визначення ефективних виплат для видів бізнесу, які мають сезонний характер, 
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і що саме важливіше дозволяють постійно здійснювати поточний аналіз 

фінансового стану позичальника, що забезпечує актуальність отриманих даних 

і можливість швидко реагувати на зміни.   
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УДК 339.138 

БАНКІВСЬКИЙ PR В УМОВАХ КРИЗИ 

Баберя Олена Вікторівна 

Науковий керівник: Засядєвова Т.С. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Дестабілізуючі явища у світовій економіці виявили суттєві проблеми у 

здійсненні антикризових заходів вітчизняними банківськими установами. Адже 

цілком очевидно, що маркетингові стратегії, які на даний момент 

використовуються фінансово-кредитними установами України виявилися 

неефективними в умовах кризи. У першу чергу йдеться про такий інструмент 

банківського маркетингу, як інформаційно-комунікаційні стратегії, тобто Publіc 

Relatіons (PR) та Medіa Relatіons (MR). Це фактично ті інструменти, які у 

нестабільних економічних умовах повинні виконувати функції антикризових та 

репутаційних технологій і стати невід’ємним елементом антикризового 

менеджменту в цілому. 

Необхідно зазначити, що фінансові установи досить чутливі до 

громадської думки та навколишнього інформаційного середовища. Специфіка 

банківського PR, зокрема антикризового, обумовлена особливістю банківських 

послуг, які  носять абстрактний та договірний характер. Це викликає 

необхідність консалтингу, тобто роз’яснення суті банківських послуг. Такі 

характеристики, як тривалість послуг у часі та гроші, які виступають 

матеріальною основою банківського продукту, привносять також і елемент 

конфіденційності. Відповідно пропонування цих послуг здійснюється завжди 

на фоні просування марки банку. А тому все, що відбувається в 

інформаційному полі навколо банківської установи, завжди перебуває під 

пильною увагою цільової групи (клієнти, акціонери, інвестори тощо). Отже, у 

банківському маркетингу інформаційна складова має дуже велике, якщо не 

вирішальне значення. 
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На даний момент банківський сектор України опинився у кризовій 

ситуації. Кожна криза має свою динаміку розвитку, в якій простежується 

декілька етапів, на кожному з яких виникає об’єктивно зумовлена необхідність 

прийняття правильних рішень та реалізації PR-заходів комплексного характеру. 

Серед них виділимо: 

1) інформаційна атака (зазвичай характеризується раптовістю); 

2) недолік інформації (внаслідок неграмотного PR, результатом чого було 

викривлене інформування населення); 

3) ескалація подій (поява аналітичних матеріалів та низки коментарів 

експертів у ЗМІ,що призвело до збільшення зацікавленої аудиторії); 

4) втрата контролю над ситуацією (спостерігався ажіотаж навколо 

вилучення коштів з боку вкладників,); 

5) наростання (втягування інших банків у процес неконтрольованого 

зняття коштів із депозитних, поточних рахунків, злиття локальної банківської 

кризи зі світовою фінансовою); 

6) втручання зовнішніх сил (пакет заходів Національного банку України з 

підвищення ліквідності та стабілізації банківської системи ); 

7) «загнання в кут» (неадекватні маркетингові кроки, зникнення з мас-

медіа роз’яснювальної інформації); 

8) паніка (зумовила колапс на ринку). 

Непродумані кроки та помилки PR-служб українських банків на кожному 

з вищезазначених етапів привели до втрати контролю над інформаційними 

потоками та суттєвого погіршення репутації фінансових установ. Прикладом 

непродуманої PR-тактики є інтенсивні маркетингові заходи з продажу 

банківських послуг, насамперед депозитних програм. Щоб не допустити зняття 

грошей із депозитних рахунків, переважна більшість комерційних банків 

пропонує максимально зручні та вигідні умови розміщення коштів. Проте на 

даний момент спостерігаємо системну кризу довіри в цілому до банківської 

системи, а тому впроваджені заходи вже не приносять бажаного результату. 

Очевидно, що банківські PR-підрозділи виявилися непідготовленими до 
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нестабільних умов, опинившись перед загрозами репутації та іміджу власних 

установ. Адже при грамотному і вчасному блокуванні такого інформаційного 

негативу у ЗМІ за допомогою антикризових маркетингових стратегій та Medіa 

Relatіons банківськими  PR-підрозділами, багатьох небажаних наслідків можна 

було б уникнути. 

Щодо шляхів удосконалення антикризового PR, то у формі загальних 

рекомендацій можна виділити наступне: 

1. Розробка антикризової програми – основи PR, яка трактувала б кризу 

стратегічно і була націлена не лише на її подолання, а й на профілактику, а 

також на грамотне посткризове реагування. 

2. Відомо, що головна причина проблем із репутацією – неготовність до 

кризових ситуацій. Антикризовий PR ніколи не має припинятися. Переважна 

частина діяльності служб зв’язків із громадськістю спрямована на створення 

репутаційного капіталу, особлива необхідність у якому виявляється саме в 

умовах кризи. І заходи антикризового PR є тактичними інструментами 

формування сприятливого іміджу фінансово-кредитної установи. 

Отже, особливістю антикризового PR є те, що це комплекс системних 

заходів, які мають здійснюватися постійно. А принципи, які лежать в основі 

першочергових професійних дій банку в умовах кризи, запропоновані 

американськими PR-технологами, перекладаються приблизно так: «Май свою 

версію. Розкажи все. Розкажи швидко.» 

Список літератури 
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УДК 3336.717 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ 

БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Бачинський Д. Г 

Науковий керівник: Бартош О. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Моніторинг в банківській сфері дозволяє визначити ефективність 

інвестиційної діяльності, її пріоритетні напрями, виявити існуючі тенденції в 

економіці та перспективні джерела фінансування, фактори залучення інвестицій, 

розробити механізми впливу на інвестиційні процеси та інструменти контролю 

за ефективністю використання інвестиційних ресурсів.  

Дивлячись на реалії сьогодення, однією з основних функцій фінансового 

моніторингу має стати контроль сумнівних операцій у фінансово-банківській 

системі, які можуть стати причиною порушення рівноваги на ринку, або навіть 

зумовити перебіг більш складних деструктивних процесів. 

Аналіз досвіду центральних банків розвинутих країн світу (Японії, 

Німеччини, Італії, Франції, США), а також країн близького зарубіжжя (Росії, 

Білорусі, Казахстану та Узбекистану) дозволив зробити такі висновки: 1) 

моніторингові системи функціонують протягом тривалого часу і дозволяють 

отримувати оперативні та повні кількісні та якісні дані щодо реального стану 

справ в економіці: 2) найбільш комплексні та повні системи моніторингу 

створені на основі національних банків; 3) поряд з офіційними статистичними 

даними широко використовуються результати анкетних опитувань керівників 

підприємств; 4) має місце добровільний характер участі підприємств у 

моніторингу. 

Досвід функціонування систем моніторингу, на основі якого аналізується 

і прогнозується кон'юнктура інвестиційного ринку, дозволяє: 1) розробити 

адекватну інвестиційну політику органам влади; 2) зорієнтувати банки стосовно 

пріоритетів кредитування як по окремих галузях економіки, так і 
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підприємствах; 3) інформувати підприємства щодо їх місця у галузі та 

прогнозів її розвитку. Тому при побудові моніторингових систем в банківській 

системі України доцільно використати те, що є спільним для майже усіх 

моніторингових систем [1]. 

Але, на нашу думку, більше уваги треба приділити японській системі 

TANKAN (квартальний економічний огляд, що оприлюднюється Банком Японії 

та вважається таким, що найбільш повно відбиває цілісний, інтегрований стан 

японської економіки). Системи індексів TANKAN складається на основі оцінок 

близько 8000 компаній, фірм та інститутів за такими економічними 

параметрами: 1) умови ведення бізнесу; 2) виробництво та збут; 3) попит та 

пропозиція, рівень цін; 4) доходи; 5) прямі інвестиції; 6) зайнятість; 7) податкові 

умови [2, с. 38]. 

Тому при побудові подібної системи в Україні необхідно враховувати 

передові світові ідеї, а саме взаємне усвідомлення спільних проблем всіма 

економічними відомствами країни, побудова загальної стратегії їх вирішення; 

суто цільовий характер, а відповідно і суто практична значущість результатів 

моніторингу. 

Ще однією проблемою фінансового моніторингу в Україні є недостатнє 

використання незалежних зовнішніх експертів для проведення моніторингу на 

рівні банківської установи, особливо тих експертів, що мають міжнародну 

практику та великий досвід з оцінювання системи внутрішнього контролю 

банку і можуть визначити ефективність організаційної структури служби 

фінансового моніторингу банку, з урахуванням тенденцій розвитку світової 

банківської, системи, що значною мірою визначає якість і надійність подальшої 

роботи банку. 

Можна запропонувати організаційно-правові засади формування системи 

моніторингу інвестиційного кредитування, який можна було б провадити на 

базі агенцій територіального розвитку, агентств із питань залучення іноземних 

інвестицій у вигляді відокремленого відділу, що працює на комерційних 
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засадах, або виокремити взагалі, заснувавши його у формі акціонерного 

товариства, наприклад Центр моніторингу інвестиційної діяльності (ЦМІД). 

Підсумовуючи, необхідно відмітити, що в економічно розвинених країнах 

накопичено великий досвід функціонування систем моніторингу підприємств, 

на основі якого аналізується і прогнозується кон'юнктура ринку, що дозволяє, 

по-перше, розробити адекватну економічну політику органам влади; по-друге, 

зорієнтувати банки стосовно пріоритетів кредитування як по окремих галузях 

економіки, так і по окремих підприємствах; по-третє, інформувати 

підприємства, щодо їх місця у галузі, та прогнозів розвитку їх галузі. Таким 

чином, завдяки функціонуванню систем моніторингу поєднуються 

інформаційні інтереси як органів влади, так і учасників інвестиційного ринку. 

Отже, здійснення фінансового моніторингу в процесі інвестиційного 

кредитування забезпечує повноту і якість виконання  кредитних операцій. На 

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

моменту надання кредиту до моменту повного погашення боргу та відсотків за 

ним. 
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Постановка проблеми. За умов інтеграційних та глобалізаційних 

процесів, що відбуваються в Україні важливою проблемою для кожної 

банківської установи є правильне визначення основних стратегічних напрямків 

розвитку (місії та стратегії).  

Зважаючи на це основною метою дослідження є визначення теоретичного 

змісту поняття „стратегія” та історичних передумов впровадження 

стратегічного управління в банківських установах України. 

Обґрунтування отриманих результатів. 

Вперше згадка про „стратегію” з’явилася ще за 500 років до нашої ери в 

праці китайського філософа Сун-Цу «Мистецтво ведення війни» [1]. Але тоді 

вона стосувалась лише військової справи.  

З точки зору інших вчених-дослідників „стратегія” (англійською strategy) 

давньогрецького походження і перекладається як «уміння воєначальника». 

Спочатку вона визначалася як хист керівника щодо прийняття ним рішень. 

А термін „стратегема” в дослівному перекладі означав „операцію або дію в 

процесі командування” [2]. Вподальшому, для окреслення процедури 

підготовки та проведення успішних військових дій, поняття «стратегія» 

застосовувалося і за часів Ю. Цезаря та Б. Наполеона. 

Отже, довгий час поняття „стратегія” відносилося до процесу планування 

та запровадження в життя політики держави й військово-політичного союзу 

низки країн, з використанням усіх доступних засобів.  

Пояснити запозичення даної категорії з військової термінології можна тим, 

що наприкінці 1950-х років ХХ століття підприємства в розвинених країнах світу 

опинилися в умовах, близьких до військових дій, що пов’язано із насиченням 
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ринку, зростанням конкуренції, а для того, щоб вижити – потрібно було 

протистояти складним умовам ринку.  Дана діяльність вимагала теоретичного 

забезпечення. Відтоді теорія та практика управління просунулися далеко вперед – 

була запроваджена і розвинута концепція стратегії як мистецтва управління 

ресурсами, що започаткувало, відповідно, розробку принципів та підходів до 

формування стратегії. 

Погляди науковців на трактування стратегії значно розходяться, сучасний 

економічний зміст терміну багатогранний та потребує подальшого детального 

дослідження. Численні визначення поняття „стратегія” характеризуються своєю 

різноманітністю та неоднозначністю, адже містять у собі  різне змістовне 

навантаження, охоплюють неоднаковий обсяг інформації, що стосується даного 

поняття. 

Одним з прикладів вузького та узагальненого тлумачення стратегії є 

трактування цього поняття В. П. Сладкевичем, на його думку, стратегія це 

„майбутня діяльність, розрахована на тривалий період і спрямована на 

досягнення певної мети [3]”. Також досить просто визначив стратегію 

шведський вчений Бенгт Карлофф.  Він вважав, що „стратегія є узагальненою 

моделлю дій, необхідних для досягнення поставленої мети шляхом координації 

і розподілу ресурсів” [4].  

Ширше трактування поняття „стратегія” міститься в концепції відомого 

канадського економіста  Генрі Мінцберга під назвою „Концепція 5„П””.  Він 

вважав, що стратегія вимагає п’яти визначень [5]: план (plan),  прийом (ploy), 

поведінкова модель (pattern ofbehavoir), позиція по відношенню до інших 

(position in respect to others), перспектива (perspective).  

З часом концепція Г. Мінцберга  розширилася за рахунок введення нових 

характеристик стратегії: процедура (procedure of decision-making); програма 

(program) – „стратегія – це програма дій, спрямованих на формування і 

утримання довготривалих конкурентних переваг на цільових ринках” [6]; 

політика (policy). 

Проаналізувавши наведені визначення „стратегії”, можна зробити 
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висновок, що в економічній літературі немає точного і однозначного 

визначення даного поняття, яке б якомога повніше охоплювало весь його 

економічний зміст. Основним недоліком визначень Б.Карлоффа та В.П. 

Сладкевича є однобічність, а різнопланова „Концепція 5 „П””, модифікована у 

„8 П” є досить громіздкою та інформаційно перенавантаженою.  

Для точної передачі змісту поняття „стратегія” у більш лаконічній формі - 

доцільним є розробка власного визначення. Отже, стратегія – це реалістичний 

план управління банком, спрямований на досягнення його ідеального стану, 

відповідно до визначеної місії та цінностей, шляхом об’єднання персоналу 

єдиними цілями і задачами, з метою задоволення потреб клієнтів у послугах та 

з урахуванням інтересів банківської установи. Дане визначення, на наш погляд, 

повною мірою відображає сутність поняття „стратегія”. Його застосування має 

не лише важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки визначає 

спрямованість і зміст процесу розробки та впровадження стратегії.     

Висновки. Отже, результатом проведеного дослідження стало 

вдосконалення існуючого формулювання поняття стратегія та аналіз 

історичних передумов виникнення і впровадження стратегічного управління в 

банківських установах України. 
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Останні роки виявилися періодом глибоких змін в банківській діяльності, 

чисельних новацій в організації, формах обслуговування і методах управління 

банком. На ринку банківських послуг виникають цілковито нові послуги, 

здійснюються нові банківські операції, збільшується конкуренція зі сторони 

небанківських організацій, які займаються залученням і розміщенням грошових 

коштів, а також зі сторони іноземних банків, що отримали право працювати на 

українському ринку. Одночасно зросли ризики, пов’язані з банківською 

діяльністю. Виходячи з цього, проблема стратегічного планування в банку 

постає в центрі уваги. 

Тому метою дослідження є обґрунтування ключових завдань 

стратегічного планування та визначення впливу планування на діяльність 

банківської установи. 

Під терміном "стратегічне планування діяльності банку" розуміють 

визначений вид планової діяльності, спрямований на формування бажаного 

економічного стану конкретного об'єкта в досліджуваній сфері, досяжного в 

довгостроковій (але доступній для огляду) перспективі, який передбачає 

істотну (значиму) зміну якісних характеристик його розвитку, що має 

необоротні чи довгострокові наслідки. 

Стратегічне планування має на меті визначення основних цілей і 

стратегій діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес розроблення 

загальної концепції, яка є основою для прийняття ключових управлінських 

рішень щодо бажаного рівня прибутковості, допустимого ризику, методів 

провадження конкурентної боротьби, перспектив розширення діяльності. 
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У процесі стратегічного планування менеджмент банку має сформулювати 

відповіді на такі запитання: "Де перебуває банк? Де він має перебувати в 

майбутньому? Як досягти бажаної мети?" 

В даний час банківські установи більшою мірою стурбовані 

оперативними аспектами діяльності, ніж стратегічним плануванням. Особливо 

ця проблема торкається банківських установ України, яким доводиться 

конкурувати на ринку банківських послуг як з крупними банками-

монополістами, так і банками з державною або іноземною участю в умовах 

трансформації ринкової економіки.  

Практика вітчизняних банків підтверджує, що на ринках, які 

розвиваються, де ситуація швидко змінюється, досить складно планувати 

діяльність банку на значні проміжки часу. При цьому слід виділити основні 

чинники, що спонукають складати план на нетривалий проміжок часу: 

 нестабільність економічних процесів розвитку держави;  

 план розвитку держави загалом відбивається в річному бюджеті, в який 

протягом бюджетного року вносяться значні зміни;  

 часті зміни та вдосконалення протягом року законодавчої бази, зокрема 

податкового законодавства;  

 умови роботи банківської системи, які постійно змінюються  внаслідок 

надто вираженої регулюючої функції Національного банку, що змушує банки 

досить часто переорієнтовувати свою діяльність на ринку та інші.  

Тому в сучасних умовах організація роботи банківських установ вимагає 

збільшення об'єму використання чіткого і злагодженого стратегічного 

планування. Підвищення вимог пов'язано з рядом наступних особливостей 

ринкової кон'юнктури фінансових ринків: сильною конкуренцією в умовах 

нестабільного фінансового ринку; високою динамікою розвитку банківських 

технологій; зміною пріоритетів у формуванні ринку банківських послуг; 

змінами тенденцій в законодавстві та ін. 

Аналіз тенденцій, що склалися в даний час на українському банківському 

ринку, показав, що конкурентній перевірці піддаються не стільки банківські 
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продукти і послуги, оскільки механізми планування, інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності банків, здібності їх керівників 

ухвалювати вірні управлінські рішення на основі наявної інформації в умовах, 

що динамічно змінюються, у тому числі ризику і невизначеності. 

Таким чином, стратегічне планування - це кільце, ухопившись за яке 

можна витягнути весь банківський ланцюг України, включаючи середні і малі 

банки. Головне - використовувати його послідовно, погодивши як із 

зовнішніми обставинами, так і внутрішнім середовищем та його 

особливостями. Але при цьому не можна забувати, що банки не існують окремо 

від економіки, а в значній мірі визначають її стан. У свою чергу, і економіка 

висуває до банків все більш серйозні вимоги.  

Тому майбутнє будь-якої банківської установи прямо і неопосередковано 

залежить від того, наскільки адекватно відповідають його дії потребам ринкової 

економіки. Отже, вчасно і правильно відповісти на ці питання і є головною 

задачею банківських установ, що, в свою чергу, сприятиме досягненню їх 

успіху. А для розв’язання наявних проблем, які перешкоджають ефективному 

розвитку банківської системи загалом та банків зокрема, для того, щоб обійти 

конкурентів і забезпечити собі конкурентні переваги в майбутньому банкам 

необхідно приділяти увагу вдосконаленню процесу стратегічного планування.  
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ПОЛІТИКА НБУ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ КРЕДИТНОМУ 

РИНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

 Бутрин М.О. 

Науковий керівник: Кіндрацька Л.М. 

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) 

Міжбанківський ринок як елемент фінансового ринку України забезпечує 

залучення тимчасово вільних грошових ресурсів кредитних установ з 

одночасним їх розміщенням між банківськими установами як правило у формі 

міжбанківських депозитів та кредитів. Міжбанківський ринок виконує важливі 

функції у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. 

Будучи об'єктом державного регулювання, міжбанківський ринок є активним 

інструментом впливу державних органів на діяльність банків, стан грошово-

кредитної і валютної системи і безпосередньо на економіку загалом [6]. 

У сучасних умовах економічної кризи та високих темпів інфляції, 

значення міжбанківських кредитів зростає, особливо в процесі формування 

ресурсної бази банків. Проблема полягає у дослідженні ролі НБУ, яку він 

відіграє на ринку міжбанківських кредитів в умовах економічної кризи. 

Головна мета дослідження - здійснення аналізу процентної та облікової ставок 

за міжбанківськими кредитами, а також дослідження тих видів кредитів, які є 

найбільш актуальними на міжбанківському кредитному ринку. 

Якщо об’єктом міжбанківського ринку є кредитні ресурси, що на ньому 

купуються і продаються, то у ролі суб’єктів виступають Національний банк 

України, його регіональні управління, банки, їх філії та відділення. 

Міжбанківські кредити заслужено визнані найпоширенішою формою 

господарської взаємодії кредитних організацій. Поточна ставка за 

міжбанківськими кредитами є найважливішим чинником впливу Центрального 

банку на грошово-кредитну сферу економіки загалом. Розмір ставки 

встановлюється Центральним банком, який є не тільки суб’єктом, але і прямим 
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координатором ринку міжбанківських кредитів. Відсутність регулювання на 

ньому може викликати кризу міжбанківських платежів [6]. 

Постановою Правління НБУ від 11.10.2008 року № 319 обмежено 

здійснення банками активних операцій, що пояснюється наявними кризовими 

ознаками в економіці. Втім це не поширено на операції з депозитними 

сертифікатами, цінними паперами та операції на міжбанківському ринку. 

Міжбанківські кредити за такої ситуації можуть позитивно впливати на 

підтримку ліквідності банківської системи в умовах її фінансового 

оздоровлення. Такі кредити надаються строком до одного року зі сплатою не 

менше 15% річних, в обсязі до 60 % від регулятивного капіталу банку, у межах  

90 % вартості наданого банком забезпечення [4, с.10-13]. 

Особливо важливе місце серед джерел кредитних ресурсів банку 

відведено  кредитам, що їх надає НБУ у порядку рефінансування. Плата за 

продані кредитні ресурси встановлюється на основі офіційної ставки НБУ з 

рефінансування.  

Загалом за 2007 рік середньозважена процентна ставка за всіма 

інструментами рефінансування банків становила 14,6 % річних і протягом 

більшої частини року була на рівні, вищому відносно як фактичного, так і 

прогнозного рівня інфляції.  У 2008 році середньозважена процентна ставка 

коливалась між 15,3 – 15,7 % [3, с.71]. 

Спостерігались також зміни облікової ставки НБУ. Так, протягом 

2004 року вона зросла на 1,5 %, у 2005 році облікова ставка дорівнювала 9,5 %. 

І її зниження відбулось у 2006 році до 8,5 %. У 2007р. облікову ставку було 

знижено до 8 % річних. Негативним моментом стало збільшення облікової 

ставки до 10 %  станом на  01.01.2008р., та на 12 % станом на  

30.04.2008р.[5, с.29-30].  

Забезпечення підтримання ліквідності банків Національним банком 

України  здійснюється шляхом надання банкам кредитів овернайт через 

постійно діючу лінію рефінансування, кредитів рефінансування строком до 



 20 

14 та 365 днів, а також операції прямого РЕПО з державними цінними 

паперами та іноземною валютою [4, с.10-13]. 

Як правило, банки віддають перевагу кредитам „овернайт”, але 

спостерігається значне їх зменшення у період економічної кризи на 37,5 %. 

Втім, обсяг кредитів рефінансування, наданих шляхом проведення тендера – 

навпаки, збільшився на 7,56 %. 

Отже, роль Національного банку України на ринку міжбанківських 

кредитів досить значна. Крім того, що НБУ виступає кредитором останньої 

інстанції, він встановлює рівень облікової ставки за міжбанківськими 

кредитами, регулює діяльність банків на грошово-кредитному ринку.  

Ефективність функціонування банківської системи України значною 

мірою залежить від рівня кваліфікації апарату управління НБУ як частини 

єдиного механізму банківської системи. Успішне виконання апаратом 

управління НБУ завдань і функцій, визначених Законом України «Про банки і 

банківську діяльність», можливе лише на основі наукового підходу до 

визначення його організаційної структури та діяльності. 
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КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ БАНКОВ КАК КАТАЛИЗАТОР 
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2008 год стал переломным моментом в развитии украинского 

финансового рынка. Тенденции, преобладавшие последние 3 года, сменились 

на противоположные. Снижение стоимости ценных бумаг, находящихся в 

собственности банков, дестабилизация денежного рынка, растущая долговая 

нагрузка по внешним валютным займам привели к ухудшению финансового 

положения многих украинских банков. Особенно пострадали те, которые 

проводили рискованную политику, основанную на ожиданиях сохранения 

тенденций, сложившихся в 2005-2007 годах. Результатом этого стали 

некредитоспособность отдельных банков и общий подрыв доверия к 

банковской системе. 

Накопление долговых обязательств перед нерезидентами, кредитная 

экспансия банков на внутреннем рынке и постоянный рост доходов населения 

подвели украинскую экономику к потребительскому буму. По состоянию на 

конец 2008 года требования банков по кредитам, выданным в экономику, 

достигли 579,8 млрд. грн. или 60,2 % ВВП. Это один из самых высоких 

показателей среди стран с переходной экономикой. 

В Украине требования банков по потребительским и ипотечным кредитам 

физическим лицам в номинальном выражении за 2007 год увеличились почти в 

два раза и по состоянию на 1 января 2008-го достигли 22,6% ВВП. При этом 

повышение спроса населения, финансируемое банковскими кредитами, не 

давало значительных импульсов для развития отечественного производства, в 

основном выливаясь в наращивание импорта потребительских товаров и рост 

цен на рынке жилой недвижимости. Расширение потребительского 
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кредитования не создавало адекватного финансово-экономического потенциала 

для выплаты внешних долгов. Деньги, направленные на стимулирование 

потребления импорта, не имеют стоимостных источников возврата, то есть в 

процессе их потребления не создается стоимость, а, следовательно, 

возможность их обслуживания основана исключительно на финансовых 

возможностях потребителей. 

С точки зрения роста инвестиций, значимость банковского кредитования 

незначительна. Доля банковских кредитов в финансировании инвестиционных 

проектов выросла с 4 % - 2004г. до 8 % - 2007г. Коммерческие банки в Украине 

не способны удовлетворить инвестиционный спрос промышленных 

предприятий из-за высоких рисков и непрозрачности корпоративных финансов. 

Высокие темпы внутреннего потребления, бум на рынке банковского 

кредитования на протяжении 2005-2007 годов способствовали стремительному 

росту импорта товаров, значительно опережающему реальный экспорт, и, как 

следствие, увеличение дефицита внешнеторгового баланса. При этом растущее 

отрицательное сальдо внешней торговли благодаря высокой инвестиционной 

активности покрывалось за счет значительного притока средне и долгосрочного 

иностранного капитала. Объем экспорта внешней торговли Украины товарами 

за 2008 год составил 67002,5 млн. долларов США, а объем импорта - 

85534,4 млн. долларов США. Отрицательное сальдо экспорта и импорта за 

2008 год составило 18531,9 млн долларов США. В 2007 году - 11 421,8 млн. 

долларов США. 

Большой дефицит торгового баланса сделал экономику страны уязвимой 

к обратному движению иностранного капитала и привел к возникновению 

цепной реакции несбалансированности валютно-финансовых потоков и 

дестабилизации внутреннего финансового рынка. 

Также жесткая зависимость денежной и финансовой политики от 

валютного рынка  сдерживали экономический рост. Необходим был коренной 

пересмотр этой политики в условиях наступающего финансового кризиса. 

Такого пересмотра сделано не было. Денежное предложение по-прежнему 
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зависит от валютного рынка, однако изменилась ситуация: ввоз капитала 

сменился на вывоз, а денежная экспансия  - сжатием количества денег. 

Последствия рискованной политики еще долго будет сказываться на 

состоянии финансового сектора. Тем не менее, более осторожная политика 

участников украинского рынка, т.е. постепенное сокращение чистых внешних 

займов компаний и банков, снижает уязвимость украинской экономики к 

новым финансовым шокам. Однако в силу перехода к более осторожной 

политики, но при сохранении неблагоприятной внешней конъюнктуре, 

восстановление докризисного уровня будет происходить медленнее, чем в 

предкризисный период. 

Таблица 1. Требования банков по кредитам, выданным в экономику 

Украины (по целевым вкладам) в 2002-2008 гг. 
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В том числе 

в текущую деятельность в инвестиционную деятельность 

Перио

д, 

года 

Всего 

(млн 

грн) 
всего 

(%) 

в 

националь

ной 

валюте 

(%) 

в 

иностранн

ой валюте 

(%) 

всего 

(%) 

в 

националь

ной 

валюте 

(%) 

в 

иностранн

ой валюте 

(%) 

2002 42035 94,4 58,5 41,5 5,6 53,4 46,6 

2003 67835 93,5 58,8 41,2 6,5 50,9 49,1 

2004 88579 90,8 59,2 40,8 9,2 43,9 56,1 

2005 143418 84,4 60,6 39,4 15,6 35,5 64,5 

2006 245226 79,6 56,7 43,3 20,4 26,2 73,8 

2007 426863 77,8 56,2 43,8 22,2 28,6 74,4 

2008 618317 76,6 50,5 49,5 23,4 25,8 74,2 
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Банківська система України розвивається в умовах глобалізації 

фінансових ринків, що зумовлює її залежність від розвитку економік інших 

країн та ряду чинників зовнішнього впливу. Вплив світової фінансової кризи 

продемонстрував кволість вітчизняної банківської системи, нездатність 

мобільно пристосовуватись до зміни ринкових умов,  саме тому, на сьогодні є 

надзвичайно актуальним питання дослідження впливу фінансової кризи, її 

причин і наслідків  на банківський сектор України. 

Метою цієї статті є визначення ступеня впливу світової фінансової кризи 

на банківську систему України.  

Ще донедавна грошово – валютний, фінансовий і в цілому економічний 

стан нашої держави відзначався стабільністю, випромінювала стійкість наша 

кредитно – банківська система [1]. 

Іпотечна криза у США стала причиною світової кризи ліквідності. 

Залежність банківських систем країн з економіками, що розвиваються, від 

зовнішніх ресурсів призвела до того, що вони достатньо швидко відчули на собі 

вплив глобальної фінансової кризи. Наслідком кризи стало різке зниження 

рівня довіри на світовому фінансовому ринку.  

Криза ліквідності банківської системи не оминула і Україну як учасника 

глобального фінансового ринку капіталів. Адже залучення нашої країни до 

процесів глобалізації світової економічної та фінансової системи зумовлює 

перенесення всіх явищ зовнішнього світу у вітчизняну економіку, як 

позитивних, так, на жаль, і негативних [3]. 
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Нестабільність банківської ліквідності в Україні з самого початку 

спричинили іноземні інвестори, які в умовах світової фінансової кризи в 

спішному порядку стали повертати свої кошти до національних економік з 

метою їх стабілізації і більшої захищеності. Відповідні дії іноземних інвесторів 

спровокували вітчизняних корпоративних клієнтів банків, які в короткі терміни 

теж конвертували значні фінансові ресурси і вивели їх закордон, що 

спричинило ажіотажного вилучення вкладів і втрати довіри населення країни 

до банків. 

Кризові явища у банківському секторі України носять багатофакторний 

характер і є підстави вважати, що фінансова криза — це й криза нашої влади, як 

наслідок неадекватності та неефективності державного управління. Слід 

відзначити, що в Україні кризові явища розвиваються не так за рахунок 

зовнішніх, як внутрішніх причин, таких як:  

 1. Активне нарощування банками обсягів споживчого, іпотечного та 

мікрокредитування у 2006-2007 роках, які за термінами і видами валют не мали 

адекватних джерел фінансування. Швидке зростання кредитного портфеля 

банків не супроводжувалося відповідним зростанням депозитної бази, а також 

збалансуванням депозитів і кредитів за термінами, що спричинило значні 

розриви у покритті депозитами кредитів. Крім того, зростання частки кредитів 

в іноземній валюті спонукало вітчизняні банки залучати кошти за кордоном.  

2. Спрямованість банків на активне використання запозичених коштів, які 

залучалися за кордоном, і на можливість подальшого рефінансування таких 

позик. Для покриття валютних кредитів вітчизняні банки вдалися до порівняно 

дешевих позик іноземних країн, що поступово збільшувало боргове 

навантаження як на банківську систему, так і на економіку України взагалі.  

3. Надання кредитів без належної оцінки кредитоспроможності 

позичальника і в кінцевому випадку призвело до зростання частки 

«проблемних» кредитів.  

4. Проблеми у діяльності Промінвестбанку. Різке погіршення фінансового 

стану Промінвестбанку, спричинене рейдерською та інформаційною атакою, 
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знизило довіру населення до банківської системи, а також довіру банків один 

до одного. Така ситуація призвела до дострокового вилучення коштів 

населення з банківських установ, зменшення кількості вкладів населення та 

продажу кредитів на міжбанківському ринку ( за жовтень 2008 – березень 

2009 було вилучено 75млрд.грн. депозитів).  

5. Значні курсові коливання і в неявній мірі несвоєчасність дій НБУ.  

6. Недостатньо жорсткий нагляд НБУ за управлінням ліквідністю в 

банках, що спричинило уповільнення темпів удосконалення банками системи 

ризик-менеджменту, неадекватні дії менеджерів банків щодо управління 

ліквідністю, а також подання вітчизняними банками недостовірної інформації 

про стан ліквідності [2]. 

Держави, які постраждали від світової фінансової кризи поступово 

запроваджують і аналізують ефективність запроваджених заходів, проте 

Україна ще й досі не має конкретно визначеного плану дій, певної моделі 

поведінки в умовах кризи. 

Позитивним явищем фінансової кризи, якщо так можна сказати, є те, що 

її наслідки призводять у кінцевому результаті до структурних змін банківської 

системи, тому Україна повинна винести цінний урок з даної ситуації і 

розробляти механізми для своєчасного прогнозування, запобігання та 

пом’якшення кризових явищ, які можуть бути як і зовнішні так і внутрішні.  
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Відповідно до реалій макроекономічного розвитку країни система 

валютного регулювання в Україні за останні роки зазнала значних змін. Тому 

дослідження проблем, пов’язаних з валютним курсом, завжди привертали увагу 

економістів, котрі аналізували господарський розвиток України. Особливої 

актуальності вивчення питань щодо оптимізації валютного регулювання набуло 

в період кризових явищ в економіці, адже чимало факторів спровокували значні 

коливання курсу гривні протягом короткого періоду часу. 

У травні 2008 року відбулася ревальвація гривні. Так, курс національної 

валюти змінився із позначки 5,05 грн /дол. CША до 4,85 грн/дол. США. Так як 

економічних передумов для цього не було, на розгортання такої ситуації 

вплинули дії Національного банку України (наприклад, центральний банк не 

викупляв надлишок валюти банків впродовж травня-липня 2008 року), який за 

допомогою ревальвації вирішив стабілізувати наростаючу інфляцію. Наслідком 

цього стало поширення панічних настроїв серед населення, яке почало 

здійснювати продаж доларів США за заниженим курсом. Зменшилася довіра 

економічних агентів до Національного банку України як до гаранта 

стабільності і прогнозованості валютної динаміки. 

Ревальвація гривні змінилася різким зниженням курсу національної 

валюти у жовтні 2008 року. Можна виокремити кілька основних причин 

девальвації гривні в даний період. Серед них - залучення банками зовнішніх 

запозичень з метою кредитування в Україні. При цьому більша частина позик 

направлялися не на розвиток реального сектору економіки, а на споживче 

кредитування. Головною проблемою стало те, що гроші надавалися 
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споживачам на тривалий строк – від 5 до 30 років, а закордонні кредити 

вітчизняні банки залучали на незначний - 3-5 років. Основним мотивом такої 

політики була впевненість фінансових установ у можливості безперервного 

залучення  коштів для покриття наявних зобов’язань за кордоном на таких же 

вигідних умовах. Але через світову фінансову кризу іноземні банки уже на 

початку 2008 року висунули жорсткіші умови кредитування, а незабаром 

взагалі перестали надавати позики українським банкам. Борг банківської 

системи України станом на 01.02.2009 становив 38,4 млрд. дол. США. 

Очевидно, що потреба обслуговування даної заборгованості зумовлює 

підвищення попиту на долари США. 

Крім того, на пропозицію іноземної валюти негативно вплинуло 

зростання від’ємного сальдо платіжного балансу, що, зокрема, було пов’язано 

із зниженням притоку іноземних інвестицій в країну та скороченням експорту 

продукції металургійного та хімічного комплексів унаслідок значного 

зниження світового попиту і цін на неї. Загалом обсяг експорту  зменшився на 

32,7 %  у січні 2009 року порівняно із січнем 2008 року. Водночас девальвація 

сприяє стимулюванню експорту, оскільки національні виробники продукції, яка 

продається за кордоном, отримують так звану девальваційну премію, а отже й 

можливість знижувати ціну [1, с. 297]. 

За таких умов Національний банк України як один із найважливіших 

елементів у загальній системі державного регулювання економіки мав стати 

гарантом недопущення кризового стану на валютному ринку. Але реакція 

центрального банку була запізнілою. Перша спроба регулювання ринку з метою 

обмеження споживчого кредитування населення була здійснена в липні 

2008 року, коли зовнішня заборгованість банківського сектору сягнула 

34 млрд. дол. США. 

Центральний банк не зміг вчасно передбачити кризові явища на 

валютному ринку. У результаті, валютні інтервенції у жовтні 2008 року (більше 

4 млрд дол. США) не мали такого значного ефекту, який вони змогли б 

принести перед розгортанням кризових явищ, вказавши на можливість 



 29 

Національного банку України підтримувати і надалі стабільний курс гривні, що 

припинило б поширення панічних настроїв економічних агентів. За короткий 

період кінця 2008 року усього близько 100 банків одержали рефінансування на 

суму близько 40 млрд. грн., з яких левова частка дісталася 5 банкам [2, с.16]. 

Для подальшої мінімізації коливань валютного курсу гривні регулятор був 

змушений використовувати інструменти адміністративного впливу, пов’язані з 

обмеженнями на ринку депозитів та здійсненням операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти комерційними банками. 

Також позитивними стали заходи центрального банку щодо проведення 

валютних аукціонів з продажу доларів США за пільговим курсом, що 

дозволило знизити тиск на валютний курс та скоротити рівень проблемних 

кредитів. Крім того, вихід на валютний ринок НАК «Нафтогаз України» з 

метою покупки значної кількості доларів США для погашення власної 

заборгованості спровокувало б значне підвищення попиту на іноземну валюту, 

а згодом зниження обмінного курсу гривні. Тому рішення Національного банку 

України щодо продажу валюти НАК «Нафтогаз України» за офіційним курсом 

було необхідним і адекватним. Дії Національного банку України стали одним з 

основних факторів стабілізації курсу гривні в лютому-березні 2009 року.  

  Отже, в умовах світової економічної кризи, коли зростає потреба в 

іноземній валюті з боку усіх суб’єктів ринку, породжується дисбаланс 

зовнішньої торгівлі і внутрішньої стабільності національних грошей, роль 

ефективної валютної політики Національного банку України стає однією з 

найважливіших у системі заходів із подолання кризових явищ.  
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Трансформація моделі економічних відносин на шляху до ринкових 

перетворень економіки України спричинила нові виклики. В основі вирішення 

актуальних завдань, що постали перед державою, - детінізація стратегічно 

важливих для подальшого розвитку країни та суспільства сфер і галузей 

народного господарства та протидія прогресуючим незаконним фінансовим 

операціям, що підривають основні засади економічного розвитку. 

Однією з найактуальніших до вирішення фінансових проблем є тенденція 

зростання кількості випадків використання банківського сектору економіки для 

«відмивання» доходів від незаконної діяльності. Вирішення проблеми слід 

розглядати крізь призму організаційно-правових механізмів управління 

ризиками в банківській діяльності в площині оптимізаційних заходів 

формування ефективної системи фінансового моніторингу в банку. 

Враховуючи визначення ризику як імовірності настання чи ненастання 

певної події, фінансовий моніторинг операцій банківської установи розглядає 

підхід, що заснований на оцінці ризику, як імовірність виявлення чи упущення 

фінансової операції, що потенційно може бути пов'язана з відмиванням 

злочинних доходів. З  метою законодавчого впровадження даної ідеї на 

Пленарному засіданні FATF був затверджений Посібник з питань підходу, 

заснованого на оцінці ризику, в боротьбі з відмиванням коштів та 

фінансуванням тероризму.  

Варто також зазначити, що на сьогоднішній день не існує законодавчо 

затвердженої єдиної моделі для застосування ризикорієнтованого підходу в 

банківських установах, оскільки FATF вважає, що кожна фінансова - установа 
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повинна сама для себе розробити індивідуальний механізм використання 

оцінки ризиків при здійсненні фінансового моніторингу, проте даною 

організацією було надано суттєві рекомендації у цій сфері. На наш погляд, ця 

думка е абсолютно правильною, оскільки кожна фінансова установа має свої 

регіональні особливості, свою специфіку стосунків з клієнтами та різні 

масштаби діяльності, в тому урядові організації можуть створити, лише - певні 

рамки, в яких діятиме організація, чи надати свої рекомендації, які сприятимуть 

ефективному процесу фінансового моніторингу, 

Процес управління ризиком, при здійсненні фінансового моніторингу, 

включає в себе три основні етапи, які своєю чергою, поділяються на окремі 

складові: 

- визнання фінансовою установою існування ризику;  

- застосування оцінки ризиків;  

- розробка стратегій для управління та зменшення ідентифікованих ризиків. 

Оцінка ризиків, зокрема, передбачає аналіз основних трьох типів ризиків: 

ризику країни; ризику клієнта, ризику послуг (продуктів). 

Визначення потенційного ризику відмивання кримінальних доходів 

стосовно клієнта є найважливішою частиною. Кожна установа має на основі 

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

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

Підхід на основі ризиків є важливим для ефективності та дійовості 

боротьби з відмиванням злочинних доходів. Він сприяє пріоритизації зусиль та 

діяльності з урахуванням вірогідності відмивання злочинних доходів і 

відображає досвід та адекватність зусиль стосовно ризику. 

Фінансові установи, повинні розробити, та прийняти належні заходи, та 

здійснювати контроль з метою зменшення вірогідних ризиків легалізації 

доходів з боку тих клієнтів, що мають високий ризик у результаті процедур, що 

їх здійснює фінансова установа з метою оцінки ризиків. 

Прийняття ризиків - основа банківського бізнесу. Банки мають успіх тоді, 

коли ризики, які приймаються ними, - розумні, під контролем і перебувають у 
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межах концепції та можливостей банку. За умов прийняття ризиків, що 

генеруються під дією ризиків легалізації кримінальних доходів, банки 

втрачають  можливість адекватної оцінки ризиків, а отже, породжується ризик 

ефективності менеджменту банку. Викривлення інформації, дефіцит інформації 

та неадекватний інструментарій управління ризиками поглиблює 

невизначеність і створює передумови до фінансових втрат. 

На вирішення проблеми формування ефективної системи фінансового 

моніторингу в банку та управління ризиками концептуальним є зміна філософії 

роботи на ринку банківських послуг у контексті ризик-орієнтованих підходів, а 

саме нова парадигма управління процесами - менеджмент на оцінці ризиків 

Внаслідок проведення банком належної оцінки ризиків, пов'язаних з 

відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, установа зможе 

застосовувати належні методи обачності як при започаткуванні стосунків з 

клієнтом, так і в подальшому - в процесі моніторингу трансакцій клієнта 

упродовж всього часу його обслуговування. Ефективно розроблена система, 

виявлення можливих ризиків допоможе банківській установі сфокусувати свою 

увагу на тих клієнтах та трансакціях, які потенційно позиціюються як найбільш 

ризикові з точки зору відмивання коштів. 
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Актуальність дослідження. В умовах глобалізації, розширення спектру 

фінансових інструментів функції банків відіграють все важливішу роль у 

здійсненні монетарної політики, а через неї впливають практично на всі основні 

економічні процеси у суспільстві. Тому достатній рівень капіталізації 

банківської системи є однією з передумов стабільності економіки країни в 

цілому. Сьогодні, коли фінансова криза охопила майже весь світ, крах кожного 

окремого банку миттєво мультиплікує наслідки для всієї банківської системи, 

тому питання капіталізації є особливо актуальним. 

Постановка проблеми. Робота присвячена аналізу капіталу банків 

України, що є джерелом ресурсів банків, засобом страхування інтересів 

вкладників. 

Метою є дослідження рівня капіталізації банківської системи України та 

розробка практичних рекомендацій щодо підвищення рівня забезпеченості 

банків капіталом як визначального чинника розвитку економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над визначенням проблем 

капіталізації банків України та шляхів їх вирішення, теоретичних  та 

методологічних засад формування та використання банківського капіталу 

працювали такі вчені, як В.Геєць, О.Бутенко, Л.Снігурська та інші. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх років в умовах 

посиленого контролю з боку банківського нагляду за рівнем капіталізації, 

підвищення вимог щодо якості капіталу мала місце тенденція до підвищення 

рівня капіталізації банків. Так, на 1 січня 2009 р. було зареєстровано 198 банків, 

з яких діючих 184 банків, а їх статутний капітал становив 82,454 млрд. грн., що 
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дорівнює приблизно 9 % ВВП країни. У 2001 році цей показник сягав лише 2 %. 

Власний капітал банків на 1 січня 2009 року був дещо більшим і становив 

119,263 млрд. грн., що дорівнювало майже 13 % від ВВП. Частка регулятивного 

капіталу у ВВП країни у 2008 році проти 2007 р. зросла на 2,92 п.п., тоді як у 

2007 проти 2006 року – на 2,47 п.п. Стійка тенденція до збільшення власного 

капіталу є об'єктивним процесом зростання конкурентоспроможності банків і 

розвитку ринку фінансових послуг.  

Якщо порівнювати вітчизняну банківську систему із системою 

зарубіжних країн, то сума банківських чистих активів до ВВП в Україні 

становить 97,43 %, тоді як у ВВП США – 350, Німеччини – близько 200, 

Великобританії – 130.  

Найбільша частка у власному капіталі банків належить статутному 

капіталу. Так, у 2008 році частка статутного капіталу у власному становила 

69,1 %. У структурі власного капіталу зміни відбулися в бік збільшення 

статутного капіталу (на 7,5 %), емісійних різниць (на 0,5 %) та зменшення всіх 

інших джерел. Зменшення результату поточного року у 2008 році пов’язано з 

кризовими явищами в економіці і банківській сфері зокрема, внаслідок чого 

банки були змушені скоротити обсяги кредитування. Зростання частки 

статутного капіталу пов’язане з підвищенням мінімальних вимог до 

регулятивного капіталу банку. Не можна назвати існуючу структуру капіталу 

оптимальною у зв’язку зі зменшенням частки минулих років та резервів та 

суттєвої долі результатів переоцінки.  

Основними проблемами на шляху до підвищення капіталізації 

банківської системи України є: 1. Ускладненість процедури об’єднання та 

злиття банків. 2. Недосконалість дивідендної політики банків. 3. Відсутність 

розвинутого фондового ринку, здатного забезпечити обіг акцій банків. 4. 

Прискорене нарощення кількості банків з іноземним капіталом. 5. Відсутність 

поступового впровадження у вітчизняних банках нової Базельської угоди щодо 

розрахунку розміру регулятивного капіталу [1].  
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Національний банк України, починаючи 2007 року, поступово 

підвищував вимоги до структури та розмірів капіталу українських банків. Так 

були підвищені вимоги до розміру регулятивного капіталу до рівня 10 млн. 

євро й впроваджено новий норматив Н3, що корелює розмір регулятивного 

капіталу і суму активів. Ці заходи частково підготували вітчизняні банки до 

сучасного періоду фінансової нестабільності, проте низький рівень систем 

корпоративного управління та оцінки ризиків в банках призвів у жовтні 2008 р. 

до загального зниження ліквідності банківського сектору та проблем із 

забезпеченістю банків капіталом, зважаючи на коливання валютного курсу та 

зростанням частки проблемних кредитів. Так, частка проблемних кредитів на 

кінець 2008 р. становить близько 2 %, проте має чітко виражену тенденцію до 

зростання [2].  

Висновки. Важливими кроками на шляху підвищення капіталізації на 

рівні банку мають стати такі основні заходи: 1. Підвищення рентабельності 

діяльності через механізм зменшення адміністративних витрат та бонусів. 2. 

Підвищення якості капіталу за рахунок капіталізації дивідендів, зменшення 

результатів переоцінки. 3. Управління ризиками шляхом переходу від оцінки 

ретроспективної діяльності до прогнозу можливих ризиків у майбутньому з 

використанням положень нової Базельської угоди. На рівні держави 

пропонується здійснення таких заходів: 1. Удосконалення системи банківського 

нагляду. 2. Введення податкових пільг на кошти акціонерів та інших інвесторів, 

які направляються на збільшення капіталу банку. 3. Створення доступного 

механізму для комплексної оцінки фінансового стану того чи іншого банку та 

надання рефінансування тільки тим банкам, що пройшли цю процедуру. 4. 

Удосконалення діяльності валютного та підвищення ролі фондового ринку. 
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Постановка проблеми. В умовах формування ринкового середовища, 

велика увага в організаційній та структурній перебудові економіки 

приділяється комерційним банкам та банківській системі в цілому. Провідна 

роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та 

банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку 

економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на 

впроваджувані нові механізмилгосподарювання. 

Банківська система кожної держави, й України в тому числі, не може 

існувати без кредитування реальної економіки. Кредитна діяльність дає банкам 

60-70 % доходів. Від стану реальної економіки залежить стан банків, тому що 

80-95 % пасивів банків - це кошти, позичені у суб'єктів господарювання та 

фізичних осіб [5]. 

В той же час однією з проблем здійсненні реформування та становлення 

фінансово – кредитного механізму, а отже і розвитку банківської системи в 

цілому, є досить висока ризикованість кредитних операцій. Банки зазнають 

фінансового краху в зв'язку з надзвичайно ризикованою кредитною політикою, 

тому і застосовують забезпечення кредитів. 

Мета. Аналіз практичного  застосування банками в процесі кредитування  

різних форм забезпечення, та визначення, яка форма забезпечення є 

найпоширенішою в Україні. 

Обґрунтування отриманих результатів. З огляду на економічну та 

політичну нестабільність в Україні, найкращою гарантією повернення кредиту 

є його забезпечення, оскільки при виникненні негативних явищ, єдиним 
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джерелом повернення кредиту для банку є реалізація заставленого майна. 

Використання кожної окремої форми забезпечення повернення кредиту 

залежить від різних обставин: перевірка платоспроможності гарантів та 

поручителів, можливість погашення боргу страховою компанією з огляду на 

нерозвиненість страхового бізнесу в Україні та його слабку економічну базу 

тощо [6]. 

В ст. 546 Цивільного кодексу України наведені наступні форми 

забезпечення кредитів: поручительство третьої особи, гарантія, страхування 

кредитів, застава рухомого і нерухомого майна (іпотека). Законом, так і 

договором можуть передбачатися й інші [1]. 

В Україні, в практиці банківського кредитування, завжди найбільш 

“популярним” способом забезпечення кредитів, виступала і, мабуть, 

залишиться такою в найближчі роки, застава майна. Через зрозумілі труднощі у 

здійсненні підприємницької діяльності, такі форми забезпечення кредиту, як 

гарантія, поручительство, страхування ризику неповернення кредиту та уступка 

вимог до третьої особи використовуються значно рідше. І розширення тих 

рамок, в межах яких дозволено зараз діяти як банкам, так і підприємствам 

сприятиме розширенню застосування інших форм забезпечення кредиту, а не 

тільки застави. 

Дослідження кредитної діяльності низки комерційних банків Києва, 

Вінниці, Житомиру, Хмельницького показали, що близько 60% кредитів було 

надано позичальникам саме під цей вид забезпечення. Причому, переважну 

більшість серед всього заставленого майна займають товарів в обігу, нерухоме 

майно та транспортні засоби. Кредити під гарантію і поруку становлять 34 %, а 

решта припадає на вже згадуване страхування відповідальності позичальників. [4] 

Щодо «найпопулярнішого» виду застави, то Сергій Тігібко екс-Голова 

Правління НБУ зазначає, що іпотека для українських банків поступово стане 

стабільним самостійним бізнесом. Адже це блискуча сфера діяльності, де 

гарантовано найвищий рівень забезпеченості, найвищу норму рентабельності 

при адекватних рівнях ризику. 
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Зважаючи на світовий досвід банківської діяльності, необхідно 

відзначити, що в Україні практично не застосовувались такі способи 

забезпечення як застава землі та застава цінних паперів за рахунок яких можна 

було б значно розширити структуру кредитів. Слід зазначити, що у зв`язку з 

процесами реформування в сфері права володіння на землю у вітчизняному 

законодавстві ця ситуація повинна змінитися, зважаючи на істотні переваги 

землі в якості заставленого майна перед іншими майновими цінностями, про 

що було зазначено вище. 

Висновки. Отже, застава являється найпоширенішою формою 

забезпечення банківських кредитів в Україні. Що ж, будемо сподіватися, що в 

Україні процеси реформування в сфері економічних та правових відносин, 

ситуація із використанням банками різних способів забезпечення кредитів 

зміниться на кращу, та в банків буде менше проблем із реалізацією свого права 

на забезпечення, а також стане можливим використання більш різноманітних 

інструментів забезпечення в практиці кредитування, а перш за все в сфері 

кредитування малого та середнього підприємництва. Вітчизняні банки вже не 

будуть обмежуватися лише класичним способом – заставою майнових 

цінностей та прав, а охоче перейдуть на інші способи, такі як страхування, 

порука, застава цінних паперів, страхових полісів, дорожніх документів, цесію 

тощо, що зараз не дуже поширені в вітчизняній практиці банківського 

кредитування. 
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Постановка проблеми. Налагодження кредитної системи та 

вдосконалення фінансово-кредитного обслуговування населення, підприємств і 

організацій відіграє важливу роль у розвитку господарських структур. Але це 

не тільки постійне зростання грошового капіталу, який надається позичальнику, 

але ще й збільшення кількості суб’єктів кредитних відносин, оскільки кредит 

здатний здійснювати вплив на структуру та обсяг грошової маси та швидкість 

обігу готівкових коштів. 

Кредит допомагає швидко та цивілізовано створювати та розвивати 

підприємства малого бізнесу, а також впроваджувати інші види 

підприємницької діяльності. 

Кредит є однією з важливих категорій економічної науки.  

Аналіз економічної літератури свідчить про необхідність подальшого 

вдосконалення кредитного механізму. 

Метою тез є визначення основних проблему кредитування та можливих 

шляхів її вирішення. Ця тема ще не повністю вивчена,  а тому потребує 

подальшого опрацювання. Хоча кредитні відносини на даний час і досягли 

певного розвитку, але в економічній науці все ще є певні прогалини. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо основні проблеми, що 

виникають в економіці на шляху від тотального регулювання до ринкового 

механізму функціонування та вимагають докорінних змін у фінансово-

кредитній сфері. На сьогодні необхідно повною мірою використовувати 

економічні важелі, притаманні кредитній сфері, розробити та запровадити нові 

підходи до управління грошовими потоками в країні. Основними рисами 
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кредитної сфери є перенасичення обороту готівкових коштів і втрата кредитом 

свого основного призначення. 

За станом на 01.12.2008 р. загальний обсяг грошової маси в обігу 

становив 483,8 млрд. грн. Із початку 2008 р. темпи зростання монетарних 

агрегатів у річному обчисленні мали низхідну динаміку. У листопаді 2008 р. 

порівняно з жовтнем обсяг грошової маси збільшився на 2,7 млрд. грн., 

виключно за рахунок зростання (на 15,7 %) її частини в іноземній валюті. 

Зростання грошової маси в іноземній валюті відбулося переважно через зміну 

вартісної оцінки, пов’язаної зі знеціненням гривні до основних іноземних 

валют у листопаді [1]. Кредити в економіку, надані іншими депозитними 

корпораціями, на 01.12.2008 р. становили 671,6 млрд. грн. У лютому – вересні 

2008 р. темпи зростання кредитування у річному обчисленні мали тенденцію до 

зниження, що було зумовлено політикою Національного банку України, 

спрямованою на стримування інфляційного тиску. У жовтні – листопаді 2008 р. 

відбувалося політичне прискорення темпів зростання кредитних вкладень 

інших депозитних корпорацій. У листопаді вони збільшилися в річному 

обчисленні на 66,4 проти 54,1 % у вересні 2008 р., що відбулося в основному за 

рахунок кредитів в іноземній валюті через знецінення гривні до основних 

іноземних валют [2]. 

Основним, від чого залежить не тільки своєчасне отримання грошових 

ресурсів окремими господарськими підприємствами, а й темпи економічного 

розвитку країни в цілому, є ефективне та безперебійне функціонування 

фінансово-кредитного механізму. В той самий час еволюція кредитної системи 

цілком залежить від економічної ситуації в країні та механізму 

господарювання. 

Механізм функціонування кредитної системи весь час змінюється під 

впливом перетворень її структури, форм і методів кредитування та кредитно-

розрахункових відносин. 

На сьогоднішній день кредит має велике значення. Він допомагає 

вирішувати проблеми всієї економічної системи. За допомогою кредиту можна 
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подолати труднощі, пов’язані з тим, що вивільняються тимчасово вільні 

грошові кошти на одній ділянці, а на іншій в них виникає потреба. Кредит 

акумулює капітал, який вивільняється, тим самим забезпечуючи його приплив, 

що робить можливим нормальний відтворювальний процес. Також кредит 

допомагає прискорити процес грошового обігу, сприяє врегулювання 

інвестиційних та страхових відносин та відіграє одну з головних ролей в 

регулюванні ринкових відносин. 

Висновки. Для забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи 

необхідно враховувати досвід розвинених країн і провести реформу всієї 

кредитної системи. З метою створення сприятливих умов для розвитку 

економіки необхідно орієнтуватись не на технічні (кількісні), а на економічні 

(якісні) критерії при вирішенні питань, пов’язаних з кредитуванням та, 

зрештою, орієнтуватись на потреби соціально-економічного розвитку 

суспільства, що має бути єдиним критерієм для всіх банківських установ 

України. Це значить, що потрібно кредитувати витрати підприємств на 

виробництво та реалізацію тієї продукції, яка дійсно користується попитом у 

суспільстві, а її якість відповідає діючим світовим стандартам та 

перспективним вимогам. Внаслідок підвищення конкуренції фінансові послуги 

та банківські продукти будуть більш модернізовуватись та вдосконалюватись, 

посилення конкуренції на ринку банківських послуг може призвести до 

зменшення прибутків банків, яке, в свою чергу, змусить активніше шукати та 

розробляти як середньострокові, так і довгострокові маркетингові стратегії, 

спрямовані на контролювання витрат банків. Також зменшення вартості 

активних операцій банків буде сприяти впровадженню нових автоматизованих 

банківських технологій. 
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В Україні, як і в більшості країн світу, банки є найбільш важливими 

фінансовими установами у сфері реалізації грошово-кредитної політики, 

надання розрахунково-платіжних послуг та мобілізації депозитних ресурсів. 

Досвід провідних країн світової спільноти переконливо доводить, що 

економічне зростання й забезпечення ефективних умов для стабільного 

розвитку економіки, покращення соціального захисту та добробуту населення 

можливе лише за умови ефективного розвитку банківського сектору економіки. 

Численні проблеми на фінансових ринках змушують уряди і міжнародні 

організації шукати шляхи виходу із сьогоднішньої кризи та можливості для 

запобігання майбутнім кризам. Це вимагає створення механізмів, що 

дозволяють подолати як банкрутства окремих банків, так і виникнення  

системних кризових явищ, а також будуть забезпечувати збереження 

банківською системою її ключових функцій та адекватний захист пересічних 

клієнтів банків. 

Про гостроту проблеми фінансової кризи можна судити за минулими 

банківськими кризами, що відбувалися в Південно-Східній Азії, Латинській 

Америці та майже у всіх розвинених країнах, коли влада застосовувала 

надзвичайні заходи щодо їх подолання. 

Мова йде про ті заходи, що, насамперед, захищають вкладників. 

Наприклад, повні гарантії за внесками вводилися для подолання кризи у 

Таїланді, Мексиці, Японії, Кореї та в інших країнах. В окремих випадках 

держава націоналізувала банки або надавала їм фінансову допомогу, щоб 
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гарантувати виконання їхніх зобов'язань перед вкладниками та забезпечити 

стабільність банківської системи. 

На думку експертів, необхідною і нагальною є реалізація ряду негайних 

та довгострокових заходів, що сприяють запобіганню та пом'якшенню наслідків 

кризи. Так, особливу увагу слід приділити проблемам, пов'язаним з 

підвищенням ефективності пруденційного регулювання і нагляду (за капіталом, 

ліквідністю і якістю управління ризиками), щодо жорсткості вимог до 

розкриття інформації та оцінки активів, зміни ставлення до кредитних 

рейтингів (відносно їх якості та можливого використання інвесторами і 

наглядовими органами), щодо застосування заходів наглядового реагування 

проблемних банків, розробки механізмів, необхідних для врегулювання 

неплатоспроможності банків, підтримки довіри до банківської системи. 

Пропонується ввести додаткові вимоги до змісту і якості інформації, що 

повинна розкриватися фінансовими інститутами, і вжити заходів щодо 

вдосконалення стандартів оцінки та відображення у звітності вкладень у 

фінансові інструменти. 

Важливе місце належить розширенню повноважень регулюючих і 

наглядових органів, пов'язаних з їхнім реагуванням на проблеми в окремих 

банках. Посилюється необхідність застосування до банків заходів, спрямованих 

на запобігання погіршення їхнього фінансового стану і прийняття ними 

надлишкових ризиків.  

Своєчасна реалізація зазначених заходів забезпечить інтенсивніший 

приплив клієнтських вкладів, збільшення ресурсної бази банків, нарощування 

обсягів їх кредитної та інвестиційної діяльності у реальному секторі економіки, 

що у свою чергу зумовить загальний соціально-економічний розвиток нашої 

держави. При цьому контролюючий та регулюючий вплив держави має бути 

максимально спрямований на зупинення масових спекуляцій та зловживань, які 

сьогодні наявні у сфері банківської діяльності, та на їх попередження у 

майбутньому. 
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Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є 

реальною загрозою фінансовій системі країни. Відмивання доходів призводить 

до підриву економічної стабільності, ускладнює контроль за фінансово-

економічною ситуацією в державі. Особливе місце в системі протидії 

легалізації доходів, відведено банкам.  Відповідно до сучасних тенденцій саме 

банк є інститутом, який найбільш часто використовується злочинцями для 

такого роду операцій. Тому надзвичайно актуальним є ефективне здійснення 

внутрішнього фінансового моніторингу в банківській установі, оскільки від 

цього залежить стан та якість моніторингу в країні в цілому. 

Метою даної статті є дослідження теоретичних аспектів сутності 

внутрішнього фінансового моніторингу, а також аналіз цього процесу з огляду 

на його призначення як заходу протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

Основним призначенням внутрішнього фінансового моніторингу є 

виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів та запобігання їх проведенню, що забезпечується за 

допомогою участі всіх працівників банку (у межах їх компетенції) у виявленні 

сумнівних операцій. [1, с.2] 

Організація внутрішнього фінансового моніторингу в першу чергу 

покладається на уповноваженого працівника, а досягнення ефективного його 

впровадження залежить від повного дотримання правил та порядку здійснення 

самої процедури внутрішнього фінансового моніторингу. [3, с.125] 
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Тобто, сьогодні в усьому світі все більше визнається за необхідне, щоб 

банки мали у своєму розпорядженні повну інформацію щодо клієнтів, з якими 

вони мають справу, а це можна досягти за допомогою правильної організації 

роботи працівників банку та проведення ефективної ідентифікації клієнтів.  

Тобто, механізм проведення внутрішнього фінансового моніторингу 

здійснюється за такими напрямками: 

- ідентифікація клієнта; 

- віднесення клієнта до певної групи ризику; 

- виявлення фінансової операції, що має сумнівний характер; 

- віднесення фінансової операції, до операції, що підлягає обов’язковому 

або внутрішньому фінансовому моніторингу;  

- реєстрація операції; 

- передача даних про фінансову операцію до уповноваженого органу; 

- припинення здійснення фінансової операції. [2; с.5] 

Особливу увагу працівники приділяють визначенню щодо призначення 

платежу, контрагентів, суми, зміни звичних реквізитів та операцій, що можуть 

відповідати ознакам обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.  

Хоча банківська сфера належить до числа найбільш регульованих, та все 

ж виникає ряд проблем у внутрішньобанківській системі фінансового 

моніторингу що супроводжують банк у його діяльності: 

- порушення з боку персоналу банку:  порушення вимог ідентифікації; 

сприяння у відмиванню грошей, зокрема, надання консультації, як уникнути 

критичної уваги з боку контролюючих органів;  

- ненадання, або надання неповної інформації Департаменту фінансового 

моніторингу про сумнівні операції клієнтів; 

- часте звернення до банків з проханням відкрити рахунок від імені 

клієнтів, які не з'являються особисто, зокрема через Інтернет технології, що 

ускладнює ідентифікацію клієнта. 

До шляхів, які вплинуть на вирішення проблем можна віднести такі:  
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- постійне удосконалення та застосування автоматизованого програмного 

забезпечення;  

- сертифікація поданих документів; 

- незалежний зв'язок банку з клієнтом; 

- встановлення більш чіткої процедури призначення працівника, 

відповідального за проведення фінансового моніторингу у банківській установі 

та його відокремлених підрозділах; 

- спрощення процедури заповнення форм обліку та подання інформації, 

пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, що прискорить оформлення 

реєстру та передання інформації до Уповноваженого органу.  

Таким чином, діяльність банків у боротьбі з легалізацією незаконно 

отриманих доходів є системою багатогранного характеру, що піддається 

впливу належної оцінки клієнтів та бізнес-середовища їх діяльності. Така 

система формується на базі підходів розробки критеріїв оцінки ризиків 

легалізації доходів за відповідними групами клієнтів та бізнесом в основі 

фінансового моніторингу банку. 
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Останнім часом активно обговорюється питання політики «відкритих 

дверей» для іноземного капіталу. Прихильники «відкритих дверей» для 

іноземного капіталу вважають, що присутність іноземних банків буде 

позитивним фактором для розвитку банківської системи, оскільки це підвищить 

рівень конкуренції, забезпечить надходження інвестицій, поліпшить 

обслуговування нашої економіки. 

 Досвід сусідньої Польщі, де із 62 комерційних банків 44 безпосередньо 

або опосередковано належать іноземцям, засвідчує, що не завжди іноземний 

капітал дає поштовх розвитку економіки. У цій країні іноземні інвестори 

контролюють 79 відсотків капіталу та 68 відсотків активів польського 

банківського сектору. Прихід іноземних банків не дав істотного зростання 

обсягу інвестицій у розвиток економіки. Натомість рівень безробіття досяг 

рекордно високої позначки – 18 відсотків. Темпи економічного зростання 

знизились [1, с.49]. 

У нас фінансові ресурси розпорошені серед великої кількості дрібних 

банків. На фоні значного позабанківського обігу коштів грошові потоки не 

концентруються на пріоритетних напрямках розвитку економіки, а штучно 

перерозподіляються, причому часто не створені умови для розвитку 

інвестиційного кредитування економіки.  

Присутність іноземного капіталу сприятиме притоку прямих іноземних 

інвестицій в Україну та може бути одним з важливих чинників росту економіки 

країни, її стабілізації в умовах фінансової кризи. Іноземні банки також можуть 

стати важливим джерелом довгострокового фінансування капіталомістких 
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проектів та забезпечення підприємств необхідними фінансовими ресурсами. 

Вони відкривають великі джерела акціонерного капіталу для внутрішніх 

фінансових систем, особливо на підтримку посткризових зусиль з проведення 

рекапіталізації [2, с.18]. 

Іноземні банки відчутно впливають на конкуренцію, яка вигідна 

позичальникам, оскільки вони мають можливість залучати дешеві ресурси для 

кредитування. У країнах з високим рівнем проникнення іноземних банків 

підприємства мають доступ до більш довгострокових кредитів за нижчими 

відсотками. Однак, деякі дослідження показують, що іноземні банки зазвичай 

концентрують свою діяльність у специфічній ринковій ніші, яка відображає їхні 

конкурентні переваги, і не завжди конкурують у широких секторах ринку.  

Однак, за результатами дослідження Світового банку, іноземні банки, 

виходячи на ринки країн, які розвиваються, не поспішають із впровадженням 

нових послуг та зниженням процентних ставок за кредитами. Основна їхня мета 

– встановлення контролю за фінансовими потоками та платоспроможністю 

банківської системи, в яку інтегруються. 

А також загроза захоплення іноземними банками банківського ринку 

України загострення міжбанківської конкуренції та підвищення конкурентного 

тиску на вітчизняні банки, що може сприяти підвищенню фінансових ризиків і 

послабленню всієї банківської системи. 

Вірогідність посилення нестабільності на національних фінансових 

ринках через прихід іноземних банків, які не мають високих міжнародних 

рейтингів та достатній обсяг капіталу. Також існує ймовірність збільшення 

спекулятивних операцій та операцій, пов’язаних з відмивання доходів, які 

отримані злочинним шляхом. 

Присутність іноземних банків також може призвести до відтоку частини 

капіталів за кордон, оскільки під час кризи у своєї чи приймаючій країні вони 

часто залишають ринок. Якщо спробувати визначити основні вимоги 

стратегічних іноземних інвесторів до банків – отримувачів їхнього капіталу, то 

не перше місце, напевно, слід поставити прозорість бізнесу банку. Саме такої 
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прозорості, дотримування вимог національного законодавства, проведення 

аудиту за міжнародними стандартами, нерідко бракує українським фінансовим 

установам. 

Іншими словами, в умовах загальної недокапіталізованості українських 

банків альтернативи західному капіталу об’єктивно немає. Подальший розвиток 

банківської системи України, на моє переконання, відбуватиметься у рамках 

загальних процесів глобалізації фінансового сектору Європи та світу. 

Найдоцільніше на даному етапі – визначити «правила гри» для іноземного 

капіталу та вітчизняному ринку.  

Стосовно надійності та ефективності, то очевидно, що безумовний 

пріоритет у цьому відношенні належить банкам з іноземним капіталом, за 

якими стоять гарантії іноземних власників. Крім того, на мою думку, для 

держави немає значення, хто сплачує податки – банк із вітчизняним чи банк з 

іноземним капіталом. Щоправда, банки з іноземним капіталом прозоріші та 

законослухняніші і навряд чи ризикуватимуть своєю репутацією, намагаючись 

зекономити на сплаті податків [3, с.25]. 

Щодо пропозицій обмежити максимальну частку іноземного капіталу у 

банківській системі, то я підтримую тезу, що оптимальну частку присутності 

іноземного капіталу на ринку банківських послуг України повинен визначити 

ринок. 
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Жага до багатства та задоволення особистих матеріальних потреб завжди 

підштовхувала людину до дій. Поняття гроші та злочин завжди тісно йшли 

поряд впродовж багатьох століть. Саме обмеженість ресурсів та їх не рівна 

розподіленість стимулювала йти на кроки, що суперечать кодексу людської 

моралі та поведінки. Тому головним завданням держави як гаранта захисника 

прав людини є розробка дієвих програм та заходів щодо забезпечення безпеки 

та законності господарської діяльності   

Поширення практики функціонування іноземних банків в Україні сприяє 

застосуванню як європейських, так і світових стандартів у вітчизняній 

банківській справі. Глобальні зміни, що відбуваються у фінансовому секторі 

потребують від банків перегляду існуючих стратегій, пов'язаних із 

забезпеченням фінансової безпеки і проведенням ефективного фінансового 

моніторингу. Саме тому однією з основних функцій фінансового моніторингу 

має стати контроль сумнівних операцій у фінансово-банківській системі, що 

може завадити порушенню рівноваги на ринку, або перебігу більш складних 

деструктивних процесів. 

Для підвищення ефективності функціонування системи фінансового 

моніторингу нами запропоновано підходи та напрямки  для зменшення 

можливості потрапляння незаконних коштів в банківську систему та економіку 

країни.  

Створення єдиної бази даних допоможе значно спростити процеси 

ідентифікації суб'єктів фінансових відносин, а також реєстрації та обліку 

предикатних фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. 
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Дана база дозволила б дізнатися про клієнта набагато більше інформації за 

досить короткий час.  

Ще однією проблемою фінансового моніторингу в Україні є недостатнє 

використання незалежних зовнішніх експертів для проведення моніторингу на 

рівні банківської установи, які можуть визначити ефективність організаційної 

структури служби фінансового моніторингу банку. 

Більш ефективний інформаційний обмін поєднаний з побудовою взаємної 

довіри у відповідних процедурах оцінки предикатних фінансових операцій, що 

підлягають фінансовому моніторингу, не лише покращить наглядовий процес, а 

й допоможе ефективно використовувати обмежені ресурси нагляду. Це також 

сприятиме скороченню загального регулятивного навантаження на банки. 

Визначені чинники будуть важливими у просуванні ефективних двосторонніх 

інформаційних потоків як на міжбанківському, так і на загальнодержавному 

рівнях із мінімізацією витрат банків на здійснення операцій у різних системах 

нагляду в контексті міжнародної співпраці. 

Дана пропозиція набуває особливої актуальності в аспекті виявлених 

недоліків застосування закріплених у національному законодавстві ознак 

підозрілих трансакцій. Більшість таких ознак мають нечіткий характер, що 

ускладнює їх ефективне використання, також дані ознаки не враховують 

постійного удосконалення та зміну схем відмивання грошей, що перетворює їх 

у чіткі сигнали для злочинців. Дана ситуація призводить до витрачання 

комерційними банками надлишкових часових та фінансових ресурсів для 

посиленого моніторингу значної кількості фінансових операцій своїх клієнтів, 

більшість з яких не мають об’єктивних ознак злочинних операцій. У той же час 

ймовірність визначення операцій, безпосередньо пов’язаних із відмиванням 

незаконних доходів, залишатиметься досить низькою.  

Враховуючи кризовий стан сьогодення банки потрібно акцентувати 

більше уваги фінансовому моніторингу. В час коли банки борються за 

ліквідність, для них будь-які кошти є потрібними не дивлячись на їх 
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походження. Це в свою чергу дає зелене світло для тих хто прагне «відмити» 

свої кримінальні кошти.  

Проблема легалізації (відмивання) коштів за допомогою кредитних 

операцій двояко впливає на загальне становище банку. Підтримуючи зв’язки з 

кримінальними структурами банки можуть отримувати відносно не дорогі 

кошти, що є дуже обмеженими на ринку банківських ресурсів, та за допомогою 

них провадити активні операції для збільшення прибутку та зміцнення 

ринкових позицій банку. Та з іншого боку, така політика рано чи пізно вийде на 

поверхню і проти банку будуть вжиті заходи, а це несприятливо вплине на його 

іміджеві позиції, відвернути потенційно важливих клієнтів, вкладників. 

Наслідком може бути банкрутство фінансово-кредитної установи. Інша 

ситуація стосується ситуації коли банк допомагає здійснювати злочинну 

діяльність і тим самим стає співучасником.  

Таким чином можна зробити висновок, що послідовне впровадження 

банками даних рекомендацій з фінансового моніторингу дасть можливість 

банкам більш ефективно використовувати власні ресурси. Крім того, клієнти 

банків, операції яких характеризуються низьким рівнем ризику, зможуть 

користуватись перевагами лояльних процедур фінансового моніторингу. 

Реалізація розроблених пропозицій дозволить банкам більш адекватно та 

оперативно відслідковувати підозрілі операції та ефективно протидіяти 

використанню банківської системи для відмивання коштів, здобутих злочинним 

шляхом.  
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На сьогодні Національна система іпотечного кредитування в Україні 

перебуває на стадії становлення. Але незважаючи на це, іпотечні кредити стали 

користуватись високою популярністю серед українців. Як свідчать останні 

статистичні дані НБУ, частка іпотечних кредитів у загальному обсязі вимог за 

кредитами в інвестиційну діяльність за 9 місяців 2008 року підвищилася з 

54,8 до 55,4 %, у тому числі в іноземній валюті – з 59,9 до 61,0 %. Серед вимог 

за іпотечними кредитами домінували кредити фізичним особам, частка яких на 

10.10.2008 р. становила 78,7 проти 78,0 % на початок року [1].  

Досвід країн з розвинутою економікою показав, що іпотека може бути не 

лише надійним механізмом забезпечення кредитів і гарним стимулом розвитку 

національної економіки, а й причиною виникнення криз. До прикладу, іпотечна 

криза в США піддала сумніву надійність і дієвість цього механізму. За 

підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ) втрати світової 

економіки від іпотечної кризи в США склали 170-200 млрд. доларів [2].  

У цих умовах все більшої актуальності набуває питання ефективного 

розвитку системи іпотечного кредитування, яка лише починає формуватись в 

Україні. 

Мета – на основі аналізу зарубіжної практики функціонування іпотечного 

ринку визначити проблемні аспекти та пріоритетні напрямки розвитку 

Національної системи іпотечного кредитування, а також запропонувати дієві 

механізми її фінансування. 

Основні результати дослідження: 

– Вивчення досвіду застосування моделей іпотечного ринку в різних 

країнах показало, що в переважній їх більшості ці моделі в чистому вигляді не 
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застосовуються [3]. На практиці має місце використання специфічних для 

кожної країни комбінацій різних інструментів та механізмів функціонування 

іпотечного ринку. Тому, зараз, на етапі становлення ринку іпотечного 

кредитування в Україні, не варто орієнтуватись, а ще гірше, сліпо копіювати 

якусь одну модель. Однак, сам процес формування ринку іпотеки має бути 

керованим. 

– Створення Національної системи іпотечного кредитування в Україні 

здійснюється комбіновано – на основі американської розширено-відкритої 

моделі, особливістю якої є існування розвинутого вторинного ринку цінних 

паперів, спеціально створеного для забезпечення ринку іпотечного 

кредитування довгостроковими ресурсами, та європейської, де іпотечне 

кредитування здійснюється спеціалізованими іпотечними банками. 

– На відміну від європейської моделі, в Україні іпотечним кредитуванням 

можуть займатись не лише спеціалізовані, але й універсальні банки. І, якщо 

спеціалізованим банкам (за винятком ощадних) заборонено залучати вклади 

фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 % капіталу банку [4], то для 

універсальних банків таких обмежень немає. Тому останні видавали переважну 

більшість іпотечних кредитів за рахунок залучених депозитів строком до трьох 

років (головна відмінність від американської моделі). Такий механізм 

функціонування іпотечного ринку став одним з індикаторів посилення кризи 

ліквідності в банківській системі України (IV квартал 2008 року), та основною 

причиною того, що за браком довгострокових ресурсів банки й досі не можуть 

відновити іпотечне кредитування. 

– Враховуючи вище вказане, вважаємо за доцільне використання 

дворівневої моделі іпотеки, яка б передбачала: 

1. створення за участю держави Національної іпотечної компанії як 

головної установи, що рефінансуватиме іпотечних кредиторів на вторинному 

ринку шляхом випуску іпотечних цінних паперів; 

2. створення спеціалізованих іпотечних установ – в реаліях української 

банківської системи – відокремлених іпотечних підрозділів універсальних 
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банків (іпотечних центрів), на основі яких в перспективі буде створено 

спільний іпотечний банк, що здійснюватиме емісію та розміщення власних 

іпотечних цінних паперів на однорівневому вторинному іпотечному ринку 

паралельно та узгоджено з діяльністю державної іпотечної компанії. 

– У 2004 році в Україні було закладено перші основи для функціонування 

дворівневої моделі іпотечного кредитування – створено Державну іпотечну 

установу (ДІУ) [5]. Однак, поки-що ДІУ не має значного впливу на ринок 

іпотечного кредитування в Україні у зв’язку з наявністю певних неузгоджених 

моментів у діяльності цієї установи. 

– Що стосується другої складової, то найпотужніші українські банки 

(«Райффайзенбанк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», банк «Фінанси і 

кредит») за відносно короткий термін зуміли створити досить широку мережу 

іпотечних центрів та запропонувати своїм клієнтам не лише кредитні, а й цілий 

комплекс супутніх послуг (ріелтери, нотаріуси, юристи тощо). Проте про 

випуск ними іпотечних цінних паперів мова поки-що не йдеться. 

Висновки. Процес становлення Національної системи іпотечного 

кредитування є досить хаотичним, і носить безсистемний характер. Адаптація 

українського іпотечного ринку до розширено-відкритої американської моделі і 

створення Державної іпотечної установи є позитивною, але недосконалою. 

Причина цього – недостатня кількість емітованих ДІУ облігацій, а також 

наявність певних неузгоджених моментів (в першу чергу, організаційних), 

пов’язаних з діяльністю цієї установи. 
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Основою формування ресурсної бази банків та особливою умовою її 

забезпечення є власний капітал. Зміцнення ресурсної бази, інтеграція 

вітчизняної банківської системи у світове співтовариство, значною мірою 

залежить від зростання обсягів власного капіталу комерційних банків. Відтак 

особливого значення набуває питання ефективного використання, збереження, 

та нарощення капіталу кожного банку і збільшення капіталізованості 

банківської системи в цілому. Зміцнення ресурсного потенціалу комерційних 

банків є передумовою пожвавлення інвестиційної активності та забезпечення 

сталого економічного зростання. 

Значний внесок в дослідженні власного капіталу зробили вітчизняні вчені 

М.Д. Алексеєнко, З.М. Васильченко, О.В. Васюренко, А.П.Вожжов, Е. Гілла, 

Е. Дж. Долана, Р. Коттера, Д. Полфремана, П. Роуза та ін. 

Метою дослідження є визначення особливостей формування власного 

капіталу комерційних банків його ролі у діяльності банківської установи, 

механізму формування та структурування власного капіталу. Власні кошти 

(капітал) банку - головний показник можливості банку витримувати 

конкуренцію, здійснювати його подальший розвиток, а також є однією з 

передумов подолання фінансової кризи. 

Аналізуючи формування власного капіталу комерційних банків України, 

необхідно необхідно розглянути його структуру. Загалом, можна сказати, що 

питома вага складових власного капіталу банків протягом останніх років майже 

не змінювалась [3]. 
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Рис.1.Структура власного капіталу банку 
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Діаграма 1. свідчить, що особливістю банків України є значна частка 

статутного капіталу в структурі власного капіталу, яка приблизно становить 

61,4 %. Частка загальних резервів і фондів становила всередньому 25 %. За 

останні п’ять років функціонального розвитку українських банків власний 

капітал банківської системи істотно підвищився. Так, сукупний обсяг власного 

капіталу банків України дорівнює обсягу власного капіталу одного великого 

європейського банку [2, с.10]. 

Загальновизнаним теоретичним підходом до розгляду проблеми 

капіталізації та консолідації банківської системи, підтвердженим багаторічною 

практикою на прикладі багатьох економічно розвинутих країн світу, є визнання 

тісного взаємозв'язку між рівнем концентрації банківського капіталу та рівнем 

економічного розвитку країни. Необхідно зазначити, що цей зв'язок є 

взаємозалежним. І чим вищим є рівень розвитку економіки, тим вищим 

повинен бути рівень кoнцeнтpaції банківського капіталу, щоб забезпечити 

потреби суб'єктів господарювання у фінансових ресурсах [6, с.216]. 

  Відповідно, щоб зберегти від знецінення статутний капітал банківської 

системи, банки зобов’язані за підсумками року на основі фінансової звітності 

коригувати його розмір на індекс девальвації чи ревальвації гривні за рахунок і 

в межах валових доходів або валових витрат банку за методикою НБУ. 

Перерахування розміру статутного капіталу у гривні за офіційним  курсом  

гривні до іноземних валют, встановлених  Національним  банком  України  на   

день укладення установчого договору. В умовах значної девальвації гривні 
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завдання захисту власного капіталу і статутного капіталу від знецінення навряд 

чи буде вирішене [4].  

Винятково важливу роль у забезпеченні високого рівня концентpaцiї 

капіталу вітчизняних банківських установ  відіграє консолідaція банків, яку 

визначають як "процес, під час якого бізнес одних банків переходить до 

інших" [2]. На відміну від капіталізацїі, цей процес є складнішим з 

організаційно-практичної точки зору та потребує більше уваги як з боку банків, 

так і з боку регулятора. Характер і форми консолідацїі банків значною мірою 

залежать від загальної економічної та політичної ситуацій в країні, політики 

НБУ, особливостей та перспектив розвитку внутрішніх і зовнішніх фінансових 

ринків, намірів власників окремих банків  та їх потенційних партнерів тощо 

[5, с.2]. 

Отже, банкам України треба й далі накопичувати власний капітал. Для 

цього доцільно збільшувати акціонерний капітал, реалізовувати ефективну 

дивідендну політику, раціонально управляти власним капіталом. Успішність 

подальшого процесу капіталізації банківської системи України залежить від тих 

методів і форм управління капіталом, що використовуватимуться як НБУ, так і 

самими банками. [1, с.80]. 
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УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

Специальной организацией, обеспечивающей движение денег, является 

банк. Банковская система является основной в кредитной системе страны, 

которая  включает в себя совокупность кредитных отношений, форм и методов 

кредитования, а также совокупность кредитных институтов.  

Во главе банковской системы стоит Центральный Банк, он осуществляет 

свою деятельность проводя денежно-кредитную политику, которая является 

также составной частью всей экономической политики государства. 

Объектом в системе денежно-кредитной политики выступают, прежде 

всего, денежные средства (финансовые активы), обеспечивающие 

воспроизводство товаров и услуг. Субъектами денежно-кредитной политики 

являются государственные структуры, которые в соответствии с 

законодательством страны уполномочены осуществлять государственное 

регулирование денежных потоков и деятельности институтов денежно-

кредитного сектора. [1, с.228] 

Основополагающей целью денежно-кредитной политики является 

помощь экономике в достижении общего уровня производства, 

характеризующейся полной занятостью и отсутствием инфляции.  

Денежно-кредитная политика – это совокупность мер  экономического 

регулирования денежного обращения и кредита, направленных на обеспечение 

высокого экономического роста путем воздействия на уровень и динамику 

инфляции, инвестиционную активность и другие важнейшие 

макроэкономические процессы. 
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Достижение желаемого результата макроэкономического эффекта 

центральный банк обеспечивает путем использования рычагов экономического 

воздействия – инструментов денежно-кредитной политики. [2, с.363;] 

Самостоятельную денежно-кредитную политику Республика Беларусь 

начала проводить с момента обретения независимости. В декабре 1990 г. были 

приняты законы «О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь», 

«О Национальном банке Республики Беларусь» и введены в действие с 

01.01.1991 г., они определили экономические и правовые основы деятельности 

Национального банка как органа, разрабатывающего и реализующего денежно-

кредитную политику.  

На данный момент в Республике Беларусь принята программа развития 

банковского сектора экономики на 2006-2010 гг., в которой впервые 

предусмотрена программа развития денежно-кредитного сектора экономики до 

2010 года.  

Денежно-кредитная политика 2006-2008 гг. была направлена на 

обеспечение условий для устойчивых темпов экономического роста и 

выполнение прогнозных показателей  социально-экономического развития. 

 Что касается курсовой политики 2007-2008 г.,  курс белорусского рубля к 

доллару США снизился на 0,4 % за январь – август 2007 г. и на 1 октября 2007г. 

был равен 2149 белорусским рублям за 1 доллар США. Обменный курс 

белорусского рубля к доллару США за 2008 г. снизился на 2,3 %. На конец 

2008 г. он составил 2200 рублей за 1 доллар США, что соответствовало 

прогнозному диапазону. В январе 2009 г. была девальвирована белорусская 

валюта, после чего курсы доллара США и евро резко возросли. В настоящее 

время курс белорусского рубля определяется на основании корзины валют, в 

которую входят доллар США, евро и российский рубль. На 2009 год изменение 

курса белорусского рубля к стоимости корзины иностранных валют 

планируется  плюс 5 - минус 5 %. 

Кредитная политика была направлена на максимально допустимое 

удовлетворение потребности юридических и физических лиц в кредитных 
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ресурсах. За 2008 г. требования банков к экономике увеличились на 16,6 трлн. 

руб., или на 54,5 %, а 1 января 2009 г. составили 47,1 трлн. руб. 

Складывающаяся экономическая и финансовая ситуация потребовала 

определенной корректировки процентной политики. Учитывая более высокий 

уровень инфляции, чем прогнозировалось, Национальный банк с согласия 

Президента с середины 2008 г. начал постепенно повышать ставку 

рефинансирования, доведя ее с 17 декабря 2008 г. до уровня 12 % годовых, а с 

8 января текущего года — до 14 %. Данный метод имеет свои преимущества и 

недостатки, с одной стороны происходит сокращение денежной массы, а с 

другой стороны увеличивается недостаток ресурсов, что приводит к снижению 

эффективности производства [3]. 

В условиях инфляции проводится политика «дорогих денег», которая 

направлена на ужесточение условий и ограничение объема кредитных операций 

коммерческих банков, то есть на сокращение предложения денег. В периоды 

спада производства для стимулирования деловой активности проводится 

политика «дешевых денег», то есть расширение масштабов кредитования. 

Таким образом, денежно-кредитная политика Республики Беларусь 

осуществляется с учётом социально-экономической политики государства и 

направлена на формирование благоприятных условий для реформирования 

народного хозяйства при минимизации (или недопущении) отрицательных 

явлений. 

Список литературы 

1.Моисеев, С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учеб. 

Пособие -  М.:Экономист, 2005 – 110-300с 

2. Кравцова, Г.И.  Деньги, кредит, банки. - Мн.: БГЭУ, 2003. – 528с 

3. Официальный сайт Национального банка РБ: www.nbrb.by  



 62 

УДК 336.71 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Илюшина Е. А. 

Научный руководитель: Зубко О.В. 

УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь)  

Конкуренция в банковском секторе является стимулирующим фактором 

повышения качества предоставляемых банками услуг и ориентации 

деятельности банков на клиента. Развитие здоровой конкуренции, расширение 

спектра и качества банковских услуг приводит к повышению эффективности 

функционирования всей банковской системы и росту уровня жизни населения 

Республики Беларусь. Для изучения сущности конкуренции необходимо 

исследовать рынок розничных услуг, возможности повышения 

конкурентоспособности банков и банковских услуг, позиции крупнейших 

белорусских банков на рынке потребительских услуг. 

Эффективное развитие банковского сектора Республики Беларусь 

свидетельствует о динамичном развитии банковской розницы, повышении 

спроса на банковские продукты со стороны физических лиц и повышении 

доверия населения к банковской системе.  

Одним из ключевых моментов участия банка на рынке розничных услуг 

является получение прибыли за счет привлечения клиентов. Здесь важную роль 

играет как широта спектра предоставляемых услуг, так и их доступность. 

Наибольшим количеством филиалов в Республике Беларусь обладают 

ОАО «Белагропромбанк» (117 филиалов) и ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(106 филиалов) [1, с.16-17].  

Наиболее устойчивые позиции по отношению к банкам-конкурентам 

имеют те банки, которые эффективно функционируют в банковской системе 

страны. ОАО «АСБ Беларусбанк» является крупнейшим банком по величине 

капитала, который в 2008 году составил 1136,8 млн. долл. США. Величина 
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капитала ОАО «Белагропромбанк» составила 1094,4 млн. долл. США. Тройку 

лидеров замыкает ОАО «БПС-Банк» - 220,1 млн. долл. США [2]. 

Основная борьба банков-конкурентов разворачивается на рынке 

кредитных и депозитных услуг. Уровень концентрации рынка депозитов в трех 

крупнейших банках (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», 

ОАО «Приорбанк») составил в 2008 г. 74,6 %. Наиболее устойчивую позицию 

имеют банки, привлекшие во вклады наибольшую сумму денежных средств 

физических лиц. Лидером по оказанию депозитных услуг является 

ОАО «АСБ Беларусбанк» привлекший во вклады 3 586,1 млн. долл. США. 

В тройку ведущих банков вошли также ОАО «Белагропромбанк» 

(598,4 млн. долл. США) и ОАО «БПС-Банк» (570,4) [2]. 

Рынок кредитов физическим лицам также свидетельствует о высокой 

степени концентрации. Уровень концентрации составил 76,6 % для трех 

крупнейших банков РБ. В ОАО «АСБ Беларусбанк» сосредоточено более 

половины (62,9 %) всей величины выданных кредитов физическим лицам. 

В шестерку лидеров также входят ОАО «Приорбанк» (10,0 %) 

Белагропромбанк (3,7 %), БПС-Банк (3,6 %), Белгазпромбанк (3,3 %) и 

Белросбанк (3,2 %). Примечательно, что по объему выданных кредитов 

физическим лицам из шестерки лидеров были вытеснены два системообразующих 

банка – ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Белвнешэкономбанк» [2]. 

Жесткая конкуренция в банковском деле ведет к вытеснению банков, не 

применяющих инновации, поэтому решение проблемы эффективного 

применения электронных платежных инструментов для банков является 

чрезвычайно важным [3, с.23]. На сегодняшний день 21 банк Республики 

Беларусь эмитирует банковские пластиковые карточки. Лидерами по выпуску в 

обращение банковских пластиковых карточек традиционно является ОАО 

«АСБ Беларусбанк», которым в 2008 году было эмитировано 4,2 млн. карт.  

Укреплению конкурентной позиции банка способствует и признание со 

стороны международных рейтинговых агентств. Агентством Fitch Ratings 

международные рейтинги присвоены 6 банкам: ОАО «Белагропромбанк», 
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ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», 

ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «БПС-Банк» и ОАО «Банк ВТБ (Беларусь)». 

В рейтинге белорусских банков пальма первенства принадлежит 

ОАО «АСБ Беларусбанк». По некоторым показателям (кредиты физическим 

лицам, депозиты)  доля ОАО «АСБ Беларусбанк»  доходит до 60%. Серьезную 

конкуренцию ему составляет ОАО «Белагропромбанк». Системообразующие 

банки уже перестали быть абсолютными лидерами и один из них – 

ОАО «Белвнешэкономбанк» – входит в шестерку лидеров лишь по некоторым 

показателям. Главными его соперниками стали ОАО «Белгазпромбанк», 

ОАО «Банк Москва-Минск» и ОАО « Банк ВТБ (Беларусь)». 

Укреплению конкурентной позиции банка могут способствовать 

увеличение объемов банковских продуктов, предложение услуг по 

соотношению «цена – качество – скорость обслуживания», а также привлечение 

большего количества клиентов для пользования кредитами, депозитами, 

пластиковыми карточками, налаживание партнерских соглашений с 

иностранными банками с целью привлечения финансовых ресурсов для 

финансирования внешнеэкономической деятельности клиентов. 

Особенностью развития конкурентных отношений между банками на 

рынке розничных услуг является высокий уровень концентрации кредитных и 

депозитных услуг в трех крупнейших банках Республики Беларусь 

(ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Приорбанк»), 

которые используют современные банковские технологии и ведут большую 

работу по привлечению каждого клиента. 
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Дотримання показників ліквідності банківської системи є однією з 

основних умов ефективного функціонування економіки будь-якої країни. Стан 

та чинники, що впливають на банківську ліквідність, визначають стабільність 

та перспективи розвитку усіх секторів економіки. Оптимальний рівень 

банківської ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх 

зобов’язань як окремою банківською установою, так й усією банківською 

системою, що сприяє підвищенню надійності, фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності вітчизняного банківського бізнесу. 

Управління ліквідністю банківської системи – це складний процес 

створення передумов, забезпечення та підтримання оптимального її значення на 

макрорівні. Суть проблеми управління ліквідністю полягає у невідповідності  

сукупного попиту на ліквідність та сукупної пропозиції ліквідних коштів, що 

свідчить про наявність структурного дефіциту або ліквідності банківської 

системи, саме тому увагу зосереджено на дослідженні сучасного стану 

детермінантів, що впливають на ліквідність банківської системи України, а 

також пошуку шляхів подолання системної проблеми недотримання 

вітчизняними банківськими установами показників ліквідності. 

 В Україні політику  управління ліквідністю банківської системи реалізує 

Національний банк України. В процесі своєї діяльності центральний банк  

використовує  такі інструменти банківського нагляду, як економічні нормативи 

– насамперед, ліквідності (миттєвої, поточної, короткострокової) та 

адекватності капіталу, а також такі основні інструменти грошово-кредитної 
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політики, як обов’язкові резерви, операції з рефінансування банків, облікову 

політику,  операції з цінними паперами, валютні інтервенції тощо. 

Визначення потреби банку в ліквідних коштах – важлива складова 

процесу управління банківською ліквідністю, що обумовлено низькою факторів 

[1, c.26] 

1. Суть проблеми, яка виникає у випадку невідповідності термінів, полягає у 

тому, що надходження готівки від реалізації активів за строками іноді не 

співпадає з кількістю готівкових коштів, необхідних для покриття банками 

своєї заборгованості, тому банківські установи повинні бути готовими 

задовольнити попит на грошові кошти, який в окремі періоди часу може бути 

доволі значним, особливо наприкінці першого тижня, місяця, протягом певних 

сезонів року. 

2. Проблема ліквідності пов’язана з чутливістю банків до зміни процентних 

ставок: коли відбувається зниження процентних ставок за депозитними 

угодами, вкладники можуть вилучати свої кошти з метою пошуку більш 

прибуткових шляхів їх інвестування. Отже, зв’язок між ризиком ліквідності та 

процентним ризиком існує, тому його необхідно  враховувати при управлінні 

ліквідністю банківської системи країни. 

3. Важливою дилемою в управлінні активами є вибір між дотриманням 

банками показників ліквідності та дохідності, тому при розробленні стратегії 

управління ліквідністю має бути враховане її основне функціональне 

призначення. 

Виділяють чотири основні теорії управління ліквідністю. Відповідно до 

теорії комерційних позик банк може зберігати свою ліквідність у разі, якщо 

активи розміщені в короткострокові позики, що своєчасно погашаються за 

нормального стану ділової кон’юнктури. Основним недоліком цієї теорії є те, 

що вона добре працювала в умовах стабільного розвитку економіки, але не в 

умовах економічної кризи. 

Теорія переміщення (трансформації) активів  полягає у тому, що банк 

може підтримувати свою ліквідність, якщо він постійно володіє достатньою 
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кількістю таких активів, котрі можуть бути легко трансформовані в готівку в 

будь-який час. Недолік цієї теорії полягає в обмеженій кількості активів, 

прийнятих як вторинні резерви банківської ліквідності.  

Теорія мобілізації коштів – це метод управління банківською ліквідністю, 

заснований на мобілізації грошових коштів із зовнішніх джерел. Такий підхід, 

заснований на управлінні пасивами,  у порівнянні з методами, що грунтуються 

на управлінні активами, має низку переваг, оскільки дозволяє банку не 

змінювати структури активів, банк здатний  безперешкодно залучати в 

необхідних обсягах ресурси із зовнішніх джерел . Недоліками теорії є те, що 

пасиви, які залучаються ззовні, є ресурсами короткострокового характеру. 

Висновки:Отже, проаналізувавши основні проблеми управління ліквідністю, 

очевидно, що питання розроблення підходів до управління потребують 

деталізації та комплексності. Кожна із теорій є ефективною лише  за умови 

стабільного розвитку економіки, а не в умовах економічної кризи. Наразі  

українські  банки повинні трансформувати власні аналітичні напрацювання 

відповідно до наявної ситуації. Процес управління ліквідністю повинен бути 

інтегрованим у  систему банківського менеджменту, що безумовно потребує 

розроблення відповідного програмного забезпечення. 
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В последнее время для многих коммерческих банков становится все более 

актуальным повышение качества обслуживания клиентов. Все большее число 

руководителей осознает, что именно качественный сервис позволит сохранить 

конкурентоспособность их кредитных учреждений в долгосрочной 

перспективе. Параллельно с этим процессом повышается популярность такой 

услуги, как аудит качества обслуживания. Поскольку именно эта методика 

позволяет оценивать уровень сервиса с позиции обычных клиентов.  

Аудит качества обслуживания – это комплекс услуг по мониторингу 

работы торгового и обслуживающего персонала. Поводом для проведения 

аудита качества обслуживания являются: наличие замечаний и недовольств со 

стороны клиентов; неэффективность маркетинговых инструментов; сомнения в 

лояльности банковского персонала; слабая конкурентная позиция банка на 

рынке ссудного капитала. 

Основными методами, используемыми для организации исследований по 

аудиту качества обслуживания, являются метод «тайного покупателя» и метод 

опросов клиентов. 

Суть «тайной покупки» содержится в самом названии. Это серия визитов 

специально подготовленных людей в отделения и филиалы банков в 

соответствии с разработанным сценарием. Посещая банки, «тайные 

покупатели» проходят тот же путь, который в реальности проходят многие 

потенциальные клиенты, выбирая банк, удовлетворяющий их требованиям. По 

результатам визита «тайные покупатели» заполняют анкеты, составляют 

подробное описание наблюдений и проходят собеседование с ведущим 

экспертом, отвечающим за проведение исследований. Собранные данные 
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обрабатываются и систематизируются, после чего составляется сводный 

аналитический отчет и вырабатываются рекомендации по исправлению 

выявленных нарушений.  

Метод опросов клиентов заключается в проведении независимого опроса о 

качестве работы персонала банка-заказчика и пожеланиях клиента. Опрос 

клиентов может проводиться посредством анкет. Для каждой категории 

клиентов составляется отдельная анкета, состоящая из вопросов, в которых 

именно эти клиенты особенно компетентны. 

Заказчик исследования получает результаты в виде структурированного 

аналитического отчета, а также имеет возможность изучения данных 

индивидуальных опросных листов, содержащих оценки и детальные 

комментарии клиентов.  

Наиболее эффективно применять метод опроса реальных клиентов в 

сочетании с  методом «тайного покупателя». 

Рассмотрим ряд типичных ошибок, которые чаще всего допускают заказчики 

исследований по аудиту качества обслуживания: 

1. Первой типичной ошибкой является попытка запуска программы 

проверок до внедрения полноценных стандартов обслуживания клиентов. 

Иными словами, банк еще не имеет определенных правил обслуживания, но 

уже пытается контролировать их выполнение 

2.  Второй ошибкой, безусловно, является отсутствие обратной связи: 

когда розница не получает и не использует данных, которые собираются с 

помощью аудита качества обслуживания.  

3.  Третья ошибка — это отсутствие связей между программами 

аудита качества обслуживания и мотивационными мероприятиями, которые 

используются в банке.  

4. Четвертой ошибкой является нехватка коммуникаций, когда 

программу таинственного покупателя запускают, часто не объяснив персоналу 

конкретные выгоды и последствия введения проверок. 
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5. Пятую ошибку часто совершают заказчики, которые видят в 

исследованиях по аудиту качества обслуживания некую панацею и только с их 

помощью надеются улучшить качество обслуживания. В данной ситуации 

необходимо помнить, что значительно улучшить сервис можно только 

используя комплекс средств. Это и программа обучения персонала, и стандарты 

обслуживания, и программа мотивации персонала, и формирование 

корпоративной культуры — все это приводит к успеху только при условии 

комплексного применения. Следует помнить, что аудит качества обслуживания 

это сильный, но не единственный инструмент. 

6. Шестая типичная ошибка — это отсутствие регулярности в 

проведении аудита качества обслуживания. Поскольку этот инструмент 

призван обеспечивать постоянный режим мониторинга и контроля для 

розницы, то паузы, особенно длительные, являются разрушительными для 

качества обслуживания, поскольку обслуживающий персонал воспринимает их 

как сигнал к тому, что можно снизить усилия.  

Данные, полученные в результате аудита качества обслуживания, 

позволяют банку пересмотреть свою собственную маркетинговую стратегию и 

внести в нее необходимые коррективы.  
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Вступ. Розвиток банківського сектора – найважливіша умова 

економічного зростання та забезпечення фінансової безпеки держави. В умовах 

фінансової нестабільності одним із головних критеріїв, що характеризують стан 

банківської системи виступає частка проблемних кредитів у кредитному 
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портфелі. Цей показник при досягненні певної критичної межі потенційно може 

дестабілізувати усю банківську систему та знівелювати усі заходи, що 

приймаються як урядами країн, так і власниками банків щодо відновлення їх 

нормальної роботи (збільшення капіталізації, заходи щодо рефінансування, 

зниження облікової ставки тощо). 

Аналіз досліджень. В основі сучасних досліджень теорії і практики 

державного регулювання капіталізації лежать фундаментальні праці 

Дж. Кейнса й М. Фрідмана. Проблеми пов’язані із методами оздоровлення 

банків досліджують такі вчені, як В. Геєць, В. Корнєєв, О. Барановський та 

багато інших вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Однак, незважаючи на множину робіт з даної проблематики, недостатньо 

дослідженими є питання пов’язані з розробкою альтернативних концепцій у 

вирішені проблем банківських установ в умовах фінансової нестабільності. 

Виклад основного матеріалу. Основні аспекти заходів по стабілізації 

банківської системи були включені у спеціальну матрицю, розроблену 

Федеральною комісією страхування депозитів у 1980-ті роки [1, с.66].  

Першим етапом є вирішення проблем за рахунок участі приватних 

інвесторів, теперішніх чи потенційних власників. Якщо перший етап 

неможливий чи ефект від нього не є достатнім для вирішення проблеми, то слід 

звернути увагу на пропозиції інших фінансово-кредитних установ про злиття чи 

поглинання. При неспроможності перших двох шляхів вирішення проблеми у 

справу втручається держава. Згідно матриці, втручання держави  може 

базуватися на двох взаємопов’язаних стратегіях. Перша передбачає непряме 

втручання держави через залучення додаткового фінансування під гарантії 

уряду чи допомогу у вирішенні питань купівлі проблемного банку. Прикладом 

подібної стратегії може вважатися надання позики під гарантії уряду п’ятому за 

величиною банку США – Bearn Stearns із наступним пошуком стратегічного 

інвестора та його поглинанням JP Morgan Chase у березні 2008 року. Друга 

передбачає пряме втручання держави через безпосереднє фінансування заходів 

щодо націоналізації проблемного банку. В кінці 2008 – на початку 2009 років за 
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подібним сценарієм відбулась повна чи часткова націоналізація відразу 

декількох банківських груп та окремих банків: Northern Rock і Bradford & 

Bingley, Fortis, Dexia. 

З початку активного прояву кризових явищ у банківській системі Україні 

НБУ та Мінфін активно працюють над розробкою концепцій оздоровлення 

вітчизняної банківської системи. Одним із оптимальних шляхів, на нашу думку, 

є створення так званого «поганого банку». Ця концепція була розроблена 

урядом Швеції під час кризи 1991-1992 років. Вона передбачала: виділення 

проблемним банкам фінансової допомоги в обмін на акції; державне 

страхування усіх забов’язань банків; списання безнадійних кредитів та продаж 

спеціально створеному державному банку так званих «toxic active», тобто 

проблемних кредитів. 

Загальні витрати держави склали 4 % ВВП (близько 11 млрд. дол. США). 

Після проведення зворотного процесу приватизації та реструктуризації 

проблемних кредитів держава повернула близько 10,4 млрд. дол. США 

[2, с. 54]. 

Після кризи іпотечного ринку початку 90-х у Японії у 1999 році був 

створений DICJ, який викуповував у банків «погані» активи. Після 

реструктуризації заборгованості та підняття цін на нерухомість банк повернув 

98 % витрачених урядом коштів. Його діяльність у найбільшій мірі сприяла 

виходу Японії із семирічної кризи банківської системи [3, с. 53]. 

Загальний алгоритм дії подібної концепції виглядатиме так: спочатку 

«проблемні банки» будуть піддані процесу злиття в добровільному чи 

примусовому порядку у холдинги за переважаючою часткою кредитів у 

портфелі (іпотечні, інвестиційні, фізичним чи юридичним особам тощо). Потім 

новостворений банківський холдинг буде ділитися на два банки – один візьме 

на свій баланс депозити і активи, по яким немає проблем. Інший – проблемні 

кредити. І в перший і в другий держава та приватні інвестори будуть повинні 

зробити фінансові вливання. 
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Висновки. В умовах фінансової нестабільності участь держави у 

збільшенні капіталізації банків, навіть через механізм часткової націоналізації, 

виступає саме тим засобом, який дає змогу банкам не збанкротувати чи не бути 

поглиненими конкурентами, тобто засобом збільшення 

конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ та однією з умов 

зняття соціальної напруги у суспільстві. 
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Функціонування банківської установи в сучасних умовах вимагають 

удосконалення системи управління. Це, в свою чергу, обумовлено прагненням 

банківських установ на забезпечення ефективної діяльності та досягненням 

поставлених цілей.  

Основною метою ефективної фінансової діяльності є одержання 

власниками максимальної економічної вигоди в результаті функціонування 

банку. Реалізація цієї мети сприяє зростанню прибутковості, приросту 

рентабельності власного капіталу, підтримання належного рівня ліквідності. 

Одночасно обмеженість фінансових ресурсів в умовах недосконалості 
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правового поля та серйозних політичних перетворень потребують нових 

підходів до управління фінансовою діяльністю.  

Тому актуальним завданням для банків постало удосконалення форм і 

методів фінансового забезпечення функціонування банківської установи, тобто 

пошук нових ефективних інструментів ефективної фінансової діяльності, одним 

з яких виступає фінансове планування.  

Фінансове планування – це безперервний процес забезпечення ефективної 

діяльності банку в перспективі та пошук шляхів її вдосконалення шляхом 

визначення фінансових цілей, встановленні ступеня їх відповідності поточному 

фінансовому стану банку, оцінки вірогідності їх досягнення за наявних 

фінансових ресурсів банку, розробки сукупності кількісних та якісних фінансових 

показників, що об’єднуються у фінансові плани, а також формулюванні 

послідовності дій, спрямованих на досягнення даних цілей.  

Фінансове планування слугує основою для розвитку внутрішньої системи 

банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського 

менеджменту. Воно виступає ключовим інструментом управління, за допомогою 

якого керівництво банку спрямовує зусилля всього колективу на досягнення 

стратегічних, тактичних і поточних задач. 

Кінцевою метою фінансового планування є складання бізнес-плану 

банку.  Для  середньострокових та довгострокових перспектив розробка бізнес 

плану є центральною фазою процесу ефективного фінансового планування в 

банку. Для короткострокових перспектив, що досить нетривалі за строками 

реалізації, бізнес-план – початковий етап планування.  

Якщо ж перед службою планування не поставлене завдання зі  складання 

і коригування бізнес-плану, то існує значний ризик зниження фінансового стану 

банку, яке може викликати наступні негативні наслідки: невиконання 

обов’язкових нормативів, встановлених Національним банком України або 

істотне їх погіршення; відсутність у керівництва даних для перспективи 

розвитку банку; нераціональне використання ресурсів; завищена відсоткова 
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ставка за активними операціями; занижена відсоткова ставка за пасивними 

операціями; зростання рівня ризику за активними та пасивними операціями. 

У зв’язку з цим, першочерговим завданням менеджерів стає 

обґрунтування та побудова раціональної організації системи фінансового 

планування та контролю згідно з загальними правилами та специфікою 

функціонування відповідної банківської установи. 

Проблемою фінансового планування в сучасних умовах є те, що 

розробки, які стосуються планування грошових потоків банку, орієнтовані на 

стабільну ринкову економіку. Їх використання в нашій країні суттєво 

ускладнене високим рівнем інфляцій та досить частими та непередбаченими 

змінами відсоткових ставок. 

Загалом можна виділити кілька основних недоліків в системі фінансового 

планування банку: нереальність фінансових планів, які складаються, що 

пов’язано з необґрунтованістю даних; низька оперативність складання планів; 

відсутність чітких внутрішніх стандартів складання планів; слабкий 

взаємозв’язок між довго-  і короткостроковими планами; слабка реалізація 

планів з точки зору забезпечення необхідними фінансовими і матеріальними 

ресурсами.  Багато причин пов’язані з недосконалістю організації самого 

процесу планування та відсутністю орієнтації на кінцевий результат: втрата 

інформації та її спотворення при передачі, проблеми у взаємодії між 

функціональними підрозділами, надмірно тривалі процедури узгодження 

рішень, дублювання функцій -  все це впливає на систему управління 

банківською установою.  

Отже, банківські установи, які за таких складних умов зважаться на 

впровадження системи планування в щоденну діяльність, матимуть безперечні 

переваги, оскільки першими оволодіють  технікою розроблення, корегування та 

виконання планів. Це дасть їм змогу зайняти достатньо міцні позиції щодо 

своїх конкурентів. Своєчасне усвідомлення необхідності планування дає змогу 

зробити процес впровадження безболісним і провести його з найменшими 

витратами коштів і часу. Проблеми раціональної організації системи 
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планування в банку рано чи пізно постануть перед менеджментом кожного 

банку, тому доцільно зробити це швидше, не очікуючи негативних проявів, 

пов'язаних з відсутністю чітко налагодженої системи.  
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В условиях трансформационной экономики роль банков значительно 

возрастает, возникает необходимость в поддержании финансовой стабильности, 

в обеспечении бесперебойности расчетов между хозяйствующими субъектами 

и определении направлений инвестиций на развитие, прежде всего, реального 

сектора экономики. 

Актуальность рассмотрения этой проблемы неоспоримо усиливается в 

региональном аспекте. Вследствие различных причин банковская система 

должна принимать все большее участие в формировании экономической 

стратегии региона, благодаря чему станет возможным углубление взаимосвязи 

банков и региональной экономики. Целью исследования является определение 
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роли банковской системы в развитии реального сектора экономики Пинского 

региона и анализ его развития. 

На территории города Пинска расположено и функционирует Отделение 

Главного управления Национального банка Республики Беларусь по Брестской 

области в г. Пинске. Основной задачей отделения является реализация 

кредитно-денежной политики Национального банка и контроль за ее 

выполнением. Функции отделения определены в форме экономической, 

контрольной и инспекционной работы за деятельностью коммерческих банков 

Пинского региона, который включает в себя 4 района Брестской области: 

Пинский, Ивановский, Столинский и Лунинецкий. На территории данных 

районов функционируют 20 учреждений коммерческих банков. В 2008 году 

деятельность учреждений банков Пинского региона была ориентирована на 

выполнение задач, предусмотренных Основными направлениями денежно-

кредитной политики Республики Беларусь на 2008 год, Областными 

мероприятиями по достижению сбалансированности объемов наличных 

денежных средств с объемами реализованных товаров и услуг населению 

Брестской области на 2008 год, Государственной программы развития 

технической инфраструктуры, обеспечивающей использование банковских 

пластиковых карточек на 2006 -2010 годы. 

Созданию условий устойчивого экономического роста Пинского региона 

способствовала кредитная поддержка, оказываемая банками экономике и 

домашним хозяйствам. За 2008 год по сравнению с предыдущим годом 

кредитная задолженность банков увеличились по Пинскому району на 84,3 % и 

достигла 694,3 млрд.руб., по Ивановскому - на 99,9 % и составила 

163,4 млрд.руб., по Столинскому - на 75,6 % и приблизилась к 148,7 млрд.руб. и 

по Лунинецкому району - на 43,4 % и превысила 201,4 млрд.руб. Высокими 

темпами развивалось и кредитование физических лиц. Средний размер 

задолженности по кредитам в среднем на одного жителя Брестской области 

достиг 1307,5 тыс.руб. Ниже данного показателя сложились объемы 

задолженности на 1 человека во всех районах региона, за исключением 
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Пинского. В Ивановском районе задолженность по кредитам составила 

930,4 тыс.руб., в Столинском – 812,7 тыс.руб., в Лунинецком – 1139,5 тыс.руб., 

в г. Пинске и Пинском районе – 1447,9 тыс.руб. Наиболее остро проблема 

наращивания кредитной задолженности физических лиц стоит в Столинском 

районе, по которому данный показатель отстает от областного в 1,6 раза. 

По итогам работы за 2008 год всеми районами выполнено задание по 

темпам роста привлеченных средств населения. По Пинскому району объем 

привлеченных средств населения достиг 236,8 млрд.руб., по Ивановскому – 

29,8 млрд.руб. По Столинскому средства граждан в банках приблизились к 52,5 

млрд.руб., а по Лунинецкому достигли почти 67,9 млрд.руб. В целом по 

области в среднем на одного жителя приходится 1064,7 тыс.руб. привлеченных 

банками средств населения. В г. Пинске и Пинском районе на одного жителя 

привлечено в среднем 1 270,8 тыс.руб. В Столинском и Ивановском районах по 

состоянию на начало года в среднем на одного человека приходится 625,4 

тыс.руб. и 631,8 тыс.руб. вкладов соответственно, что в 1,7 раза меньше чем по 

области. 

Существенное влияние на налично-денежный оборот оказывает рынок 

наличной иностранной валюты. За 2008 год учреждениями банков всех районов 

было куплено иностранной валюты на 132,2 млн.долл. США в эквиваленте, а 

продано на 151,2 млн. долл.США. Характерной чертой валютного рынка всех 

районов являлся опережающий рост объемов купленной банками валюты над 

объемами её продажи физическим лицам. В Пинском районе объемы покупки 

банками инвалюты выросли на 29,9 %, продажи - на 25,8 %, в Ивановском – 

57,4 % и 59,3 % соответственно. Банки Столинского района увеличили покупку 

на 135,0 %, продажу - на 92,6 %. В Лунинецком районе обороты увеличились на 

82,9 % и на 69,1 % соответственно. 

В настоящее время совершение валютно-обменных операций внедрено во 

всех структурных подразделениях расположенных как в городах, так и в 

сельской местности. Соответственно значительно снизилась нагрузка на одну 

кассу и повысилось качество обслуживания населения. В настоящее время в 
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Брестской области в среднем на одну кассу, совершающую валютно-обменные 

операции, приходится 1506 жителей. Хуже среднеобластного показателя 

сложилась ситуация в Лунинецком районе, в котором на 1 обменный пункт 

приходится 2164 жителя и в Столинском - 1787 жителей. В Пинском и 

Ивановском районах в среднем на 1 кассу приходится около 1430 граждан. В 

2009 году работа учреждений банков Пинского региона также будет направлена 

на содействие устойчивым темпам экономического роста и выполнение 

прогнозных показателей социально-экономического развития. Таким образом, 

реализация намеченных целей, задач и мероприятий банковского сектора, 

адекватных развитию экономики, обеспечит единство проводимой 

региональной экономической политики. 
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Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих 

критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой 

практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. 

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. За счет 

этого источника формируется основная часть чистой прибыли. В тоже время 

данные операции связаны с кредитными рисками, которым подвергаются 

банки. Невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к 
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банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств 

связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление 

кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики развития 

любого коммерческого банка. 

Кредитоспособность – это совокупность материальных и финансовых 

возможностей получения кредита, определяемая способностью 

кредитополучателя возвратить кредит в срок. Цель и задачи анализа 

кредитоспособности заключаются в определении способности 

кредитополучателя своевременно и в полном объеме погасить задолженность 

по кредиту, степени риска, который банк готов взять на себя; размера кредита, 

который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, 

условий его предоставления [1]. 

При невозврате кредита у банка уменьшается капитал, возникает дефицит 

денежных средств. Если кредитные потери велики, то это может привести к 

банкротству. В случае, если невозвращенные кредиты приводят к тому, что 

капитал банка становится отрицательным, кредитная организация, как правило, 

становится неплатежеспособной, поскольку объем реально имеющихся у нее 

активов оказывается меньше размера обязательств. В исключительных случаях 

благоприятные обстоятельства могут позволить банку в дальнейшем 

восстановить свой капитал без какого-либо вмешательства извне, но такие 

случаи достаточно редки. При прекращении банком своей деятельности 

страдают интересы владельцев банка и его клиентов – физических и 

юридических лиц, расчеты по счетам которых приостанавливаются.  

Различают аналитический, экспертный, статистический и 

комбинированный методы оценки кредитного риска. Статистический метод 

изучения кредитного риска связан с изучением статистики потерь, имевших 

место при прошлых решениях. Устанавливается их величина, проводится 

вероятностный анализ, составляется прогноз на будущее. Экспертный метод 

связан с обработкой мнений опытных специалистов. Он применяется по 

факторам риска, не поддающимся количественному измерению. 
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Комбинированный метод сочетает экспертную оценку с расчетами показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия-заемщика [2]. 

Несмотря на многообразие методов оценки кредитоспособности при 

решении вопроса о возможности  предоставления кредита, принципиально 

важными аспектами, применяемыми практически во всех странах, являются, 

прежде всего, характер и репутация кредитополучателя, его способность 

своевременно рассчитаться по своим долговым обязательствам, наличие 

обеспечения своевременного возврата полученного кредита и способность 

кредитополучателя получать доход. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на рынке кредитования Республики 

Беларусь в 2006-2008 годах. В 2007 году в рамках государственных программ 

банки выдали кредитов на 6,1 трлн. руб., что на 41,2 % больше, чем в 2006 году. 

При этом реструктурированная задолженность заемщиков по кредитам выросла 

в 5 раз – до 330 млрд. руб. Высокий спрос на кредитные ресурсы привел к 

увеличению уровня подверженности банков кредитному риску с 59,7 % на 

начало 2007 года до 70 % на начало 2008 года. Задолженность по долгосрочным 

кредитам на начало 2009 года достигла 32,6 трлн. руб. Ее прирост за истекший 

год составил 10,7 трлн. руб., или 48,6 %. Рассматривая кредитование в 

настоящих условиях, следует отметить проявившиеся в последние месяцы 

2008 года признаки снижения качества активов банков. За ноябрь — декабрь 

2008 года объем проблемных активов вырос на 125 млрд. руб. Требуется 

пристальное внимание банков к этой проблеме, особенно учитывая 

происходившее в 2007-2008 годах снижение объема сформированных банками 

специальных резервов по отношению к активам, подверженным кредитному 

риску (с 1,5 % на 1 января 2007 года до 1,2 % на 1 января 2008 года и 1 % на 1 

января 2009 года). Банки должны со всей ответственностью подходить к 

классификации активов для создания специальных резервов и формировать эти 

резервы в полном объеме [3]. 

В целях снижения кредитных рисков банков Палатой Представителей 

Республики Беларусь был принят закон  «О кредитных историях». Документ 
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предусматривает, что источниками формирования кредитных историй являются 

только банки. Они обязаны предоставлять в Национальный банк в электронном 

виде сведения об исполнении обязательств по заключаемым с ними кредитным 

договорам, а также договорам займа, залога, гарантии, поручительства [4]. 
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В умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно 

важливого значення набуває підвищення ефективності інвестиційних процесів. 

Один з головних аспектів вирішення цього завдання - вміння приймати 

обґрунтовані управлінські рішення на всіх стадіях інвестиційної діяльності. 

Проте, на сьогоднішній день залишається актуальним завданням розробка 

теоретичних та методологічних засад побудови ефективної системи 

моніторингу за реалізацією інвестиційних проектів. 

Система моніторингу реалізації інвестиційних програм являє собою 

розроблений механізм здійснення постійного відстеження найважливіших 
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поточних результатів реалізації усіх інвестиційних проектів в умовах постійно 

мінливої кон'юнктури інвестиційного ринку [4, c.104]. 

Моніторинг дозволяє визначити ефективність інвестиційної діяльності, її 

пріоритетні напрями, виявити існуючі тенденції в економіці та перспективні 

джерела фінансування, фактори залучення інвестицій, розробити механізми 

впливу на інвестиційні процеси та інструменти контролю за ефективністю 

використання інвестиційних ресурсів. 

Відсутність повної інформації, існування протидіючих тенденцій, 

елементи випадковості та інші нові економічні умови господарювання 

обумовлюють складність процесу стратегічного управління, оскільки більшість 

управлінських рішень підприємства приймається в умовах невизначеності та 

економічного ризику. Для того, щоб діяльність  залишалася стабільною за цих 

умов, банківським установам необхідно приймати нетрадиційні та сміливі 

рішення, але це теж підвищує ступінь економічного ризику. А отже, ще на етапі 

планування треба усвідомлювати існування ризику та ідентифікувати його 

основні параметри. 

Інвестиційні рішення, що приймаються банками на сьогодні, здебільшого 

носять комплексний характер, і не усвідомлення ризиків як притаманного 

явища сучасної економіки на етапі планування діяльності може призвести не 

лише до небажаних наслідків господарської діяльності, але й до банкрутства. 

Як результат - сьогодні відчувається брак цілісної теорії ризиків, залишаються 

недослідженими її окремі аспекти та механізми застосування для вирішення 

проблем реального управління.  

Необхідність моніторингу ризиків інвестиційного проекту полягає в тому, 

що інвестиційні проекти розробляються на основі визначених передбачень 

щодо капітальних і поточних витрат, обсягів реалізації продукції, цін на товари 

та послуги тощо. Незалежно від якості та кількості даних передбачень, 

майбутній розвиток подій завжди є неоднозначним, тому практика планування 

капітальних інвестицій розглядає й аспекти невизначеності та ризику [3, c.95]. 
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Усвідомлення інвестором схильності до ризику є основним етапом 

формування інвестиційної стратегії та вибором альтернатив за критерієм 

«прибутковість - ризик»: Інструментами інвестування типу «низький ризик - 

низька прибутковість» є державні цінні папери, ощадні сертифікати тощо; 

інструменти типу «високий ризик - висока прибутковість» включають 

нерухомість, реальну особисту власність, опціони, товарні та фінансові 

ф'ючерси [5, c.213].  

Узагальнюючи дослідження важливо визначити такі особливості 

моніторингу кредитних ризиків при кредитуванні інвестиційних проектів та 

ефективності його побудови:  Важливим напрямом моніторингу інвестиційної 

діяльності є моніторинг інвестиційної привабливості підприємств. Моніторинг 

ризиків включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу проекту.  

При формуванні ефективної інвестиційної політики в країні важливе 

значення повинно відводитися регіонам. Це дозволить створити в регіоні 

сприятливий інвестиційний клімат, активізувати фінансовий ринок, суб’єкти 

якого зможуть швидко і адекватно реагувати на зміни в кон’юнктурі ринку, що 

і є запорукою соціально-економічного розвитку. 

Для активізації регіональних інвестиційних процесів запропоновано 

створення Центрів інвестиційного моніторингу, які повинні якісно, з 

урахуванням регіональних особливостей оцінити економічний та соціальний 

ефект від запровадження нових та функціонування діючих інвестиційних 

проектів, сприяти ефективному здійсненню інвестиційного процесу. 

Центри повинні концентрувати увагу на таких важливих напрямках: 

дослідження інвестиційного ринку регіону; концентрація фінансових та 

інтелектуальних ресурсів для розвитку перспективних технологічних напрямків 

та інвестиційних проектів, які забезпечують вирішальний вплив на 

конкурентоспроможність економіки регіону; побудова системи взаємодії науки, 

освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інвестиційної 

діяльності; створення системи інвестиційних програм для реалізації пріоритетів 
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інвестиційного розвитку регіону; розширення спектра інформаційних послуг 

для потенційних інвесторів.  
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Актуальність дослідження банківської інвестиційної діяльності зумовлена 

тим, що переважно саме банківська система забезпечує фінансування 

інвестиційних проектів в економіку країни. Це сприяє розвитку пріоритетних 

галузей та підвищенню рівня життя населення. 

Нинішня економіка України потребує активізації інвестиційних процесів, 

зосередження уваги на аналізі всіх можливостей мобілізації наявних і 

потенційних довгострокових джерел фінансування ресурсів, а також створення 

умов для їхнього ефективного використання через довгострокове інвестиційне 
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кредитування, адже саме таке кредитування дозволяє провести оновлення 

основних фондів, модернізацію та реконструкцію виробництва, введення нових 

технологій та виробничих потужностей [5, c.105]. Ведуче місце в розробці цієї 

теми належить таким відомим українським економістам як Пересада А.А. [8], 

Федоренко В.Г. [9], Борщ А.Н. [3], Вовк В.Я. [4], Коюда О.В. [6]. 

З економічної точки зору, потенціал – сукупність економічних 

можливостей держави, що можуть бути використані для забезпечення всіх його 

матеріальних потреб [10].  

Дослідження банку на фінансовому ринку показує, що банк – це 

своєрідна установа, що відрізняється від інших суб’єктів господарювання 

особливостями своєї діяльності. Правовий зміст банківської діяльності 

закріплений в ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [1].   

Враховуючи економічний зміст поняття «потенціалу» та особливості 

діяльності банку, введемо наступне визначення: потенціал банку – це 

сукупність фінансових можливостей установи, направлених на забезпечення 

ефективної діяльності в довгостроковій перспективі. В свою чергу, кредитно-

інвестиційний потенціал банківської системи України – це сукупність наявних 

джерел для кредитування та інвестицій дворівневої банківської системи країни 

в цілому, основними складовими яких є готівка в обігу (у центральному банку) 

та безготівкові кошти та банківський капітал (у банківській системі другого 

рівня). 

Участь банків в інвестиційному процесі, виходячи з загальноприйнятих 

підходів, можна розглядати з двох точок зору – інвестиційні вкладення в 

економіку, тобто власне банківські інвестиції, і надання послуг інвестиційного 

характеру [3, 4, 9].  

Банки, як суб’єкти інвестиційної діяльності, варто розглядати не як 

відособлені інститути ринкової економіки, а як складну систему, яка у своїй 

єдності прямо або побічно опосередковує відтворювальний процес в економіці, 

визначаючи напрямки та обсяги інвестування. В інвестиційній діяльності банку 
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важливу роль відіграють належним чином сформовані депозитна та кредитна 

політика, а також діяльність на фондовому ринку. 

Інвестиційна діяльність банків та економічне зростання – це два 

взаємопов’язані процеси. Економічне зростання значною мірою залежить від 

здійснення банками інвестицій, і навпаки [8, 9].  

Банківська інвестиційна діяльність потребує вирішення ряду проблем, що 

не дозволяють забезпечити необхідний рівень масштабів довгострокового 

кредитування для забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки 

України: переважно поточний та короткостроковий характер банківських 

пасивів; зацікавленість банків у кредитуванні господарських операцій зі 

швидким обігом грошових потоків; високий рівень процентних ставок за 

банківськими кредитами, відсутність збалансованості між процентними 

ставками за депозитними та кредитними операціями; великий кредитний ризик, 

ризик зміни процентних ставок, ризик незбалансованої ліквідності; недовіра до 

банківської системи; політична нестабільність; негативні очікування, у першу 

чергу – інфляційні [5, c.110]. 

На сьогодні розвиток довгострокового інвестиційного кредитування в 

Україні значною мірою стримується невисоким рівнем капіталізації банків. 

[7, c.14]. Не варто забувати, що основним джерелом інвестиційних кредитів є 

кошти населення. Тому розвиток системи акумуляції заощаджень населення у 

банківську систему є вирішальним чинником розв’язання проблеми 

інвестиційного кредитування української економіки. [3; 4].  

Для забезпечення належних умов кредитування комерційними банками 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва необхідно запровадити 

ефективне управління ліквідністю банківської системи шляхом постійних 

прозорих операцій Національного банку на відкритому ринку, що сприятиме 

використанню широкого спектра фінансових інструментів та подальшому 

розвитку інвестиційної сфери. Треба також подбати про створення потужних 

стимулів для банків, діяльність яких має інвестиційне спрямування. 
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За умов різкого зниження довіри до вітчизняного банківського сектору 

зростає роль банківського нагляду як неодмінної складової забезпечення 

ефективного функціонування всієї банківської галузі. Тільки комплексне 

вирішення цих та інших актуальних проблем дозволить активізувати діяльність 

банків в розрізі інвестиційної діяльності.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Невмержицька О. В. 

Науковий керівник: д.е.н., професор Кузнєцова А.Я. 

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) 

Основною причиною кризи комерційних банків є недостатній рівень їх 

капіталізації. З метою вирішення даної проблеми можна вдатися до реорганізації 

комерційних банків, спрямованої на їх укрупнення. Причиною збитковості 

комерційного банку може бути збитковість окремих філій. Тоді фінансове 

оздоровлення може здійснюватися реорганізацією, спрямованою на 
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розукрупнення (виокремлення, поділ). Ідеться про виокремлення збиткових філій 

або, якщо банк збитковий, — рентабельних структурних підрозділів  

Тепер розглянемо особливості кожної з форм реорганізації.  

Реорганізація комерційних банків, спрямована на їх консолідацію. Під час 

реорганізації комерційного банку злиттям чи приєднанням активи і пасиви банку, 

який реорганізується, в повному обсязі передаються банку-правонаступнику, що 

створюється в результаті реорганізації (злиття), чи банку, до якого здійснюється 

приєднання [2]. 

Реорганізація поділом. Під час реорганізації банку поділом активи і пасиви 

банку, що реорганізується, в повному обсязі передаються банкам-

правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації. Банк втрачає 

ліцензію на здійснення банківських операцій, виключається із Реєстру, 

закриваються кореспондентські рахунки Банку та його філій і він виключається 

з довідника банківських установ України та з довідника банків - учасників 

СЕП.  

Реорганізація комерційного банку виділенням. Під час реорганізації банку 

виділенням частина активів і пасивів банку, що реорганізується, передається банку-

правонаступнику або кільком банкам-правонаступникам, які створюються в 

результаті реорганізації. Як правило, за такої форми реорганізації, зі складу банку 

виокремлюються філії [3]. 

Реорганізація комерційного банку перетворенням. Банк, створений як 

товариство з обмеженою відповідальністю, може бути реорганізований у 

відкрите або закрите акціонерне товариство; банк, створений як закрите 

акціонерне товариство, - у відкрите акціонерне товариство. Реорганізація 

здійснюється шляхом реєстрації випуску акцій банку-правонаступника, з 

одночасним внесенням відповідних змін до статуту банку та з подальшим 

внесенням відповідного запису до Реєстру [1, гл. 5, п. 5.5.]. 

В Україні станом на 01.03.2009 р. загальна кількість банків становила 185, 

з них реорганізовується 1. Тому  можна сказати, що на українському ринку 

банківські об'єднання явище не нове. На сьогодні майже 40 % банків мають 
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певні проблеми з капіталізацією. Вирішення проблеми капіталізації банків 

українські банкіри вбачають у проведенні додаткових емісій та злитті 

(приєднанні) банків. У більшості випадків злиття або приєднання банків не 

відбувається через незадовільний фінансовий стан окремих банків 

(незадовільний кредитний портфель банку, низька якість активів, завищена 

вартість основних фондів тощо), відсутність згоди акціонерів або неузгодженості 

стратегічних цілей банківського менеджменту. На думку аналітиків, основні 

причини сплеску М&А в Україні — консолідація активів бізнес-груп і 

підвищений інтерес до українських ринків з боку глобальних гравців.  

Злиття і приєднання — це процеси тривалі і до того ж схожі на рулетку, 

тому деякі з них приречені на провал. Причин кілька. Наприклад, ще на етапі 

переговорів учасники реорганізації можуть передбачати такі ефекти, яких М&А 

не дає в принципі. Неправильна оцінка вигоди угоди — один з прикладів 

короткозорості менеджменту, який ухвалює рішення щодо поглинання та втілює 

його в життя. Тотальна реструктуризація,  не стикування команд і відсутність 

взаєморозуміння між новоспеченими колегами - проблеми, з якими стикається 

власник після М&А. Неприйняття менеджментом нових власників, нової 

стратегії розвитку або масові звільнення непотрібних працівників можуть 

призвести до зниження оборотів банку так само, як і впровадження нових систем 

управління.  

Аналіз досвіду реструктуризації та злиття українських банків свідчить, 

що першими кандидатами на приєднання (поглинання) є банки створені під 

певне підприємство чи галузь у випадку погіршення ринкової кон'юнктури 

останніх. Крім того, такі банки дуже вразливі в разі зміни політичної ситуації, 

загострення конкурентної боротьби та ін. Тому кращі перспективи мають 

універсальні банки з міцними й стабільними позиціями в регіонах. 
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Питання про практику боротьби з “відмиванням” грошей, отриманих 

злочинним шляхом, протягом останніх кількох десятиліть набуло особливої 

гостроти, а особливо в сучасних умовах фінансово-економічної кризи. Без 

вирішення цього питання неможливе продовження подальших економічних 

реформ у багатьох державах як з розвинутою, так і з перехідною 

економікою [1]. Світова фінансова криза, що викликала необхідність 

заощадження коштів на всіх рівнях та залучення усіх можливих фінансових 

резервів, зробила проблему, пов’язану з відмиванням «брудних коштів», 

нагальною для всього міжнародного співтовариства. І якщо Сполучені Штати 

вже давно намагалися зобов’язати "податкові оази" інформувати їх про вхідні 

фінансові потоки – більше у зв’язку з намаганням припинити фінансування 

міжнародного тероризму – то нещодавно до цього долучилися і країни 

Євросоюзу, вже в контексті вирішення власних податкових проблем та 

боротьби з результатами фінансової кризи [5]. Адже за даними аналітиків 

Міжнародного валютного фонду, відмивання грошей в цілому світі досягає 5% 

загального внутрішнього продукту або 1,5 трильйонів доларів. В Україні ця 
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сума нараховує до              20-40 млрд. $ щорічно. Враховуючи все вищевказане, 

а також відомий факт про надзвичайно високий рівень корупції в Україні – 118 

місце в світі, за даними Transparency International, – що ще більш ускладнює 

питання відмивання коштів, стає зрозумілим, що описана проблема для нашої 

держави є значно більш актуальною, аніж для країн Євросоюзу, тоді як її 

ліквідація проходить набагато повільніше [1].  

Процес відмивання “брудних” грошей взагалі об'єктивно неможливий без 

залучення банківського сектора, який може відігравати як пасивну роль, тобто 

бути безпосередньою технічною ланкою, так і активну, яка полягає у створенні 

умов для проведення сумнівних і незаконних операцій [2]. Це пояснюється й 

статистичними даними Державного комітету фінансового моніторингу, згідно з 

якими 2008 р. було отримано 1 083 461 повідомлення з ознаками 

внутрішнього та обов’язкового моніторингу, із них на банківську сферу 

припадає 96,7 %. Сьогодні й самі банки дедалі частіше стають об'єктом 

злочинних посягань не лише з боку недобросовісних власників, а й 

національних і міжнародних організованих злочинних угруповань та окремих 

злочинців, особливо коли йдеться про намір відмити кошти, отримані 

незаконним шляхом.  

Дослідження даної проблеми показало, що загальна сума можливої 

легалізації через банківський сектор України в умовах фінансово-економічної 

кризи, відповідно звіту ДКФМ 2008 р., становила 65,2 млрд. грн. Це на 22,3 % 

більше у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року і на 34% більше у 

порівнянні з даними 2006 року. Відповідно до інформації правоохоронних 

органів, що надійшла у 2008 році, у результаті розслідування кримінальних 

справ накладено арешт на загальну суму 46,3 млн. грн. (2007 р. вона 

становила 24,7 млн. грн.), з них на грошові кошти на рахунках на суму 

45,6 млн. грн. та вилучено майна на суму 12,8 млн. грн., з них грошових 

коштів на загальну суму 12,77 млн. грн. [4]. Отже, чітко видно, що в умовах 

фінансово-економічної кризи «відмивачі» коштів більше довіряють 

банківській системі, аніж іншим фінансово-кредитним установам.  
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Заходами по вирішенню даної проблеми мають бути: підрив фінансової 

та економічної основ організованої злочинності; глибокий аналіз та 

узагальнення всієї наявної інформації щодо економічних засад існування 

злочинних співтовариств, облік контрольованих ними підприємств; запобігання 

надходженню “брудних” грошей із-за кордону під виглядом великих 

інвестицій; розслідування не лише самого факту легалізації незаконних 

доходів, а й виявлення і розслідування інших злочинів, пов'язаних з 

відмиванням “брудних” грошей; удосконалення практики навчання 

(стажування) співробітників українських правоохоронних органів у країнах, які 

мають адекватне законодавство й досвід слідчої та судової практики у сфері 

боротьби з відмиванням грошей; виявлення та ліквідація “тіньових” банків 

(тобто підприємств, що здійснюють кредитування, але не зареєстровані як 

банки); ретельне вивчення тенденцій розвитку злочинності з відмивання 

грошей; постійне визначення способів (прийомів), які можуть слугувати 

індикаторами відмивання грошей у різних сферах; поліпшення аудиту коштів, 

що надходять до статутних фондів різних суб'єктів господарювання; 

запровадження об'єктивної та відкритої вітчизняної статистики щодо злочинів з 

відмивання грошей; наукова розробка профілактичних заходів [3]. Також сюди 

слід віднести безпосередньо: перехід від готівкової до безготівкової форми 

розрахунків; дотримання банками принципу «знай свого клієнта»; подання 

банківськими установами звітів до податкової міліції; пред’явлення 

нерезидентами довідок про сплату всіх податків та зборів у своїй країні; облік 

не доходів громадян, а їх видатків. 
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На сучасному етапі розвитку людського суспільства з проблемою 

«відмивання» грошей зіткнулося все світове співтовариство. У зв’язку з цим 

виникла необхідність розробляти заходи протидії потокам «брудних» грошей 

не тільки на національному, а й на міжнародному рівні, оскільки саме від 

ефективності міжнародного співробітництва і відповідно міжнародно-

правового регулювання боротьби з «відмиванням» грошей багато в чому 

залежить успіх національних заходів протидії цьому злочину. 

Метою роботи є спроба автора зробити порівняльний аналіз тіньової 

економіки на міжнародному та національному рівні за останні роки. За 

оцінками ОЕСР, тінізація економіки у світі за останні п’ять років збільшувалася 

щороку на 6,2%, тоді як загальне економічне зростання становило в середньому 

3,5 %. За оцінками FATF, реальні обсяги тіньової економіки у 

високорозвинених країнах перебувають на рівні 17 % ВВП, у країнах, що 

розвиваються, – 40 % ВВП, у країнах з перехідною економікою – понад 20 % 

ВВП. За оцінками закордонних експертів, щорічні обсяги відмивання грошей на 

світовому ринку сягають у середньому 300-500 млрд. доларів США [5]. 
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Розрахунки рівня тіньового сектора в Україні із застосуванням різних 

методик свідчать, що він все ще залишається високим і становить більше 30 % 

ВВП, у ньому застосовуються більш витончені форми та схеми тіньових 

операцій. Загалом обсяг тіньового сектора економіки України перевищує 

критичний (25 – 30 % від ВВП) та «нормальний» рівень (10 – 15%). За даними 

Мінекономіки, у 2008 році цей показник становив 34 % [1, 25]. 

За даними Фонду «Інтелектуальна перспектива» і Центру соціальних 

експертиз Інституту соціології НАН України, 45 % опитаних працюють у 

«тіні», а сукупний тіньовий капітал українських громадян складає близько 13-

15 мільярдів доларів США в рік. Відсутність трьох інституційних складових – 

прозорості, передбачуваності і простоти – ускладнює інституційні реформи в 

Україні, що призводить до погіршення інституційної рівноваги через посилення 

корупції, а, отже, до руйнації господарської системи [4, 32]. 

Як свідчать сучасні тенденції, банки є найкращим інструментом для 

легалізіції доходів отриманих нелегальним шляхом. Найчастіше 

використовується неконтрольована конвертація безготівкових коштів у готівку. 

Досвід закордонних країн показує, що доцільним є закріплення в законодавчих 

актах спеціальних знижених граничних сум для готівкових операцій з 

приймання страхових платежів і здійснення страхових виплат. Гранична сума в 

80 тисяч гривень, що установлена чинним законодавством, на думку вчених, 

дещо завищена. Використання в злочинних цілях техніки дроблення платежів у 

даному випадку, звичайно, не виключається [5]. 

Головна проблема боротьби з легалізацією доходів, отриманих не 

легальним шляхом, полягає в тому, що "відмивачі" повсякчас винаходять нові 

способи перетворення злочинних грошей в цілком легальні. Сучасні злочинці 

за розвитком ідей і технологій завжди йдуть на крок уперед правоохоронних 

структур, покликаних з ними боротися. Шахраї регулярно змінюють і валюту, і 

способи легалізації грошей, а також використовують міжнародні фінансові 

організації для відмивання нелегальних коштів [2, 42]. 
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 Проблема легалізації незаконних доходів може бути вирішена лише в 

комплексі з проблемами організованої злочинності, комп’ютерних злочинів, 

економічного шахрайства, контрабанди, незаконного обігу наркотиків, 

спиртного та зброї, організованої проституції тощо. 

 Проте оцінна місія Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF) констатує, що кроки України в напрямі боротьби з 

відмиванням брудних грошей, «повністю відповідають міжнародним 

стандартам, ухваленим FATF». Така оцінка була дана старшим радником 

виконавчого офісу з питань боротьби з фінансуванням тероризму i фінансовими 

злочинами США Чарльзом Оттом. Він також зазначив, що прийняті в Україні 

відповідні закони i нормативні акти відповідають рекомендаціям FATF [3, 27]. 

В умовах кризових явищ у соціально-економічній сфері України 

“тіньова” економіка є своєрідним економічним стабілізатором. Вона 

характеризується більшою гнучкістю та динамічністю, ніж легальна економіка, 

має здатність швидко заповнювати прогалини, що виникають в економічному 

просторі, та створювати додаткові робочі місця, підтримуючи доходи громадян 

та підприємств під час економічної кризи. Тому боротьба з такими 

протиправними діями може мати певні ускладнення, так як дуже багато людей 

можуть опинитися за межею існування. 

 Підсумувавши вищезазначене можна сказати, що питання тінізації 

економіки та відмивання брудних коштів стоїть гостро для всієї світової 

спільноти. І хоча дуже багато сил покладено на пошуки шляхів боротьби з 

цими явищами, існує дуже багато труднощів, так як злочинці теж не сидять на 

місці і постійно винаходять нові способи перетворення злочинних грошей в 

цілком легальні.  
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Загальновідомий є той факт, що особи, які через банківські рахунки 

намагаються відмивати злочинні доходи, прагнуть представити свої операції як 

звичайні та буденні речі, тому перед банківськими працівниками стоїть 

надзвичайно важке завдання – відрізнити законні операції від злочинних. 

Відповідно банк не може застрахувати себе від того, що певна трансакція буде 

упущена з поля зору відповідального працівника. Проте, запровадивши дієвий 

механізм фінансового моніторингу, що буде заснований на оцінці ризику, банк 

може значно підвищити ефективність виявлення незаконних фінансових 

операцій та вберегти себе від збитків [2, 109]. 

 Актуальність даної теми полягає в тому, що питання ідентифікації 

клієнта банку є одне із найбільш проблемних місць системи фінансового 

моніторингу  банку. З одного боку, важливо правильно і повною мірою 

ідентифікувати клієнта як юридичну, так і фізичну особу, щоб не допустити 

здійснення незаконних операцій, з іншого, занадто прискіплива процедура з 

ідентифікації може відштовхнути потенційних клієнтів, в тому числі і важливих 

для банку.  
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Метою даного дослідження є вивчення наявних механізмів організації 

системи фінансового моніторингу в банку та місце ідентифікації клієнта банку 

у загальній системі фінансового моніторингу банку; виявити недоліки та 

запропонувати нові рішення; надати конкретні рекомендації щодо можливих 

підходів до проведення ідентифікації клієнтів банку.  

Зростання злочинності в кредитно-фінансовій сфері характеризує 

банківську діяльність як достатньо ризикову, і як наслідок потребує від банків 

більш високої відповідальності. Ключовим принципом заходів, направлених на 

зменшення ризиків, є ідентифікація та вивчення банком своїх клієнтів. 

Політика «знай свого клієнта» дозволяє мінімізувати  ризики. 

Здійснення політики «Знай свого клієнта» передбачає проведення двох 

процедур:  

 Отримання інформації про клієнта і його діяльність  

 Аналіз інформації про клієнта і його діяльність з метою оцінки ризику 

здійснення клієнтом в подальшому легалізації (відмивання) доходів, отриманих 

злочинним шляхом.  

На етапі встановлення відносин з клієнтом, банк з’ясовує мету та 

характер майбутніх ділових відносин клієнта з банком [2, 111]. 

З цією метою банки розробляють інформаційні листи (опитувальники), 

 які містять реквізити, заповнення яких клієнтом надасть банкам можливість 

отримання  додаткової інформації стосовно: операцій, які клієнт планує 

проводити за допомогою банку, оцінки розміру і джерел наявних та очікуваних 

надходжень та інше. Вказане вище належить до практичних заходів реалізації 

принципу «знай свого клієнта». Для більш досконалого вивчення клієнта можна 

застосовувати CRM(Customer Relationships Management)-системи. 

CRM- система – це набір додатків, які дозволяють, по-перше, збирати 

інформацію про клієнта, по-друге, її зберігати та опрацьовувати, і по-третє, 

робити попередні висновки на базі цієї інформації, та при необхідності 

користуватися нею [4, 22].  
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Дану систему можна використовувати, як домопіжний засіб в процесі 

ідентифікації клієнта при укладанні потенційної угоди. 

Банк повинен уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення 

клієнта не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом операцій 

з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом оцінюється 

банком як великий. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не 

повинен перевищувати трьох років [2, 113]. 

У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або 

умисного надання неправдивих відомостей щодо себе банк може відмовити 

клієнту в його обслуговуванні. 

Внаслідок проведення банком належної оцінки ризиків, пов’язаних з 

відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, установа зможе 

застосовувати належні методи обачності як при започаткуванні стосунків з 

клієнтом, так і в подальшому – в процесі моніторингу трансакцій клієнта 

упродовж всього часу його обслуговування. Ефективно розроблена 

ідентифікації допоможе банківській установі сфокусувати свою увагу на тих 

клієнтах та трансакціях, які потенційно позиціюються як найбільш ризикові з 

точки зору відмивання коштів. 
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Побудова в Україні економіки європейського зразка неможлива без 

суттєвого зниження рівня тінізації української економіки та активізації заходів 

по боротьбі з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом. Зважаючи на 

важливість банківського сектора та розвиток ринкових відносин в Україні, у 

поєднанні з необхідністю повного виконання банками завдань та обов'язків як 

суб'єктів фінансового моніторингу, актуальним є питання особливостей 

здійснення Національним банком України , Державним комітетом фінансового 

моніторингу та  комерційними  банками своїх повноважень у сфері протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Дослідженню основних аспектів проблеми боротьби з «відмиванням» 

грошей, отриманих злочинним шляхом присвячені праці багатьох провідних 

вітчизняних науковців: Гурній С., Звєрькова Н. , Лучанінов Д., Шарабуров І., 

які розглядали теоретичні так  і практичні аспекти ринку тіньової економіки та 

інституційні засади фінансового моніторингу в банківській системі України. 

Діяльність Національного банку України, Держфінмоніторингу повинна 

бути спрямована на те, щоб фінансовий моніторинг став важливим процесом 

сучасного українського банку, причому, процесом сталим і обов’язковим [1, 14].  

Наглядова та регулююча діяльність Національного банку України, 

Державного комітету фінансового моніторингу стосовно банків як суб'єктів 

первинного фінансового моніторингу спрямована на стабільне та безпечне 

функціонування банків, на попередження використання банківської системи 

для легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму. Тому особливу 
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увагу потрібно звернути на  фінансовий  моніторинг у банківській системі  

України (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Фінансовий моніторинг у банківській системі України 

Слід зазначити, що в Україні, незважаючи на короткий термін дії Закону 

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

отриманих злочинним шляхом», досить чітко висвітлені питання щодо 

функціонування системи фінансового моніторингу як на рівні банківських 

установ другого рівня, так і на рівні Національного банку України та 

уповноваженої особи при Міністерстві фінансів України. При цьому  головним  

завданням Держфінмоніторингу України та НБУ є, використовуючи всі наявні 

специфічні можливості, віднайти відбитки фінансових оборудок, що мали 

кримінальне походження[3,95]. 

За 2007 рік Держфінмоніторингом України до правоохоронних органів 

направлено 520 узагальнених матеріалів. Це на 16,6% більше у порівнянні з 

аналогічним періодом 2006 року. Саме тому діяльність Держфінмоніторингу та 

НБУ має дуже велике значення в економічних відносинах всередині країни та 

відіграє визначальну  роль в національній системі протидії та запобіганню 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  

Таким чином, Державний комітет фінансового моніторингу України , 

Національний банк України, банки другого рівня є і будуть  надійним 

партнерами, які функціонують у сфері протидії відмиванню "брудних" коштів 

та фінансуванню тероризму як в Україні, так і за її межами. Діяльність суб’єктів 
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фінансового моніторингу має дуже важливе значення в економічних відносинах 

всередині країни та відіграє визначальну  роль в національній системі протидії 

та запобіганню легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, особливо 

враховуючи євроінтеграційний вектор розвитку України.  

Відзначимо головні напрями вдосконалення діяльності суб’єктів 

фінансового моніторингу: 

 значне збільшення вхідного інформаційного потоку до органів 

Держфінмоніторингу України та НБУ; 

 вдосконалення інформаційно-аналітичної системи та впровадження 

єдиної інформаційної системи в промислову експлуатацію; 

 запровадження системи заходів у банківських установах, 

спрямованих на попередження й усунення самих порушень; 

 впровадження диференціації розміру штрафної санкцій залежно від 

ступеня вини та тяжкості вчиненого порушення. 
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Постановка проблеми. Стабільність та подальший динамічний розвиток  

банків багато в чому визначаються рівнем організації процесу управління ліквідністю. 

Від управління ліквідністю залежить не лише спроможність банку розраховуватись за 

своїми зобов’язаннями, але і задовольняти існуючий попит на ресурси для здійснення 

активних операцій. Саме тому вибір методу визначення потреби банку в ліквідних 

коштах є досить важливим і актуальним питанням.  

Мета. Дослідити переваги та недоліки існуючих методів визначення 

потреби банку в ліквідних коштах. 

Основний зміст. Одним з найважливіших складових елементів 

фінансового механізму управління ліквідністю банку є визначення потреби 

банку в ліквідних коштах. Основними методами оцінки потреб банку в 

ліквідних коштах є [1-4]: метод структури коштів; коефіцієнтний метод; метод 

грошових потоків. Застосування методу структури коштів для оцінки потреб банку у 

ліквідних коштах передбачає класифікацію пасивів на групи згідно з імовірністю 

вилучення для проведення активних операцій. Відповідно до ризиків, що містять 

дані групи, формується резерв ліквідних активів. При використанні даного методу 

відкритим залишається питання щодо визначення класифікації пасивів залежно 

від їх впливу на ліквідність банку та визначення розміру резервів ліквідних 

активів.  

Коефіцієнтний метод розрахунку потреби в ліквідних коштах є 

найпростішим і найпоширенішим методом, який пропонується науковцями за 

основу управління ліквідністю банку. З однієї сторони коефіцієнтний метод 

використовується банками для визначання потреби в ліквідних коштах та з 
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метою управління ліквідністю. З іншої сторони, встановлюючи нормативні 

значення окремих коефіцієнтів, даний метод використовується органами 

державного нагляду з метою регулювання ліквідності банків. Найбільш 

поширеними коефіцієнтами, що використовують для аналізу та оцінки 

ліквідності банку, є коефіцієнти миттєвої, загальної, поточної, генеральної, 

довгострокової ліквідності. Крім основних коефіцієнтів, з метою деталізації 

інформації розраховуються додаткові коефіцієнти ліквідності. При цьому 

виникає проблема співвідношення «деталізація – спрощеність». Отримання 

повної інформації, детального аналізу і оцінки потребує розрахунку багатьох 

показників, залучення додаткових витрат часу, коштів, кваліфікації, що в 

кінцевому випадку може призвести до зростання помилок і погрішностей. 

Поряд з тим, використання спрощеної системи з декількох коефіцієнтів не в 

змозі надати повної інформації про стан ліквідності банку.  

На нашу думку, для розширення можливостей аналізу, посилення 

ефективності управління ліквідності банків, поряд з основними коефіцієнтами 

банкам доцільно впроваджувати інші додаткові коефіцієнти, які можна 

поєднати у наступні групи: додаткові показники ліквідності банку;  показники 

якості і стабільності ресурсної бази банку; нормативи капіталу, показники 

кредитного і інвестиційного ризику; показники трансформації активів. 

Використання даних коефіцієнтів сприятиме всебічному і детальному аналізу 

банківської ліквідності, що дає змогу завчасно виявити можливі проблеми з 

ліквідністю. 

Наступним методом визначень потреби банку в ліквідних коштах є метод 

джерел і використання коштів (грошових потоків). На відміну від розглянутих 

вище методів, які орієнтовані на управління миттєвою ліквідністю, метод 

грошових потоків дає можливість прогнозувати обсяги ліквідних коштів на 

більш тривалий час. 

Застосування методу джерел і використання коштів потребує чіткого 

прогнозування грошових потоків на плановий період, а також аналізу 

макроекономічних показників, урахування минулого досвіду діяльності, сезонних 
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факторів тощо. При цьому також варто враховувати не лише фактичні грошові 

потоки банку, але й очікувані надходження, прогнозовані на основі вивчення 

динаміки попиту і пропозиції ліквідних коштів. 

Використання методу джерел і використання коштів передбачає вимірювання 

вхідних і вихідних грошових потоків з метою забезпечення одночасного їх 

надходження, враховуючи компоненти розривів ліквідності.  

Доцільно зауважити, що основним недоліком даного підходу є складність 

прогнозування грошових потоків, оскільки на них впливають значна кількість 

факторів, в тому числі і зовнішніх, які досить важко оцінити. Крім того, для 

підвищення ефективності управління ліквідністю банку, дослідження розривів 

ліквідності повинно відбуватись з урахуванням процесу відтворення 

банківських послуг, а також можливістю існування нестаціонарної динаміки 

розривів ліквідності. 

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що кожен із існуючих методів 

визначення потреби банку в ліквідних коштах має свої переваги і недоліки. 

Врахування зазначених недоліків і їх усунення дозволить підвищити 

ефективність функціонування фінансового механізму управління ліквідністю 

банку. На практиці рекомендовано використовувати комплексний підхід до 

оцінки потреби банку в ліквідних коштах, який би враховував всі переваги 

зазначених методів.  
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Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку 

економіки в багатьох країнах світу, негативно впливаючи на всі сторони життя 

суспільства.  

У країнах з розвиненою ринковою економікою інфляція може 

розглядатися як невід'ємний елемент господарського механізму. Для цих країн 

вона не представляє серйозної загрози, оскільки там відпрацьовані і достатньо 

широко використовуються методи обмеження і регулювання інфляційних 

процесів. На відміну від Заходу, в Україні, що здійснює перетворення 

господарського механізму, інфляційний процес розгортається, як правило в 

зростаючих масштабах. Це вельми незвичайний специфічний тип інфляції, що 

погано піддається регулюванню. Тому на сьогодні актуальним є впровадження 

в Україні нових ефективних методів боротьби з інфляцією. 

Одним із найбільш сучасних та доволі ефективних методів боротьби з 

інфляцією є таргетування, яке було запроваджене багатьма країнами Заходу в 

середині 70-х років ХХ століття під впливом монетаристських рекомендацій 

економістів Чиказької школи. Таргетування інфляції за своїм змістом являє 

собою встановлення цільових орієнтирів щодо показників допустимих рівнів 

інфляції та здійснення комплексу заходів для запобігання можливому 

фактичному відхиленню від цих показників. Таргетування інфляції вперше 

було застосовано у Новій Зеландії в 1990 році. Відтоді цю стратегію прагнуло 

впровадити близько 30 країн, більшість з яких – успішно. Так, наприклад, Чилі 

у 1991 році проголосила про перехід до режиму інфляційного таргетування,  

Польща – у 1999 році тощо. Починаючи з 1999 року інфляційне таргетування як 
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проміжну ціль монетарної політики використовує Європейський центральний 

банк. 

Таргетування інфляції повинно базуватись на систематичній оцінці 

майбутньої інфляції, а для її прогнозування потрібні надійні статистичні дані та 

економетричні моделі. Практичне втілення таргетування інфляції 

ускладнюється високим рівнем невизначеності у монетарній сфері, який часто 

має місце, тоді як розробка відповідних моделей потребує часу, і результати 

прогнозування, як правило, надходять із запізненням, коли реальна ситуація 

вже змінилася. Отже, необхідно визнати, що таргетування інфляції передбачає 

сукупність доволі трудомістких технічних процедур з точки зору вимог щодо 

прогнозування і звітності, успішність здійснення яких залежить від 

професійного рівня фахівців центрального банку. 

  Таргетування інфляції в жодному разі не розглядається як панацея від 

високої інфляції, а обирається для того, щоб поліпшити якість економічної 

політики, провести необхідні реформи  в економічній, фінансовій та соціальних 

сферах. Тому можна вважати, що інфляційне таргетування є певним 

каталізатором позитивних змін в економіці. 

Основною перевагою таргетування інфляції є те, що центральний банк 

має можливість зосередитися на внутрішніх проблемах економіки. Це дозволяє 

йому більш гнучко реагувати на зміни макроекономічної ситуації, оскільки не 

встановлюються чіткі співвідношення між динамікою зміни грошової маси і 

зміною цін. Встановлення конкретних цифрових прогнозних значень індексу 

споживчих цін підвищує відповідальність центрального банку за свої дії і 

допомагає вирішити проблему непослідовності у проведенні грошово-

кредитної політики. Шляхом підвищення довіри суспільства, бізнесу до 

монетарної політики центробанку знижується рівень інфляційних очікувань і як 

перспективний результат – знижується інфляція.  

Варто зазначити, що саме брак довіри до влади в цілому і до окремих 

заходів реформування є однією з основних проблем будь-якої перехідної 

економіки, в тому числі й України.  
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Про необхідність корекції діючого монетарного режиму в Україні багато 

експертів і державних чиновників говорять не перший рік. Причина, на їхню 

думку, полягає в тому, що режим уже давно не відповідає вимогам сучасної 

економіки через непрозорість грошово-кредитної політики й відсутності чітких 

довгострокових орієнтирів зміни вартості національної валюти.  

Щоб запровадити режим інфляційного таргетування в Україні потрібно 

створити певні передумови: 

1) законодавчо затвердити узгоджений усіма зацікавленими сторонами 

рівень інфляції на довгостроковий період. При цьому цілком ймовірно, що у 

перехідний період фактично досягнутий рівень інфляції може дещо 

відрізнятися від запланованого, але дуже важливо, щоб подібними були 

траєкторії їх руху; 

2) вдосконалити інструментарій проведення монетарної політики;  

3) потрібно досягти інституціональної домовленості між урядом і 

центральним банком (потрібен відповідний закон) про підтримання цінової 

стабільності як пріоритетної цілі монетарної політики. 

 Таким чином, інфляційне таргетування – це не універсальний рецепт, за 

допомогою якого можна швидко знизити інфляцію. Це механізм, який за умови 

непохитної волі влади провести реформи і підвищити життєвий рівень 

населення держави дає змогу у відносно короткі історичні строки посилити 

довіру до національної валюти, монетарної політики, банківської системи 

країни і за рахунок цього знизити інфляційні очікування. 
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Історія розвитку банківської системи України показує нам значну 

кількість банкрутств банківських установ, що в основному було наслідком 

невиконання позичальниками своїх зобов'язань перед банком. Така ситуація 

пояснюється відсутністю досвіду у галузі ризик-менеджменту, власних методик 

визначення та оцінки ризику, які б враховували особливості вітчизняної 

економіки. 

В зв'язку з цим постала потреба у розвитку теоретичних та практичних 

питань, пов'язаних з контролем та управлінням ризиками в діяльності 

комерційних банків, створенні нових методик визначення та прогнозування 

ризиків. 

Питанню підвищення ефективності системи ризик-менеджменту нині 

присвячена значна кількість публікацій в економічних виданнях та навчальній 

літературі таких авторів, як Бондаренко Л.А., Вітлінський О.В., Геєць О.В., 

Дмитренко М.Г., Івашук І, Мілай А.О., Міщенко В.І., Мороз A.M., Скакун Л., 

Пернарівський О., Потійко Ю., Примостка Л.О. та ін. 

Отже визначення ступеня допустимості та виправданості банківських 

ризиків і прийняття практичних рішеннь, спрямованих або на використання 

ризикових ситуацій, або на розробку системи засобів, що зменшують небезпеку 

виникнення збитків, є дуже актуальним для банківської системи України. 

Управління ризиками в комерційному банку повинно відбуватися на тому 

рівні організації, де ризик виникає, а також за допомогою функцій незалежної 

перевірки і контролю ризиків - на найвищих рівнях управління і на рівні 

спостережної ради. Для цього в практику діяльності банку доцільно 
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запропонувати впровадити комплексну систему ризик-менеджменту, яка б 

забезпечувала надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу 

всіх видів ризику на всіх рівнях організації, в тому числі з урахуванням 

взаємного впливу різних категорій ризиків, а також вирішувала питання 

конфлікту завдань між необхідністю отримання доходу та мінімізації ризиків. 

Для забезпечення належного виявлення, розуміння та управління 

ризиками у їх взаємодії між собою, вони не повинні розглядатися окремо один 

від одного. Аналіз, необхідний для виявлення та узагальнення ризиків, має 

проводитися на рівні, що дозволяє охопити банк у цілому, як на індивідуальній, 

так і на консолідованій основі. Банк повинен забезпечити уникнення конфлікту 

інтересів. Аналіз ризиків повинен здійснюватися, а його результати 

повідомлятися зацікавленим сторонам без будь-якого впливу з боку керівників 

банку, відповідальних за той чи інший вид діяльності. 

При розробленні і запровадженні комплексної системи ризик-

менеджменту в окремому банку спостережна рада і правління повинні 

здійснити такі дії: запровадити організаційну структуру і механізми контролю, 

які зможуть задовільнити зазначені вимоги; забезпечити прийняття ризиків 

відповідно до очікувань акціонерів банку, стратегічного плану банка та 

нормативних вимог; поширення в банку єдиного розуміння його корпоративної 

культури щодо ризиків; виділити необхідні ресурси на створення та підтримку 

ефективної, комплексної та збалансованої системи ризик-менеджменту; 

відобразити у систематизованій документальній формі організаційну структуру 

і механізми контролю, забезпечити відповідний доступ до цих документів; 

узгодити організаційну структуру та системи контролю бізнес-процесів банку 

таким чином, щоб не зашкодити контрольованій і стабільній діяльності самого 

банку; забезпечувати уникнення конфлікту інтересів на всіх рівнях банку; 

здійснювати аналіз ризиків з урахуванням можливості виникнення 

екстремальних обставин (стрес-сценарії), на основі яких банк має визначати 

відповідні надзвичайні заходи; запровадити процедури і заходи запобігання 

стресовим ситуаціям та заходи моніторингу адекватної капіталізації банку; 
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чітко сформулювати політику (положення) банку щодо контролю ризиків і 

ведення справ у відповідності з критеріями надійності банківських операцій; 

забезпечувати систематичне здійснення аналізу ризиків з метою ідентифікації, 

оцінки, контролю і моніторингу всіх ризиків; розробити і запровадити заходи 

внутрішнього контролю, які б забезпечували належне дотримання вимог 

законодавства і нормативно-правових актів, виконання договірних та інших 

зобов'язань, належне дотримання положень і процедур, правил і норм, 

встановлених цими положеннями, а також відповідної ділової поведінки; 

створити незалежний підрозділ з управління ризиками; узгодити створений 

відділ контролінгу із службою внутрішнього аудиту та інших підрозділів банку. 

Процес ризик-менеджменту в комерційному банку повинен охоплювати 

всі структурні рівні - від вищого керівництва банку (спостережної ради та 

правління) до рівня, на якому безпосередньо приймається та генерується ризик. 
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Постановка проблеми. Всупереч сформованій загальносвітовій 

тенденції на фінансовому ринку, попит на золотий метал в останні місяці 



 112 

стабільно зростає. В умовах загальної невизначен ості, коли схильність 

інвесторів до ризику мінімальна, учасники ринків шукають нові види активів 

для своїх вкладень. Важливою характерною рисою золота, як класу активів є й 

те, що воно не є чиїмось зобов'язанням та не засвідчує права вимоги на активи 

якоїсь компанії. Тобто інвестори в золото не несуть ризику дефолту або 

банкрутства. Крім того, на ціну золота не має прямого впливу монетарна чи 

фіскальна політика будь-якої окремої країни.  

Мета. Про аналізувати золото, як інвестиційний актив в умовах  кризи, 

визначити стан ринку, чинники і фактори впливу на нього. Подати 

рекомендації  використання золота в Україні в інвестиційних цілях. 

Виклад основного матеріалу. На світовому ринку золота існують такі 

форми, за якими відбуваються інвестиції. Вони можуть бути такими: у брусках 

або зливках; у монетах, що викарбовуються Канадою, Південною Африкою, 

Мексикою та Сполученими Штатами Америки; у ф'ючерсних контрактах; 

сертифікатах; складських квитанціях; опціонах на монети; опціонах на 

ф'ючерси, що забезпечені золотом; у опціонах на золото у зливках [4]. 

Попит на ринку золота  визначається кількома  чинниками. Перший 

пов'язаний з тим, що  значна його частка, яку видобувають, йде на ювелірні 

вироби, монети та зливки. Другий чинник, що визначає цей попит, пов'язані з 

економічною кон'юнктурою.  

Привабливість інвестування у золото пояснюється, тим, що по-перше 

його ціна залежить на 50 % від пропозиції і на 50 % від макроекономічних 

чинників (25 % — від долара США, 10 % — інфляції, 10 % — монетарної 

політики та на 5 % — від процентної ставки) [1, с.98]. По-друге, ціна 

дорогоцінного металу й ціни фінансових активів співвідносяться в оберненій 

залежності. 

Ще одним важливим чинником, який стимулює зростання цін на золото, є 

проблема із видобуванням золота в Південній Африці. В даний час єдиною 

країною, яка в минулі роки збільшила здобич золота, є Китай. У інших країнах, 

включаючи Австралію, Канаду і США, об'єми видобутку золота впали.  
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Більшість металу продається за долари, що визначає їх ціну, як 

купівельну здатність. Тому якщо дешевшає валюта, то метали, які є 

альтернативним об'єктом інвестицій, дорожчають. Таким чином, золото 

подорожчало на 36% з  вересня 2007 року до 2008 року, коли ФРС США почала 

знижувати ставку по федеральних фондах.  

Зростання золота уже перевищило зміцнення євро і ієни проти долара в 

два рази, а також опинилося в 6-20 разів дохідніше казначейських облігацій 

США.[2;10]. Про фондовий ринок навіть можна не згадувати, оскільки в 

поточному році майже всі індекси світу, включаючи індекс широкого ринку 

S&P 500 в США, знаходяться в глибокому мінусі. При цьому золото продовжує 

бити свої історичні рекорди, наближаючись до відмітки $1000 за тройську 

унцію. 

Сьогодні українські банкіри відзначають майже ажіотажний попит на 

золото. У деяких банках щоденні продажі коштовних металів, порівняно з 

вереснем, зросли майже в десятеро. В умовах фінансової кризи банківський 

метал виявився практично єдиним фінансовим інструментом, надійність якого в 

українців не викликає сумнівів. Щоб уберегти свої заощадження від 

знецінення, вкладники, знімаючи кошти з депозитів, масово скуповують 

зливки.  Що з причинило в грудні новий національний рекорд вартості 

банківського золота. Практично всього за 30 днів грам благородного металу 

подорожчав на 100 грн., або на 59,5% [4]. Середня ціна грама золота в 

стограмовому банківському зливку у вітчизняних банках становила 268,35 грн.  

Частково таке стрімке зростання цін на банківські зливки можна пояснити 

зростанням курсу долара, однак тільки ослабленням гривні ситуацію пояснити 

не можна — коштовні метали зростають у ціні з очевидним випередженням 

курсу американського долара. Вільно підвищувати ціни банкірам дозволяє 

постійне, зростання попиту на золоті зливки та дефіцит їх пропозиції. 

  Причому зробити покупку сьогодні не так просто,— у багатьох банках 

золота в ходових зливках практично не залишилося. Банки змушені були 
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повернутися до забутої практики черг, складаючи списки охочих придбати 

зливки з наступної поставки.  

Продажі золота на вітчизняному ринку у 2008 році становили 21,5 тонни, 

з них 20,1 тонни купили інвестори фізичні особи. Українці дедалі частіше 

воліють зберігати заощадження в золоті, а не в нестабільній американській 

валюті — долар дешевшає, золото дорожчає. Однак попит на банківські метали 

зростає радше всупереч, ніж завдяки діям українських банків. 

Висновок. Отже, інвестування в золото є способом захисту своїх активів 

від знецінення на фоні ослаблення долара і розігрівання інфляції, процесу 

зниження ділової та споживчої активності у США, країнах Європейського 

Союзу та іншими країнах світу через світову фінансову кризу. Звичайно, золото 

не зможе замінити долар у якості повноцінного резервного активу. Але з 

великою часткою впевненості можна казати про те, що в найближчі роки 

золотий метал залишиться одним з найнадійніших і привабливих об'єктів 

інвестування для збереження коштів від можливих великих інфляційних та 

інших ризиків.  
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Світова фінансова криза набула масштабного характеру і стала  викликом 

для багатьох країн світу, в тому числі і для України. Незважаючи на те, що 

протягом останніх років в економіці України відбувалося накопичення низки 

ризиків, вітчизняні суб'єкти господарювання виявилися не готовими до такого 

розгортання подій. 

Метою дослідження є висвітлення причини виникнення фінансово-

економічної кризи, виділення основних аспектів, в яких проявляються наслідки 

світової фінансової кризи для української банківської системи та обґрунтовано 

основні заходи щодо подолання фінансової кризи. 

На даний момент досить загадковим є те, з яких причин наступила криза 

в Україні. Тому, що  українська банківська система аж до вересня 2008 року 

працювала стабільно, тому що фактори, які викликали світову фінансову кризу в 

нашій країні не настільки вагомі, щоб її підірвати. Неповернення іпотечних 

кредитів у нас не мало масового характеру, та й сама їх сума становила всього 

15 %  від ВВП, тоді як у США - 75. 

Тому для "старту" фінансової кризи в Україні потрібен був каталізатор. 

Ним на нашу думку, стала ситуація з Промінвестбанком - одним із найбільших 

банків країни, який займав шосте місце за активами. Причому проблеми цієї 

фінансової установи були викликані не світовою фінансовою кризою, а 

рейдерською атакою, яка мала на меті підірвати довіру вкладників до банку та 

призвела до того, що вони стали масово забирати з нього свої депозити. Ситуація 

навколо Промінвестбанку спровокувала кризу довіри до банківської системи 

України загалом.  
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Виділимо основні аспекти, в яких проявляються наслідки світової 

фінансової кризи для української банківської системи: 

1. Зниження довіри населення до банків. Посилюють також труднощі 

використанням банківських платіжних карток та інші фактори, які 

відштовхнули вкладників від банків і спонукали вилучати кошти. Лише за перші 

два тижні жовтня було забрано близько 15 млрд. грн. з депозитів, і ситуація не 

поліпшується. 

2.Серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням до кінця 

2008 року значних зовнішніх запозичень, які активно залучалися у попередні 

роки. А також складнощі із залученням нових інвестицій, зумовлені кризовими 

явищами на європейських фінансових ринках.  

3.  Криза істотно вплинула і на підвищення процентних ставок за 

кредитами.  

4. Наслідком кризи є той факт, що в усьому світі порятунок фінансових 

установ став завданням держави - вона вливала бюджетні кошти, а також брала 

комерційні банки під свій контроль. З огляду ж на політичну ситуацію в Україні 

важко спрогнозувати, чи може держава врятувати банківський сектор за умови 

поширення кризових явищ. 

В сучасних умовах важливим завданням для органів регулювання є 

визначення, оцінка та прогнозування ризиків, які поглиблюють економічну 

кризу. Особливе місце належить ризикам функціонування банківської системи 

країни. Ризики поглиблення фінансової нестабільності у банківському секторі 

тісно взаємозв'язані з ризиками реального сектору економіки та 

домогосподарств. Адже фінансова система і реальна економіка — це єдине ціле. 

Тому врахування лише окремих ризиків при розробці антикризових заходів, 

спрямованих тільки на стабілізацію банківської сфери, буде малоефективним і 

призведе до високої ймовірності втрати капіталу.  

На сьогодні у банківській системі підвищується рівень кредитних ризиків 

- зростає обмінний курс долара, закриваються пункти обміну валюти зв'язку і 

передачею цих операцій виключно банкам. Суттєво підвищуються комісійні для 
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клієнтів. Зростання процентних ставок за кредитами спричиняє 

неплатоспроможність позичальників банків.  

Висновки. На нашу думку, для подолання наслідків фінансово-

економічної кризи, яка вразила економіку нашої країни, необхідна розробка 

комплексу взаємопов'язаних заходів щодо взаємодії фінансового та 

нефінансового секторів економіки, а також узгодженість дій усіх органів 

державної влади та суб'єктів господарювання з  метою їх виконання. При цьому 

ключова роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії 

соціально-економічного розвитку яка б містила стимулюючі заходи щодо 

розвитку економіки. Крім того, враховуючи перспективи загальної світової 

фінансової нестабільності, в країні повинна бути запроваджена та інституційно 

оформлена ефективна і постійно діюча система моніторингу стабільності 

фінансової системи в цілому та банківського сектору зокрема.  
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Вступ. На сьогоднішній день одним з найважливіших питань фінансового 

сектору економіки є підвищення рівня капіталізації банків. Зростання капіталів 
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комерційних банків спостерігається в більшості країн світу. На сучасному етапі 

найчастіше нагромадження банківського капіталу у світі здійснюються з 

допомогою процесів реструктуризації та реорганізації, приєднання 

(об'єднання), злиття та поглинання, створення банківських об'єднань. 

Постійний процес консолідації капіталу банківських установ призвів до появи 

величезних фінансових груп. Дані світових рейтингів свідчать про те, що 

двадцять п'ять найбільших банківських установ світу володіють 33,1% 

загального капіталу 1000 світових банків [1, с.15]. 

Постановка проблеми. В умовах загострення конкурентної боротьби на 

міжнародних фінансових ринках, тенденцій глобалізації та концентрації 

банківського капіталу в усьому світі, в Україні надзвичайно гостро постає 

питання виживання банківської системи країни та протидії вимиванню 

фінансових ресурсів та доходів іноземними банківськими об'єднаннями. 

Безперешкодний доступ дешевих ресурсів іноземних банків-конгломератів вже 

за кілька місяців може зруйнувати існуючу мережу комерційних банків 

України, перетворити банківську систему країни на аморфну та недієздатну.  

Метою роботи є дослідження організаційно-правових основ банківських 

об’єднань, з виокремленням найоптимальнішої форми консолідації 

банківського капіталу для реструктуризації вітчизняної банківської системи як 

один із шляхів подолання негативних явищ, спричинених світовими 

економічними процесами. 

Обґрунтування отриманих результатів. Законодавство визначає три 

типи банківських об'єднань, створення яких дозволяється на території України: 

банківська корпорація, банківська холдингова група та фінансова холдингова 

група [2]. Якщо проаналізувати основні організаційно-правові аспекти 

функціонування законодавчо встановлених  банківських об’єднань в Україні, 

можна зробити висновок, що найдоцільнішою формою є банківська корпорація. 

Проте і ця форма потребує критичного аналізу. Тому, на нашу думку, найбільш 

прийнятним в сучасних вітчизняних умовах є створення банківської корпорації 

із подальшою її трансформацією у фінансову корпорацію, шляхом включення в 
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об’єднання інших фінансових установ, насамперед - страхових, лізингових та 

факторингових компаній. Доцільність такого кроку пояснюється економічними 

передумовами розвитку вітчизняної економіки на сучасному етапі.  

По-перше, необхідністю розвитку лізингового бізнесу. Світова практика 

довела, що лізинг є ефективним інвестиційним механізмом і важливим 

елементом державної економічної та інвестиційної політики. А самі лізингові 

операції останніх 50 років є невід’ємною частиною економіки розвинутих 

країн, де на сьогодні близько 30% інвестицій припадає саме на операції 

лізингового характеру. Для економіки України розвиток лізингового бізнесу є 

вкрай необхідним, оскільки він сприяє прискоренню темпів оновлення й 

модернізації основних засобів та підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств, забезпеченню взаємної вигоди партнерів, 

забезпеченню ефективних умов для розвитку приватного сектору і розвитку 

малого та середнього бізнесу, покращенню соціального захисту та добробуту 

населення, підвищенню економіки держави в цілому. 

В свою чергу, фінансова корпорація може виступати у всіх класичних 

організаційно-економічних напрямках діяльності банківських установ на 

лізинговому ринку. 

По-друге, консолідацією страхових компаній із банківським сектором. 

Нині в міжнародній практиці страхові поліси продають не тільки страхові 

компанії, а й комерційні банки. Залучивши до фінансової корпорації страхову 

компанію учасники отримують додаткові переваги: страхова компанія 

розширює коло своїх клієнтів через клієнтську базу банку, які мають постійні 

потреби у страхових послугах, а банківська установа розширює власну 

інфраструктуру і напрацьовує схеми швидкого, якісного та комплексного 

обслуговування клієнтів, використовуючи переваги від співпраці. 

По-третє, фінансові корпорації за рахунок консолідації не тільки 

банківського капіталу, а й інших фінансових установ мають окрім традиційних 

переваг (акумулювання значних фінансових ресурсів, диверсифікація ризиків 

тощо) ще й додаткові переваги, а саме: підвищені адаптаційні можливості до 
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впливу нестабільності зовнішнього середовища, стійкість до ринкових 

коливань, створення нових видів банківських послуг. 

Висновки. Вітчизняні корпорації знаходяться тільки на початковому 

етапі формування цивілізованої фінансової системи. Але без вирішення ними 

більш складних завдань фінансового розвитку з урахуванням загальних 

світових тенденцій теперішній економічний підйом в Україні буде 

короткочасним. Варто зазначити, що негативні моменти вітчизняного 

корпоративного бізнесу є водночас резервами для розвитку фінансових 

корпорацій в Україні. Банківські установи мають всі можливості для створення 

в своїх межах дієвих й водночас прибуткових об’єднань, а головне фінансові 

корпорації здатні подолати ті негативні явища, що переживає вітчизняна 

економіка як у банківському секторі, так і в державі в цілому. 
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Потребительский кредит – это вид кредита, назначение которого состоит 

в предоставлении населению денежных средств или товаров для 

удовлетворения потребительских нужд [1]. 
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Первыми среди банков начали выдавать данный кредит американские 

коммерческие банки: на медицинские услуги и получение образования, со 

временем и на покупку товаров. Сейчас потребительский кредит широко 

распространен, особенной популярностью у граждан пользуются экспресс - 

кредиты и кредиты на неотложенные нужды [2]. 

 Удельный вес кредитов, выданных банками населению, составляет 

28.1 % в общем объеме кредитных портфелей банков. При этом объем 

потребительских кредитов возрос за год на 65.5%, кредитов на финансирование 

недвижимости – на 52.2%. В Республике Беларусь задолженность по кредитам 

физических лиц за 2008 год возросла на 4 623.3 млрд. рублей, или на 58.0 %, и 

на 01.01.2009 составила 12 590.6 млрд. рублей.  

Ведущим банком в республике по объемам выдаваемых кредитов 

физическим лицам является ОАО "АСБ Беларусбанк", доля которого в общем 

объеме кредитной задолженности физических лиц составляет 60.8 %. 

 В течение отчетного года ОАО "АСБ Беларусбанк" продолжил 

кредитование граждан на льготных условиях для реализации одной из 

важнейших социально–значимых программ – жилищного строительства. На эти 

цели банком в 2008 году было выдано 1 754.0 млрд. рублей кредитов.  

 Расширяется перечень предлагаемых видов потребительских кредитов 

для населения за счет внедрения банками отдельных целевых программ, в том 

числе поддерживающих отечественных товаропроизводителей [3]. 

Кризисный спад покупательской активности замедлил потребительское 

кредитование - прежде самый быстрорастущий сегмент банковского рынка 

Беларуси. Улучшения ситуации банки ожидают не раньше июля-августа 2009г., 

а пока пытаются поддержать на прежнем уровне сформированный кредитный 

портфель. 

По прогнозам предполагается, что в 2009 г. число белорусов 

пользующихся потребительскими кредитами достигнет 2 млн. человек, в 

сравнении в 2006 г. их было 1,48 млн. человек, а к 2012 г. 47-49% экономически 
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активного населения Беларуси, или почти четверть граждан, будут 

пользоваться банковскими кредитами, но кризис внес свои коррективы.  

Первые недели января отмечены резким спросом населения на услуги 

кредитования. В конце 2008 г. - начале 2009 г. многие банки повысили 

процентные ставки, некоторые приостановили свои кредитные программы. 

В настоящее время ситуация стабилизировалась.  

Стало очевидно, что экономический кризис несколько замедлил развитие 

рынка потребительского кредитования. Снижение притока желающих взять 

кредит на товары составило порядка 30 %.  

Процентные ставки по потребительским кредитам хоть и 

стабилизировались (и даже несколько снизились по сравнению с январем), но 

все еще остаются на довольно высоком уровне: на начало марта процентные 

ставки по кредитам на потребительские нужды в рублях колеблются от 13 % до 

35 % наличными и от 19 % до 35 % по карточкам в зависимости от суммы и 

срока, на который предоставляется кредит. 

Сегодня, несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, 

ожидается рост дальнейшего интереса со стороны населения и, как следствие, 

банков к рынку розничного кредитования. Оживление рынка возможно к 

июлю-августу 2009 года [4]. 

Единственное чего хотелось бы, так это того, чтобы кредит оставался 

доступным для всех, а процентные ставки не поднимались до высокого уровня. 
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Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 

УДК 351.748.1:347.734 

ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БАНКІВСЬКИХ 

РЕСУРСІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Безштанько Д.В.  

Науковий керівник: Пустовійт Р.Ф.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Аналіз основних загроз щодо банківської інформації вітчизняних банків є 

актуальною проблемою сьогодення. Виявлення спроможності відповідних 

служб банків адекватно реагувати на потенційні та протиправні дії набуває 

особливої важливості. В першу чергу це стосується висвітлення тенденцій, що 

призводять до втрати банками конфіденційної інформації. 

Конфіденційна банківська інформація - це сукупність інформаційних 

потоків щодо трансакцій клієнтів банку. Конфіденційна інформація являє 

собою комерційну таємницю, до якої відносять будь-які відомості (за винятком 

тих, що не є комерційними з огляду на законодавство), які вважає 

конфіденційними сам суб'єкт господарської діяльності. Тому обсяги такої 

інформації у різних суб'єктів різні. Більше того, дана інформація вважається 

закритою лише після прийняття відповідного рішення. Комерційну таємницю 

визначають локальними правовими актами. Коло осіб, які мають право 

отримувати відомості, що становлять банківську таємницю, також окреслено 

законодавством і розширеному тлумаченню не підлягає. Без згоди клієнта 

банківські відомості жодним іншим особам не передаються [1, с.45]. 

Як вже зазначалося, одним з видів конфіденційної інформації являються 

банківські ресурси, що є основою діяльності будь-якого банку. Це пов'язано з 

тим, що оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у 

тісному взаємозв'язку, то поширення такої інформації може призвести до 

відтоку клієнтів. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, 

значення проблем пов'язаних із їх ефективним формуванням і доцільним 
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використанням є надзвичайно важливим, особливо для українських 

комерційних банків. 

Необхідно зазначити, що банківська система країн ЄС, розвиваючись у 

відносно стабільних умовах, отримала досить могутній фінансовій потенціал. 

Але його вплив на вітчизняний ринок досить неоднозначний, адже поряд з 

позитивними аспектами: застосуванням нових технологій, розширення 

номенклатури послуг, спостерігаємо низку негативних явищ, з посеред яких 

виділяємо ті, що стосуються безпеки інформації про банківські ресурси. 

В цілому, впливи та загрози, що очікують українські банки, умовно 

можна поділити на: 

1. Інтеграційні. Прихід іноземних банків на вітчизняний ринок, збільшує 

ризик інформаційної безпеки. 

2. Конкурентні. Інтеграційні процеси змушують банки більш активніше 

досліджувати можливості один одного, в тому числі використовуючи методи, 

які відносять до категорії протиправних. 

3. Ризикові. В першу чергу, це стосується політичних ризиків та ризиків 

пов'язаних з протистоянням олігархічних фінансово-промислових груп 

[2, с.108]. 

Зазначені загрози посилюються також і кримінальними чинниками. 

Причому метою зловмисників може бути, наприклад, використання банківської 

інформації для махінацій з рахунками, підрив іміджу банку, знищення 

конкурента на певному сегменті ринку, а також суто кримінальні дії з 

незаконного привласнення коштів банків. 

Для забезпечення захисту інформації про банківські ресурси, банк 

здійснює такі заходи: технологічні, законодавчі, організаційні, програмно-

інформаційні. 

У свою чергу, для мінімізації потенційних кримінальних загроз 

банківський менеджмент акцентує увагу на наступних заходах: 

1. Своєчасність виявлення проблем; 

2. Прогностичність розвитку проблем; 
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3. Контрол ьован ість захисних заходів; 

4. Використання досвіду при прийнятті й реалізації рішень; 

5. Визначеність цілей; 

Персоніфікація й адекватний поділ ролей і відповідальності [3, с.56].  

Таким чином, в умовах інтеграції української фінансової системи до 

західної, виникає необхідність у перегляді основних принципів і механізмів 

захисту банківської інформації. Інтеграційні процеси об'єктивно вплинуть на 

розвиток систем безпеки банківської інформації на основі загальноприйнятих в 

Європейському Союзі принципів і підходів. 
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Постановка проблеми. Активна інвестиційна та інноваційна діяльність є 

основною умовою досягнення довготривалих, позитивних темпів економічного 

зростання, як реального сектора економіки, так і окремих підприємств. 

Пожвавлення інноваційної активності – це складний ресурсномісткий процес, а 

в умовах сучасної кризової ситуації в економіці України ця складність 
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багаторазово зросла. У цих умовах особливу актуальність набуває пошук 

шляхів і механізмів стимулювання інвестиційно - інноваційної діяльності. 

Метою даного дослідження є розгляд сутності та особливостей світового 

досвіду фінансово – кредитного стимулювання інвестиційної діяльності, 

основних форм фінансової допомоги урядами цих країн малого і середнього 

бізнесу, що впроваджує інвестиційні проекти інноваційного спрямування. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційний розвиток вимагає 

необхідного інвестування, в той час як стимулювання інвестиційної діяльності 

має розглядатися в контексті загального інноваційного вектора стратегічного 

розвитку держави. Державна інвестиційно-інноваційна політика - це діяльність 

держави, спрямована на створення сприятливих нормативно-правових та 

економічних умов для інвестицій взагалі й інвестицій в інновації, 

стимулювання процесу формування інвестиційних умов для інноваційного 

розвитку, а також формування ринку інновацій та інвестицій [1]. 

Якщо розглядати заходи державної підтримки інвестиційно - інноваційної 

сфери, то вони значною мірою переплітаються із заходами, які 

використовуються для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу 

(оскільки останній являється «найбільш реальним» сектором економіки). У 

європейських та інших розвинутих країнах основними складовими державної 

підтримки є: субсидування процентних ставок за позиками підприємствам, які 

впроваджують інновації; виключення з бази оподаткування кредитних 

організацій прибуток від кредитів, наданих даним підприємствам; встановлення 

для кредитних організацій, що займаються кредитуванням підприємств, 

пільгового режиму регулювання і нагляду з боку центрального банку; 

запровадження системи кредитування (рефінансування) банків для надання 

позичок інноваційним підприємствам тощо [2, с.126]. 

Досить розповсюдженою у багатьох країнах є практика створення центрів 

і банків сприяння розвитку, через які за рахунок державних коштів 

здійснюється фінансова підтримка малого бізнесу. Приклад такого 

фінансування можна прослідкувати в Німеччині - Кредитна установа для 
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відбудови (KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau). Фінансова група KfW Group, 

що на 80% належить Уряду Німеччини виконує функції і банку розвитку, і 

агентства по фінансуванню експорту, і кредитної організації. Особливістю 

надання кредитів по німецьких державних програмах є розроблені єдині для 

всіх правила банківського кредитування, тобто кредити можуть отримати лише 

кредитоспроможні позичальники, а інші фактори до уваги не беруться. За 

послуги з реалізації пільгових кредитів банки отримують маржу [3]. 

В США державна підтримка здійснюється прямим фінансуванням через 

спеціально створену Адміністрацію Малого Бізнесу США (SBA). Це 

федеральна структура, що надає підприємцям послуги в будь-якій сфері 

інфраструктури малого бізнесу і на будь-якому етапі його існування. У SBA 

щорічно розробляються і реалізуються програми розвитку малого бізнесу по 

різних напрямах, найбільш відомими з яких є – «7a» і «504» [3]. 

Реалізація державної підтримки підприємницьких структур у Фінляндії 

відбувається через ВАТ «Фіннвера», яке повністю знаходиться у власності 

держави. Дане товариство створене для надання високоризикових кредитів з 

метою сприяння як розвитку діяльності національних підприємств всередині 

країни, так і їх виходу на світовий ринок. Як правило, «Фіннвера» виступає як 

співінвестор з іншими фінансовими організаціями. Розподіл ризиків 

здійснюється за рахунок багатоканального фінансування, схема якого 

розробляється для кожного підприємства [4]. 

У Китаї фінансування малих підприємств здійснюється в рамках різних 

програм та інструментів, що розробляються і впроваджуються в життя 

центральними і місцевими фінансовими установами. Китайський уряд постійно 

розвиває фінансові схеми підтримки інноваційного підприємництва, зокрема 

передбачається надавати підтримку високотехнологічним компаніям через 

фонди венчурного фінансування; розміщувати списки високотехнологічних 

компаній на спеціальних дошках на біржах високих технологій тощо. 

Висновки. Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що в 

зарубіжних країнах саме держава є могутнім спонсором інвестиційно - 
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інноваційної діяльності, яка постійно удосконалює систему стимулювання 

підприємницьких структур і надає широке сприяння їх розвитку, застосовуючи 

форми і методи, розроблені з урахуванням стратегічних цілей національних 

економік. Це дозволяє припустити, що для стабільного розвитку вітчизняного 

підприємництва в Україні необхідною умовою має бути активна державна 

політика. 
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Сучасний стан банківської системи України визначає необхідність 

вдосконалення системи управління нею та розробки з цією метою відповідних 

маркетингових заходів. Зміна вимог ринку до банківських установ 

актуалізувала концепцію маркетингу партнерських відносин, яка і буде 

розглянута в даній роботі. 



 129 

Збільшення кількості банківських установ, розширення асортименту та 

покращення якості банківських послуг внесли певні корективи і в систему 

банківського маркетингу. Змін зазнали цілі і головні завдання банківського 

маркетингу. Сьогодні маркетинг в банківській сфері зорієнтований головним 

чином на клієнта, його вимоги та інтереси, що в кінцевому підсумку повинно 

сприяти розширенню клієнтської бази банку включаючи збереження існуючих 

клієнтів.  

Банківський маркетинг як базова економічна категорія, що визначає 

напрями дослідження комплексу маркетингової діяльності банку, розглядається 

в працях багатьох вітчизняних вчених, зокрема в працях Крилова А., 

Старкова С., Христофорової О. та ін. Однак глибшого розкриття потребує 

специфіка організації банківського маркетингу, його механізми та особливості 

управління. 

Сутність банківського маркетингу має багато тлумачень: 

 як підприємницька діяльність банку, що спрямовує потік фінансових 

послуг клієнтам; 

 способи вивчення ринку кредитних ресурсів, аналізу фінансового стану 

клієнтів та прогнозування на цій базі подальшого розвитку банку [5, с.41]. 

Виходячи з наведених визначень, можна узагальнити банківський 

маркетинг як діяльність банку, покликану забезпечити узгодження потреб та 

побажань споживачів з можливостями та особливостями діяльності банку. 

Банківський маркетинг спрямований на підвищення ефективності діяльності 

банку, отримання ним прибутків і при цьому забезпечити якнайповніше 

задоволення запитів споживачів, створити умови для узгодження попиту і 

пропозиції на банківський продукт. 

Діяльність банку не буде результативною без встановлення тісних і 

тривалих взаємин з клієнтами і партнерами. Цим і зумовлена поява нової 

концепції маркетингу партнерських відносин, в якій діяльність суб’єктів 

господарювання розглядається з точки зору їхньої здатності розвивати 

відносини з ринковими партнерами. Перші роботи щодо маркетингу 
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партнерських взаємин концентрували увагу на дуальних взаєминах суб’єктів 

господарювання або аналізі лояльності окремих споживачів. У подальшому 

спектр взаємин розширився і сформувалося декілька підходів до маркетингу 

взаємин: британський, північноамериканський, європейський і німецький. [5] 

Відмінності в зазначених підходах пов’язані зі сферами маркетингових взаємин 

та відмінностями в процедурах аналізу взаємодії. 

В більшості наукових дослідженнях зустрічається визначення маркетингу 

партнерських відносин як безперервного процесу створення нових цінностей з 

окремими споживачами, а потім спільного отримання й розподілу вигоди від 

цієї діяльності між учасниками взаємодії.  

Для банківської установи особливо важливим є встановлення тривалих і 

стабільних взаємовідносин зі споживачами, тобто формування міцної 

клієнтської бази. Тому важливим напрямком діяльності банку є налагодження 

стійкого співробітництва з клієнтами. Для цього банку необхідно здійснювати 

аналіз існуючої та потенційної клієнтури, вивчати кожного клієнта окремо, 

його запити та вимоги. Чим точнішими будуть зібрані дані, тим ефективніше 

банк зможе організувати свою діяльність і забезпечити собі ліквідність та 

прибутковість. Таким чином, від цього напрямку банківської діяльності значної 

мірою залежить успішність банку і його здатність погодити власні і інтереси 

споживачів банківського продукту. 

Для залучення бажаної клієнтури банки можуть застосовувати ряд 

прийомів, серед яких виділяють: звернення до емоцій; найвигідніший відсоток і 

гра з цифрами; лотереї, знижки, сезонні акції; довгострокові бонусні програми. 

Отже, особливість діяльності банку є більша орієнтація не на 

конкурентну боротьбу, а на клієнта, здатність банку просувати свій продукт до 

потенційного споживача і встановлення з ним тісних взаємовідносин. 
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ФІНАНСОВИЙ СУПЕРМАРКЕТ ЯК ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ 

Добранська О.Ю. 

Науковий керівник: Телюк К.Ф. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м.Київ) 

Щороку конкуренція серед комерційних банків підвищується і дальше 

розвиватись зможуть тільки ті з них, які пропонуватимуть своїм клієнтам щось 

нове та революційне. Наприклад, послуги фінансового супермаркету. 

Класичним фінансовим супермаркетом є структура, яка пропонує 

клієнтам в одному місці під одним брендом широкий набір банківських, 

страхових, інвестиційних, нотаріальних, юридичних, консалтингових та інших 

послуг. 

В Україні фінансові супермаркети розвиваються у двох формах: як 

відділення банку (АБ "Брокбізнесбанк", ВАТ "VAB банк", КБ "Українська 

фінансова група", АКБ "Укрсоцбанк", АКІБ "Укрсиббанк", ОТП Банк  та ін.) та 

як  незалежної установи (фінансовий супермаркет "МЕГА ПОЛІС", іпотечний 

супермаркет "Т.О.Ч.К.А"). Найбільш поширенними фінансовими 

супермаркетами є альянси банків та страхових компаній [4]. 

Переваги впровадження концепції "фінансового супермаркету":  

- для банку "фінансовий супермаркет" – це розширення набору послуг, які 
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при обслуговуванні клієнтів, що, в свою чергу, позитивно впливає на імідж 

банку і дає додаткові конкурентні переваги для просування власних програм.  

- для страхової компанії "фінансовий супермаркет" – це розширення 

клієнтської бази, а також можливість використання розгалуженої мережі банку 

для продажу страхових продуктів у найвіддаленіших регіонах країни. 

- для клієнтів "фінансовий супермаркет" – це отримання комплексної 

фінансової послуги у відділенні банку, де клієнт постійно обслуговується та 

дисконтної картки, яка надає знижку при укладенні договорів страхування [2]. 

Недоліки функціонування фінансового супермаркету: 

1. Для банку та страхової компанії: 

- потреба у перекваліфікації персоналу та додатковому навчанні; 

- необхідність мінімізації часу продажу продуктів, синхронізації каналів 

надходження інформації про продукти, створення програмного продукту, 

здатного об'єднати весь перелік послуг; 

- необхідність формування значного набору альтернативних послуг.  

2. Для клієнта: 

- відсутність необхідного продукту; 

- не надання послуги страхування, що потребує значного документообігу; 

- лобіювання інтересів страхової компанії банком [3]. 

Найвідпрацьованіші схеми в співпраці банків і страхових компаній: 

1. Страхування заставного майна. Таким чином банки займаються 

стабілізацією свого кредитного портфеля, оскільки завдяки страхуванню 

позичальники отримують можливість розраховуватися з банкірами "живими" 

грошима, Але страховики зазначають, що на сьогодні страхування застав часто 

має формальний характер – майно страхується лише від тих ризиків, 

імовірність настання яких мізерна. Таким чином, знижується вартість 

страховки, а відповідно – і кредиту. 

2. Страхування в разі виїзду за кордон. Цю послугу банки пропонують 

клієнтам, які відкривають міжнародні платіжні картки. Страхування для тих, 

хто виїздить банки активно просувають – або як безплатне доповнення до 
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карткового продукту, або як невіддільний і обов'язковий його складник.  

3. Акції (наприклад, страховий поліс у подарунок), що переважно мають 

короткочасний характер і використовуються здебільшого як маркетинговий або 

рекламний хід, не приносячи прямого прибутку, оскільки часто ці послуги 

пропонують клієнту безплатно або за оптовими цінами. У будь-якому разі за 

страховку хтось платить – або ціна поліса включена у вартість банківської 

послуги (за рахунок незначного збільшення вартості пластикової картки або 

зниження ставки за депозитним внеском), або банк виступає страховиком на 

користь своїх клієнтів [1]. 

Порівнюючи український страховий ринок з європейським, можна 

зробити висновок, що взаємодія банків і страхових компаній в Україні 

перебуває на досить низькому рівні розвитку. Проблемою у співпраці банків та 

страхових компаній є скарги останніх через досить високу комісію (15-30% від 

суми страхової премії). Крім того, щоб страховик  міг працювати в тому чи 

іншому банку він зобов'язаний  привести йому клієнтів на певну суму, відкрити 

рахунки, розмістити певну кількість депозитів та інше в залежності від 

внутрішніх стандартів банку по роботі із страховими компаніями.  

Фінансові супермаркети в період фінансово-економічної кризи: 

- сповільнився приплив нових клієнтів на 12 %; 

- 60 % ризикових страхових компаній, через 2-3 місяці опиняться на межі 

банкрутства; 

- подорожчання страхових тарифів;  

- люди заощаджують на добровільних видах страхування;  

- страхування життя за прогнозами страховиків підвищиться; 

- можливі хвилі шахрайства.  

Отже, наявність переваг та недоліків функціонування фінансових  

супермаркетів та відмінностей між їх різновидами, свідчить про необхідність 

подальшого їх розвитку на території України із використанням багатолітнього 

зарубіжного досвіду, розроблення науково-обґрунтованого методичного 

забезпечення щодо оцінювання їх діяльності, що в результаті забезпечуватиме 
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страховий захист та економію часу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКІВ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 
Жінко М. Б. 

Науковий керівник: Українська Л. О. 
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) 
У світовій практиці за сотні років існування іпотечної системи 

сформувалися різні моделі іпотечного кредитування. Одна із них – 

інвестиційна [1]. Вона поділяється на однорівневу та дворівневу, або первинний 

та вторинний ринки іпотеки.  

Первинний характеризується взаємозв’язками між банком та 

позичальником, а його інструментами є власне іпотечні кредити. 

Вторинний – взаємозв’язками між банком, інвестором та посередником, 

інструментами його є цінні папери, забезпечені іпотечними кредитами, які 

сприяють залученню ресурсів для кредитування, тобто тут проходить продаж 

раніше виданих кредитів кінцевим інвесторам. При цьому відбувається 

трансформація персоніфікованих прав по кредитних зобов’язаннях і договорах 

іпотеки в дохідні цінні папери (облігації). 
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Іпотечні кредитні інститути безпосередньо здійснюють кредитування під 

заставу нерухомості та є головним посередником іпотечної системи, при цьому 

в кожній країні склад учасників відрізняється (див. таб. 1.) [2]. 

Таблиця 1 

Види іпотечних інститутів 
Країна Види іпотечних інститутів 
США Комерційні банки, іпотечні банки, ощадно-позичкові 

асоціації, Федеральна система фермерського кредитування 

Німеччина Іпотечні банки, будівельні та ощадні каси 

Великобританія Будівельні товариства, іпотечні банки 

Канада Іпотечні компанії, корпорації фермерського кредиту 

Австрія Сільськогосподарські іпотечні банки, комерційні 
банки 

Швейцарія Регіональні банки, ощадні каси, позичкові каси 

Франція Комерційні банки, Французький земельний кредит, 
взаємо ощадні банки, ощадні установи 

Італія Спеціалізовані іпотечні інститути 

Норвегія Іпотечні банки Королівства Норвегії, спеціалізовані 
установи 

Данія Іпотечні кредитні асоціації, кредитні асоціації 

Швеція Іпотечні спеціалізовані інститути 

Мексика Комерційні банки, небанківські інститути 
 

Проте Рябченко Л.І. умовно виділяє дві моделі іпотечних інститутів [2]: 

Модель депозитного інституту (ощадного банка), який акумулює свої 

засоби в основному через депозитні вклади. Депозитні інститути надають 

іпотечні кредити і займаються їх обслуговуванням, і крім того, є інвесторами, 

тобто тримають видані кредити в своєму портфелі. 

Модель іпотечного банку, який фінансує початкові операції за рахунок 

власного капіталу та строкових позик. Такі банки не залучають вкладів, але 

видають та обслуговують кредити. При цьому видані кредити продаються 

інвесторам на вторинному ринку. 

Таким чином, після надання кредиту кредитор вибирає одну із трьох 

стратегій: 
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◊   продати кредит посередникам (іпотечним агенствам); 

◊  використати кредит в якості основи для емісії забезпечених іпотечних 

облігацій; 

◊  залишити кредит в своєму портфелі, та отримувати дохід у вигляді 

плати від позичальника. 

Перша та друга стратегії передбачають випуск цінних паперів, або її ще 

називають сек’юритизацію кредитів. Сек’юритизація означає перетворення 

малоліквідних  довгострокових банківських активів в довгострокові боргові 

цінні папери для продажу інвесторам. Перевагою іпотечних цінних паперів є 

наявність багаторівневого забезпечення у вигляді: 

●  довгострокових зобов’язань позичальника у формі іпотечних кредитів; 

●  страхування доходів позичальника; 

●  банківської гарантій на випадок банкрутства позичальника; 

●  нерухомості в разі банкрутства банку; 

●  страхування нерухомості; 

●  поручительства держави в разі неплатоспроможності агентства. 

З другої сторони, сек’юритизації не передбачає продажу вимог по 

кредиту, але випускаються цінні папери, які забезпечені виплатами основного 

боргу і процентів, а також заставленою власністю. Таким чином, виданий 

кредит є активом банку, а випущені цінні папери формують його пасив. 

Бенефіціаром кредиту стає інший суб’єкт, а самі цінні папери можуть бути  

продані на вторинному ринку. 

Третя стратегія – переважно використовується ощадними банками, а 

фінансові ресурси використовуються депозитні. 

Третя стратегія є найбільш розповсюдженою в Україні. Перша та друга – 

майже не працюють на ринку. Єдина угода із випуску іпотечних облігацій в 

Україні відбулася в березні 2007 року і здійснив її Укргазбанк. Це були 

облігації забезпечені 393 кредитами (виділені за розміром, строком, 

забезпеченням, LVT, DTI). Об’єм випуску по номінальній вартості склав 

50 млн. грн., номінальна вартість однієї облігації становила 1000 грн. із 
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процентною ставкою 10,5 % річних на період 3 роки [3]. Все це вказує на 

необхідність розвитку вторинного іпотечного ринку, що є єдиним способом 

нагромадження внутрішніх фінансових ресурсів для іпотечного ринку, що є 

найбільш актуальним під час фінансової кризи.  
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НАСЛІДКИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИХОДУ 

Карпенко О.Р  

Науковий керівник: Телюк К.Ф. 

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 Всупереч побутуючій думці, фінансова нестабільність в Україні за своєю 

суттю є явищем складнішим, аніж просто локальний прояв світової фінансової 

кризи в економічній системі конкретної держави.  

Всесвітній масштаб кризи пояснюється купівлею американських 

іпотечних кредитів на суму близько 5 трлн. доларів США банками усього 

світу [8]. Частка українських банківських установ в цих операціях надзвичайно 

мала, що не могло спричинити існуючої нині кризи ліквідності вітчизняної 

банківської системи.  

Реальні наслідки світової кризи фінансова система України відчула, коли 

з неї почали забирати інвестиції задля покращення свого фінансового стану 
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іноземні підприємства, що призвело до надзвичайно низького рівня ліквідності 

фінансової системи та переддефолтного стану вітчизняної економіки загалом [1]. 

Серед факторів, які негативно вплинули на стан української 

господарської системи можна виділити економічні та політичні. До власне 

економічних факторів слід віднести: зниження попиту на продукцію таких 

експортно-орієнтованих галузей вітчизняної економіки, як металургія, хімічна 

та вугледобувна промисловість, які є основними наповнювачами державного 

бюджету [4]; зменшення експорту потягнуло за собою зменшення валютних 

потоків у вітчизняну фінансову систему, що на тлі девальвації гривні є 

негативною тенденцією; політика “дешевих грошей” та велика частка в 

кредитних портфелях банківських установ низькоякісних споживчих кредитів; 

політичний цикл в економічній політиці, котрий почався в 2004 році і був 

спричинений економічно необґрунтованим рішенням про збільшення 

соціальних виплат, які стали причиною уповільнення темпів зростання 

економіки та посиленням інфляційних процесів у ній [3]; 

політична нестабільність призвела до погіршення макроекономічних 

показників, нестабільності вітчизняної економіки, що в свою чергу, знижує 

інвестиційну привабливість та кредитоспроможність України та позбавляє її 

іноземних ресурсів, таких необхідних в часі кризи; Посилюють політичну 

нестабільність майбутні вибори Президента України; 

Враховуючи ситуацію, яка склалася, для мінімізації втрат від фінансової 

нестабільності, доречними були б такі заходи: 

витіснення державою засобами фіскальної політики суб’єктів 

фінансового ринку зі сфери спекулятивних операцій в сектор реальної 

економіки; зниження податкового навантаження з метою стимулювання 

внутрішнього попиту та інвестицій [6], посилений нагляд за дисципліною у 

сфері оподаткування; залучення валютних коштів в населення (на даний 

момент вартість іноземної валюти, яка перебуває на руках фізичних осіб, 

становить понад 20 млн. доларів США); цей крок одночасно покращив би 

ліквідність вітчизняної системи та оживив економіку, а також вчинив би 
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позитивний вплив на курс національної валюти; приватизація державних 

підприємств. Очікуваний прибуток від приватизації “Укртелекому”, на думку 

експертів, сягне 8-15 млрд.грн, прибуток від продажу блокуючих пакетів акцій 

шести обленерго – ще 1 млрд.грн., які стали б надзвичайно ефективним 

вливанням в українську господарську систему; проведення глобальних 

структурних змін національної економіки, її переорієнтація на інноваційні 

наукомісткі виробництва, масове впровадження енергозберігаючих технологій, 

використання відновних джерел енергії; забезпечення привабливого 

інвестиційного клімату, який дав би змогу розвиватися малому та середньому 

бізнесу, які у високорозвинутих державах є основою національної економіки; 

майстерне управління зовнішнім боргом, який на даний момент становить 

понад 90% ВВП [1]; модернізація нині діючої вітчизняної фінансового ринку - 

як банківської сфери (укрупнення банківських установ, їх капіталізація), так і 

фондового ринку (перетворення його із майданчика для спекуляцій в дієвий 

інструмент залучення інвестицій). 

Приймаючи конкретні антикризові заходи, слід керуватися не 

короткостроковими  цілями, а перспективними, фундаментальними змінами в 

економічній (модернізація, перехід на новіші технологічні уклади [6], своєчасне 

впровадження здобутків НТП, інтеграція у світове економічне співтовариство з 

одночасним досягненням відносної самодостатності вітчизняної  економічної 

системи) та фінансовій ( розвиток фондового ринку, в основу якого було б 

покладену якісно нову, не спекулятивну систему, яка б пришвидшила 

інвестиційний процес,  укрупнення банківських установ, інтегрування в 

банківській сфері ефективних систем ризик-менеджменту [8] тощо) системах 

України. 
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Найбільш розвинута та найприбутковіша модель розвитку іпотеки – 

дворівнева, як вважалось до недавнього часу, не лише втратила свої позиції та 

значення на світовому ринку, а й стала головною причиною загальносвітової 

рецесії. 

Проте цей факт не може заперечити головного: ринок іпотеки – необхідна 

умова розвитку суспільства, як в економічному, так і в соціальному розумінні.   

Потік інвестицій, що виникає під час функціонування іпотечного ринку, 

відіграє подвійну роль: з одного боку, впливає на сукупний попит і визначає 

обсяги виробництва та зайнятості,  з іншої – впливає на сукупну пропозицію 

через капіталоутворення і визначає потенційний обсяг виробництва 

Потік іпотечних кредитів у формі інвестицій стимулює сукупний попит, 

розширює місткість внутрішнього ринку, забезпечує зростання національного 

доходу. Інтеграційний характер іпотечного ринку виявляється в єдності ринку 
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капіталу та нерухомості, сприяє перенесення пожвавлення з одного ринку на 

інший через ефект мультиплікації-акселерації. У довгостроковому періоді 

іпотечний ринок створює умови для економічного зростання, що виявляється у 

збільшенні потенційного рівня ВВП і зміщенні праворуч лінії довгострокової 

сукупної пропозиції та кривої виробничих можливостей. 

Особливе місце будівельного комплексу в економіці забезпечує 

найвищий коефіцієнт його взаємозв’язку з іншими галузями: матеріально-

технічну базу будівельної індустрії забезпечують 70 галузей промисловості; 

75% усіх матеріальних ресурсів, що використовуються у будівництві, 

надходить зі промисловості будівельних матеріалів, деревообробної та 

металургійної галузей [1, с.254]. Отже, іпотечне кредитування забезпечує 

позитивний економічний ефект, який полягає у комплексному розвитку галузей 

і ринків, стимулюванні розвитку промисловості, сільського господарства та 

житлового будівництва. Іпотечне кредитування крім того, що переслідує ціль 

збільшення капіталу, ще і забезпечує соціальний ефект, адже формується 

споживче благо, яке сприяє соціально-економічному розвитку суспільства. 

Прикладом взаємозв’язку ринку іпотеки з іншими сферами виробництва 

може служити ситуація, в якій опинилась Україна. Стійка тенденція спаду 

обсягів кредитів, виданих під нерухомість починаючи з  IV кварталу 2008 року 

супроводжується спадом промислового виробництва понад 34%. Зниження 

темпів виробництва торкнулося практично усіх галузей. За підсумком 

2008 року обсяг будівельних робіт скоротився порівняно з 2007 роком на 16%. 

Обсяги будівництва скоротились в 25 регіонах України. Найбільший відсоток 

стаду зареєстрований у Вінницькій області - 32,2%. Підприємства лише 

2 регіонів наростили обсяги будівництва порівняно з 2007 роком, проте цей ріст 

відбувся не за рахунок житлового будівництва [4]. На противагу 2008 року 

можна поставити 2007 рік, коли обсяги промислового виробництва зросли у 

23 регіонах країни .  

Соціальний ефект, який забезпечує іпотечне кредитування, проявляється 

у: підвищенні якості життя населення; розв’язанні проблеми забезпеченості 
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населення житлом; укріпленні інституту сім’ї, духовного і фізичного здоров’я 

населення; стимулюванні демографічного відтворення; зниженні соціальної 

напруги. 

Фахівці висловлювали точку зору, що більш ніж 80 % населення 

потребують надання іншого житла. За даними Держкомстату у 2008 році житло 

майже кожного четвертого домогосподарства було збудовано до 1960 р. 

У відносно новому житлі, збудованому у 1991 р. і пізніше, мешкають лише 6% 

домогосподарств[4]. В США та Канаді, на приклад, кожна сім’я змінює житло 

кожні 5-8 років [2, с.42]. Україна забезпечена житлом в 3 рази менше 

порівнянні з розвинутими країнами. 

Ринок нерухомості виступає чинником впливу на працездатність, 

ефективність виробництва, задовольняючи потребу населення в житлі. 

Благополуччя суспільства,  тривалість життя його людей, психологічний 

мікроклімат, покращення ситуації зі здоров’ям та можливістю вільно 

пересуватись - все це вирішує багато проблем як економічного, так ї проблем 

соціального характеру пов’язаних з реалізацією своїх інтересів і здібностей, що 

за ринкової економіки є рушійним фактором реалізації освітнього та 

підприємницького потенціалу, розв’язує проблем культурного розвитку, 

проблему сім’ї, взаємовідносин між поколіннями.  

Проте зараз увагу потрібно звернути на оздоровлення економіки загалом, 

стабілізацію банківської системи та підвищення якості державної влади, 

відновлення рівня довіри населення до банків. Без розв’язання цих проблем не 

може йти мова про існування ефективного ринку іпотеки, а отже і про 

існування соціальної держави Україна. 
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Развитие международных экономических отношений привело к созданию 

мирового рынка и укреплению на его основе политических, финансовых и 

социальных связей между государствами. Денежные взаиморасчеты, 

сопровождающие внешнеторговые операции, межгосударственный обмен 

товарами и услугами, трансформировались в совокупность валютных 

отношений – важнейший элемент валютной системы мировой экономики. 

Именно международный платежный оборот, связанный с оплатой 

денежных обязательств юридических и физических лиц разных стран, и 

обслуживается валютным рынком. 

Интернационализация европейской экономики и интеграция государств 

оказывают значительное влияние на развитие валютных отношений между 

ними. Для целенаправленного воздействия на валютные отношения 

правительством каждой страны разрабатывается и проводится в жизнь 

государственная валютная политика. Она включает в себя меры, направленные 

как на повседневное оперативное регулирование конъюнктуры денежно-

валютного рынка, так и на осуществление долгосрочных структурных 

изменений в межнациональных потоках капитала посредством участия 

представителей страны в работе различных конгрессов, ассоциаций, союзов и 

соглашений на мировом уровне. При этом эволюция внутренних и 
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международных валютных отношений неизбежно сопровождается развитием 

валютного рынка как способа и фактора их реализации. 

Валютный рынок - это сектор финансового рынка с совокупностью 

специальных институтов и механизмов, которые во взаимодействии 

обеспечивают возможность свободно осуществлять валютные сделки, т.е. 

обмен валюты одной страны на валюту другой по определенному 

номинальному валютному курсу. 

В общем виде валютный рынок представляет собой особую сферу 

взаимодействия капиталов различных стран, представленных в виде наличных 

денег, платежных документов и безналичных денежных переводов. Он 

обеспечивает валютно-кредитное и расчетное обслуживание экспортно-

импортных операций, связанных с инвестированием капитала за пределы 

национальной экономики, формирования валютного курса под влиянием спроса 

и предложения. 

 Одним из основных объектов государственного регулирования является 

валютный курс, т. к. его изменение существенно влияет на экономику страны. 

Валютный курс во многом зависит от кредитно-денежной политики 

государства и действий центрального банка. Жесткая кредитно-денежная 

политика ограничивает рост денежной массы, что ведет к сокращению 

предложения национальной валюты и повышению ее курса. Смягчение 

кредитно-денежной политики создает предпосылки для снижения курса 

национальной валюты. Немаловажное значение имеет также контроль за 

проведением внешнеэкономической политики государства. 

Таким образом, государство оказывает регулирующее воздействие на 

валютный рынок путем применения инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики и воздействуя на величину валютного курса, 

контролируя внешнеэкономическую деятельность государства. Регулирование 

валютного рынка государством закреплено законодательством и имеет 

нормативно-правовую базу. 
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Для валютных отношений современного этапа характерно сочетание 

нестабильности, высокой степени неопределенности процессов и 

одновременно углубления координации экономической политики государства 

в этой области. Проблема регулирования валютной системы, ее основных 

механизмов остается по-прежнему актуальной. 

В целях улучшения и усовершенствования валютной системы и 

повышения ее эффективности был разработан ряд концепций развития 

валютной системы и сферы внешней торговли, включающий основные 

направления развития. 

Сохранятся основные направления деятельности в области валютного 

контроля, направленные на разработку и принятие нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы валютного контроля, на внедрение и освоение 

нового направления контроля в области предотвращения легализации доходов, 

полученных незаконным путем, а также на повышение эффективности 

совместной работы с органами валютного контроля. 

Либерализацию валютного режима предполагается осуществлять 

поэтапно с учетом сформировавшихся экономических предпосылок, 

особенностей развития экономики, а также внутренних и внешних факторов, 

определяющих устойчивость экономического роста и экономическую 

политику.  

В целом, мероприятия в области развития валютного рынка и валютного 

регулирования, включенные в Программу развития экономики РБ, будут 

способствовать дальнейшему развитию валютных отношений, укреплению 

национальной валюты, снижению легализации доходов, полученных 

незаконным путем, снижению отрицательного сальдо внешнеторгового 

баланса и повышению эффективности национальной экономики. 
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УДК 336.77  
 

КРИЗА – НАЙКРАЩИЙ ЧАС ДЛЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 

Костецька С.М. 

Науковий керівник: Телюк К.Ф. 

Львівський інститут банківського справи УБС НБУ (м. Київ) 

В сучасних умовах національне багатство, соціально-економічний 

розвиток, рівень життя, умови господарювання багато в чому залежать від 

податкової системи держави.  

Проблеми оподаткування в Україні посідають центральне місце у 

багатьох дослідженнях. Але на сьогодні важливо, на мою думку, зробити 

найбільш повний огляд стану та структури податкової системи України в 

умовах фінансової кризи, що слугувало б основою для подальшого дослідження 

проблем її реформування. 

Варто зауважити, що у всіх країнах світу – і слабо розвинутих, і 

розвинутих – немає ідеальної податкової системи. Так само і в Україні 

насправді не все задовольняє платників у сфері оподаткування. Однак наша 

країна давно і безповоротно пішла шляхом удосконалення і модернізації 

податкової системи.  

Криза змусить Україну провести податкову реформу. Про це свідчать дані 

звіт, підготовленого Світовим банком разом з аудиторською компанією 

PricewaterhouseCoopers. 

В Україні – одна з найгірших податкових систем не тільки у світі, але й на 

пострадянському просторі. За всіма критеріями, які використали експерти, 

Україна отримала оцінку “незадовільно”.  

Зокрема, вітчизняному бізнесу доводиться витрачати на сплату податків 

більше 840 годин. А в держскарбницю йде лише 58% від їхнього доходу. Гірші 

справи, лише в Білорусії, де сплата податків займає 1188 годин на рік. Інші 

колишні радянські республіки зуміли за останні два роки значно реформувати 

податкову систему. 
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Експерти PricewaterhouseCoopers відзначають і позитивні тенденції в 

Україні. Завдяки введенню електронної системи звітності час, необхідний на 

сплату податків, скоротився з 2085 годин в 2007 році до 848 годин в 2008 році [3]. 

На сьогоднішній день, аналізуючи інформаційні матеріали щодо 

виконання органами державної податкової служби бюджетних призначень 

2008 року, Державна податкова служба забезпечує більше половини (56,9%) 

збору платежів до державного та місцевих бюджетів [4].  

Останнім часом негативні наслідки фінансової кризи примусили 

український Уряд замислитися про якнайшвидше проведення антикризових 

заходів  у т.ч. і в податковій сфері.  

 Але тут не все однозначно – адже з однієї сторони  необхідно підтримати 

підприємства та громадян адаптуватися до нових економічних умов, з іншої ж – 

податкові "знижки" значно скоротять надходження до бюджету країни [5].  

Саме з метою мінімізувати скорочення бюджетних доходів у проекті 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України передбачено підвищення 

ставок акцизного збору на тютюнові, лікеро-горілчані вироби і пиво, ставок 

земельного податку, запровадження єдиного соціального внеску та податку на 

нерухомість. Крім того, підвищення ставок акцизного збору на тютюнові 

вироби забезпечить виконання міжнародних зобов’язань країни, як учасника 

Рамкової Конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти 

тютюну, в якій визнано, що податкові заходи крім наповнення бюджету є 

ефективним і важливим способом скорочення споживання тютюну різними 

групами населення, особливо молоддю. 

Отже, влада зробила певні кроки в одному напрямі – захистила дохідну 

частину бюджету.  

В той же час більшість країн світу знижують податкове навантаження аби 

подолати наслідки світової фінансової кризи. До зниження податкового 

навантаження як мінімум на 2% ВВП закликає й Міжнародний валютний фонд [6].  

В умовах світової фінансової кризи варто враховувати світовий досвід 

щодо підтримки національної економіки та внутрішнього попиту шляхом 
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помірного скорочення податкового навантаження на доходи юридичних та 

фізичних осіб. Так, варто, здійснити: 

 посилити стимулюючу функцію податкової системи; 

 зменшити максимальну ставку ПДВ до 15%, запровадити 

диференційовані ставки ПДВ та звільнити  від ПДВ соціально значущі товари, 

житлово-комунальні послуги для населення; скоротити термін проходження 

процедур перевірки та оформлення документу на виплату відшкодування ПДВ; 

 зменшити ставку податку на прибуток до 20%; 

 скасувати неефективні місцеві податки і збори. 

Для підтримки населення в умовах кризи запропоновано: 

 встановити неоподатковувану частину доходу громадян на рівні 

прожиткового мінімуму; 

  встановити право на податкову соціальну пільгу для громадян, які 

утримують одного чи двох дітей віком до 18 років, а також збільшити 

граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга; 

 удосконалення механізму надання податкового кредиту. 

Все це дає підстави сподіватись, що поступово створяться передумови 

для виходу з економічної кризи, зростання народного добробуту і більш 

динамічного економічного розвитку. Щоправда, при цьому не слід забувати, що 

реалізація реформ потребує, насамперед, активних урядових дій.  
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Платежный баланс страны является одним из наиболее важных 

показателей, характеризующий экономические связи государства с внешним 

миром, роль и место страны в мировом хозяйстве. 

Актуальность данного показателя заключается в следующем: во-первых, 

состояние платежного баланса страны в значительной мере определяет степень 

свободы ее жителей в передвижении через государственные границы; а, во-

вторых, на основании платежного баланса страны дается оценка 

сбалансированности внешних расчетов, на основании которых, в свою 

очередь, решается вопрос о корректировке валютных курсов.  

 Выбор путей и способов корректировки сальдо платежного баланса во 

многом зависит от экономической политики государства. При задаче 

ликвидировать дефицит во внешней торговле, обеспечить нулевое сальдо 

экспорта и импорта быстро, в течение года, требуются одни методы решения, а 

постепенно, в течение нескольких лет, посредством опережающего роста 

экспорта или снижения темпов увеличения ВВП - другие. 

Регулирование дефицита платежного баланса Республики Беларусь может 

осуществляться по различным направлениям. Одним из таких методов 

выступает развитие экспорта. На основе методических положений по 

применению такого способа, изложенных в теории международной экономики, 

авторами проведены расчеты по корректировке сальдо. Результаты показали, 

что нулевое сальдо достигается под воздействием двух факторов опережающих 

темпов роста экспорта и снижения темпов роста ВВП. Долю экспорта в ВВП 

следует увеличивать, по темпам роста экспорт должен опережать импорт. В 

результате корректировочных мер экономика в расчетном году по сравнению с 
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предыдущим периодом замедлит свое развитие. Но уже в следующем году: 

экспорт и импорт будут расти равными темпами, и если тенденции роста 

экономики сохранятся примерно на уровне предыдущих лет, то темп 

увеличения ВВП повысится. Если устранить торговый дефицит указанным 

методом за один год будет трудно, можно растянуть этот процесс на два-три. 

Следующим направлением в качестве инструмента корректировки сальдо 

возможно использование курса национальной валюты, изменение которого 

является сильнодействующим средством, обладающим многими побочными 

действиями. Понижение его влечет повышение цен в национальной валюте на 

импортные товары, спрос на них падает, импорт сокращается, отрицательное 

сальдо становится меньше. Одновременно цены на экспортные товары, 

выраженные в зарубежной валюте, снижаются, отечественный экспорт 

становится более конкурентоспособным и растет, что также способствует 

сокращению отрицательного сальдо. В связи с этим многие государства, 

применяющие управляемо плавающий валютный курс, проводят политику 

постепенного снижения реального эффективного курса своей валюты.  

Девальвация национальной валюты может подорвать инвестиционную 

активность в стране, поскольку обесценение белорусского рубля вызывает 

удорожание инвестиций в импортные технологии, что оказывает  

отрицательное влияние на приток импортного оборудования и снижает 

возможности обновления предприятий.  

Отрицательное внешнеторговое сальдо товарами ведет к дефициту 

текущего счета платежного баланса. Основным источником его 

финансирования в последние два-три года являлись операции с кредитами и 

займами, которые обусловили чистый приток финансовых ресурсов в страну. 

Привлечение кредитов и займов резко увеличило краткосрочный 

государственный долг. Одновременно, в связи с необходимостью 

обслуживания растущего внешнего долга, увеличивается отрицательное сальдо 

платежного баланса. Такая ситуация по-прежнему является неблагоприятной 

для страны, потому что 70% валового внешнего долга приходится на 
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краткосрочные обязательства. Величина международных резервных активов 

практически в 2,5 раза меньше краткосрочного внешнего долга. Поэтому для 

достижения в будущем положительного сальдо платежного баланса 

необходимо ориентироваться на привлечение не кредитов и займов, а прямых 

иностранных инвестиций, которые не увеличивают государственный внешний 

долг. Необходимо ориентироваться на импорт лицензий и технологий по 

производству конкурентоспособных изделий для экспорта. Государственные 

облигации и корпоративные ценные бумаги могли бы стать более 

предпочтительным источником привлечения капитала в Беларусь, чем 

иностранные кредиты. Популяризация разработок белорусских ученых, 

создание технополисов, венчурных фондов, научно-технических парков 

способствовало бы торговле патентами, лицензиями, научно-техническими 

знаниями, что позволило бы обеспечить приток капитала по статье 

«Капитальные трансферты» в платежном балансе.  

Уровень налоговой нагрузки в Республике Беларусь является одним из 

самых высоких в мире. Уплачиваемые налоги тем или иным способом 

включаются в цену продукции, что неблагоприятно отражается на 

конкурентоспособности белорусских предприятий и способствует росту 

отрицательного внешнеторгового сальдо, поэтому государству необходимо 

рационально снижать налоговые ставки. 

Сохранение существующих темпов роста внешней задолженности без 

принятия соответствующих мер в области управления внешним долгом и 

регулирования платежного баланса может спровоцировать внешне долговой 

кризис, о чем свидетельствует ход развития ряда стран в конце прошлого 

столетия. 

Эти варианты роста экономики, за счет балансирования платежного  

баланса, прогнозируются как наиболее реальные и положены в основу проекта 

концепции, который ведет разработку проекта концепции социально-

экономического развития Беларуси на следующее пятилетие.  
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В условиях современного банковского кризиса особо остро 

прослеживается проблема банковского ресурсного дефицита. С учетом этого 

все более существенное значение приобретает  развитие недепозитных форм 

привлечения ресурсов. Особое место здесь занимает международный рынок 

капитала. 

Проблема привлечения иностранного капитала для развития 

национальной экономики актуальна для многих развивающихся стран. 

Усиление конкурентной борьбы, ограниченность внутреннего финансового 

рынка способствуют наращиванию ресурсной базы банковских учреждений. 

Кроме того, сегодняшняя диспропорция стоимости капитала на внутреннем и 

внешнем рынках повышает значение такого инструмента формирования 

ресурсной базы как еврооблигации. 

В условиях дефицита долгосрочных финансовых ресурсов на внутреннем 

рынке отечественные банки на протяжении нескольких последних лет начали 

активно заимствовать такие средства на внешних рынках. Так, в 2007 году 

заимствования банков составляли почти треть от общего валового внешнего 

долга Украины. Всего за этот период отечественные банки привлекли от 

нерезидентов 11.3 млрд. долларов, тогда как в 2006 году — лишь 4.3 млрд. 

долларов США, или в 2.6 раза меньше [1, c.73]. При этом, как свидетельствует 

анализ данных, основную часть отмеченных долгов составляют краткосрочные 

синдицированные кредиты, а также долгосрочные кредиты и долгосрочные 

долговые ценные бумаги. 
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Выпуск еврооблигаций на мировых финансовых рынка для деятельности 

отечественных финансово-кредитных учреждений имеет как преимущества, так 

и недостатки (таблица 1). 

Таблица 1. Преимущества и недостатки выпуска еврооблигаций 

Преимущества Недостатки 

 снижение 

стоимости 

обязательств; 

 сбалансирование 

по срокам структуры 

активных и 

пассивных позиций; 

 минимизация 

рисков банковской 

деятельности 

 повышение уровня долларизации экономики 

 ослабление управляемости денежно-кредитного рынка и 

деятельности денежно-кредитной политики НБУ; 

 усиление уязвимости отечественной экономики к внешним 

шокам дисбаланс на валютном рынке Украины ; 

 возможность недостаточно качественной оценки 

платежеспособности заемщиков вледствии недооценки (переоценке) 

ими собственных возможностей относительно полноты и 

своевременности расчетов с кредиторами из-за отсутствия опыта 

выплаты кредитов, незначительного уровня официальных доходов, 

кредитный риска 
 

Использование еврооблигаций (LРN) уже на протяжении нескольких 

последних лет дает возможность украинским банковским и небанковским 

корпорациям привлекать средства в сумме до 500 млн. долларов США на срок 

от одного до семи лет. Однако большинство финансово-кредитных учреждений 

и нефинансовых корпораций, которые нуждаются в финансировании на сумму 

до 100 млн. долларов, предоставляют преимущество синдицированным 

кредитам. Из общей суммы заимствований отечественных банков по 

действующим эмиссиям еврооблигаций свыше 80% приходится лишь на четыре 

банка: 27.4% - на государственный Укрэксимбанк, 20.2% — на Приватбанк, 

20.1% — на Укрсиббанк и 13.3% — на Альфа-банк [2, c.11]. 

Анализ международного денежного рынка доказывает, что 

синдицированные ссуды предоставляет ограниченный круг банков-инвесторов, 

а их требования относительно раскрытия информации заемщиками являются 

достаточно простыми. Именно поэтому наибольшим спросом синдицированные 

кредиты пользуются среди банков, которые по различным причинам не могут 
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или не готовы полностью раскрыть всю свою информацию в рамках выпуска 

LРN, или нуждаются срочно в ресурсах. Однако недостаток синдицированных 

кредитов по сравнию с заимствованиями на основе еврооблигации заключается 

в непродолжительных сроках пользования кредитом — обычно это один год с 

правом пролонгации на в 1—1,5 года. Средний срок привлечения 

синдицированных кредитов отечественными банками составляет 

приблизительно 25—30 месяцев, тогда как облигационные заимствования 

привлекаются на 5—7 лет. Из общей суммы заимствований на внешних 

денежных рынках по действующим синдицированным кредитами свыше 60% 

приходится на четыре банка: 18.1% — на Райффайзен банк "Аваль", 11.4% — 

на Укрсоцбанк, 10.6% — на Укрэксимбанк и 10.4% — на Укрсиббанк. 

Таким образом, активизация внешних заимствований обусловлена 

влиянием исключительно рыночных факторов: внешние ресурсы являются 

существенно дешевле внутренних, а сроки их привлечения — значительно 

более длительными. При этом следует отметить, что, с одной стороны, рост 

внешних заимствований может рассматриваться как позитивная тенденция. 

Кроме того, активное привлечение внешних ресурсов украинскими банками 

дает возможность повышать уровень монетизации экономики и усиливать роль 

банковской системы в развитии реального сектора. С другой стороны, среди 

существенных проблем ресурсного обеспечения отечественной банковской 

системы средствами, полученными на внешних рынках, является усиление 

зависимости украинской банковской системы от внешних источников 

поступления средств и принятие на себя соответствующих рисков, 

свойственных этим рынком. В условиях возникшего мирового кризиса 

затруднен выпуск еврооблигаций и сокращается количество выдаваемых 

синдицированных кредитов. 

Список литературы 
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Актуальність. Глобальна фінансова криза, що була спровокована 

іпотечною кризою в США у 2007 році, повністю змінила інвестиційну 

привабливість інструментів, що роками вважалися найбільш надійними. Криза 

„мильної бульбашки” цін на нерухомість була першою з цілого ряду подібних. 

Спекулятивні фінансові інструменти, такі як деривативи та акції, повністю 

знівелювали довіру до себе відразу після загальносвітового краху політики 

„дешевих” грошей. Інвестиційна привабливість реального сектору економіки 

теж низька, зважаючи на початок рецесії у світі.  

Одним із найбільш надійних інструментів довгострокового інвестування 

залишається золото. Постійно зростаюча ціна, навіть не зважаючи на деяке 

падіння темпів у 2008 року, та стабільний попит з боку споживачів 

беззаперечно розкривають нові можливості розвитку світового ринку цього 

металу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню цього питання 

приділяли увагу провідні вітчизнянні і зарубіжні вченні: Кузьмина Л., 

Шаров О., Папуша А., Блащюк Ю., Чайка О., Карасьова З., Львов І., Рігберг Д., 

Ярерменко С., Михальський В., Шуренко В., Водолюб В., Борисов С. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Ще 5 років тому вчені вивели кореляційну 

взаємозалежність між цінами на золото, нафту та долар США. Ця 

взаємозалежність свідчила, що ціни на золото та нафту обернено пропорційні 

валютному курсу долара США (зростання курсу долара супроводжувалося 

зниженням котирувань золота). Проте події осені 2008 року та початок рецесії у 

2009 перекреслили результати цих дослідів. Не зважаючи на зміцнення долара 

та падіння цін на нафту ціна на золото стрімко зростала. Інвестори, налякані 
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тимчасовими примусовими закриттями фондових ринків, падіннями біржових 

індексів, початком рецесії (за підсумками ІV-го кварталу 2008 року) та хитким 

становищем банківської системи почали масово скуповувати золото, акції 

золотодобувних компаній та копалень. 

Ціна на золото продовжує тренд зростання - з $300 на початку 2002 року 

до майже $1000 сьогодні. Зростання цін за рік (з лютого 2008 до лютого 2009 

років) склало 72,5 %. Такої прибутковості у період кризи не дасть жодний 

інший актив.  

Активи спеціальних фондових інструментів розрахованих на інвестиції у 

золото - золоті пайові індексні фундації (ЕТF) з кінця червня до середини 

вересня виросли на 17% - до 747 тонн. Якби європейські емісійні банки не 

продавали до 500 тонн золота в рік, унція благородного металу вже давно 

коштувала б більше 1000 $. В теперішній же час ціна на золото знаходиться 

нижче за свій рекордний рівень, досягнутого в 1980 році. Між червнем і 

вереснем фінансові інститути продали 254 тонни золота. Найактивнішими 

продавцями сталі центробанки Іспанії (55,5 тонни), Швейцарії (48 тонн), 

Франції (22,2 тонни) і ЕЦБ (37 тонн). За колишніх обставин ця кількість 

проданого благородного металу значно понизила б ціну, але зараз цього аж ні 

як не спостерігається, тим часом навпаки створюється враження, що 

центробанки втратили контроль над ціною на золото [1]. ЦБ стало вигідно 

боротися з рецесією та падінням експорту, девальвуючи національну валюту, 

не в малій мірі, через підігрівання інтересів інвесторів до золота. 

Зараз, через велику волатильність курсу американського долара росте 

вірогідність того, що золото закуплятимуть центробанки з Азії, Росії і 

Середнього Сходу. Якщо, наприклад, Китай схоче привести частку цього 

металу в своїх валютних резервах (які складають $1400 млрд.) до 

середньосвітового рівня в 9 %, він повинен буде придбати майже 5 тис. тонн.  

Індикатором того, що буде далі з ціною на золото, стали очікування 

галузевих інсайдерів. Менеджери золотодобувних компаній самі роблять ставку 

на ціну, що росте. Вони спішно скуповують назад частину своєї продукції, 
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проданої наперед за фіксованими цінами. Так наприклад, за оцінками експертів, 

в 2008 році з ринку було відкликано 480 тонн золота [2].  

Інвестиційний аспект вкладень у золото, акції золотовидобувних 

компаній чи ЕТF пояснюється вже семирічним (з 2002 року) трендом зростання 

ціни. Інвесторів не злякала навіть корекція восени 2008 року. Розширення 

географії бірж дорогоцінних металів, що автоматично полегшує конвертацію 

золота, все зростаючий попит з боку нових індустріальних країн (враховуючи 

BRIC) та падіння видобутку цього металу дає право стверджувати про його 

інвестиційну привабливість не тільки у період фінансової нестабільності, а і у 

післякризовий період. 

Резервний аспект інвестицій у золоті активи пояснюється 

загальносвітовою тенденцією до підвищення рівня інфляції та можливістю 

дефолтів національних економік, і як наслідок – валют. Яскравим прикладом 

може слугувати Ісландія, валюта якої за 2008 і 22 дні 2009 років девальвувала 

на 275,2 % чи Великобританія, валюта якої девальвувала на 45,2 % [3]. 

Висновки. Постійно зростаюча ціна та розширення використання золота 

в якості світового резервних та інвестиційних інструментів, окреслює 

підвищення ролі золота у світі, в тому числі і в Україні, оскільки вітчизняна 

економіка піддана впливу інфляції та можливого дефолту ще в більшій мірі, 

ніж інші країни. 
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Экономическая ситуация в РБ на современном этапе ставит перед 

хозяйствующими субъектами особенно остро вопрос инновационного развития 

производства, а это не возможно без дополнительных инвестиций. Рынок 

ценных бумаг и в частности рынок акций располагает механизмами 

привлечения инвестиций в данную сферу. Однако в РБ существуют некоторые 

проблемы функционирования рынка акций. 

Акционерная форма организации производства характерна практически 

для всех организационных структур развитой рыночной экономики и при этом 

является наиболее удобной формой деловой организации для субъектов.  

Необходимо отметить, что хотя акция и представляет единицу капитала, 

вложенную в определенное АО, однако, АО не обязано возвращать инвесторам 

их капитал, вложенный в общество посредством покупки акций, выплата 

дивидендов не гарантируется, размер дивидендов может устанавливаться 

произвольно независимо от прибыли. Все эти преимущества привлекают 

эмитентов при выборе источника финансирования. Привлекательны акции и с 

позиции направлений финансирования денежных средств (предоставляют 

право участия в управлении АО, неограниченный доход по акциям, право на 

покупку новых акций, др.), поэтому по масштабу распространения акции в 

странах с рыночной экономикой стоят на том же уровне, что вклады в 

сберегательные банки в экономике нерыночного типа.  

В Республике Беларусь рынок акций находится в затруднительном 

положении. Первое место по объемам эмиссии в структуре первичного рынка и 

в то же время практически отсутствие вторичного рынка акций. Среди причин 

сдерживающих развитие акций выделяли, во-первых, наличие права «золотой 
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акции». Во-вторых, доля собственности, непосредственно контролируемой 

государством, в экономике достигала почти 80%, а на остальные существовал 

мораторий на отчуждение акций, приобретенных гражданами у государства в 

процессе чековой приватизации. Кроме того, у государства существовало 

преимущественное право на приобретение акций приватизируемых 

предприятий. 

Оценивая значимость и ценность рынка ценных бумаг для белорусской 

экономики, Правительством Республики Беларусь были предприняты ряд мер, 

которые направлены на оживление рынка акций и должны стать толчком для 

его дальнейшего развития. Так, ликвидировано право «золотой акции», 

государство отказалось от преимущественного права в приобретении акций 

приватизируемых предприятий, устранена необходимость согласования с 

государственными органами возможности проведения дополнительной эмиссии 

акций, а также принята программа поэтапного снятия ограничений на право 

отчуждения акций ОАО, образованных на базе приватизируемых предприятий. 

Много внимания в  последнее время в белорусской прессе отводится IPO. 

Основной целью проведения IPO является получение так называемой 

«учредительской прибыли» — прибыли, получаемой учредителями 

акционерных обществ в виде разницы между суммой от продажи выпущенных 

акций и капиталом, действительно вложенным ими в АО. Возможность 

получения учредительской прибыли связана с тем, что цена акций представляет 

собой капитализированный (по ставке процента) дивиденд, в то время как 

реально вложенный капитал приносит прибыль по более высокой, чем ставка 

процента, средней норме прибыли.  

После проведения IPO компания становится публичной, отчётность - 

ясной и прозрачной, что является приоритетом большинства компаний. Опыт 

зарубежных стран показывает, что IPO является удобным и многократно 

опробованным механизмом привлечения инвестиций. Приобретение 

публичного статуса – это также переход на качественно новый уровень 

развития бизнеса. Данный шаг позволяет компании решать ряд специфических 
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задач, таких как обретение рыночной стоимости или повышение статуса, 

кредитного рейтинга. Все это весьма актуально для белорусских субъектов 

хозяйствования. 

Однако в Республике Беларусь существует ряд юридических и 

технических процедур, препятствующих выходу белорусских эмитентов на 

IPO. Так, например, действующее законодательство создает серьезные 

проблемы в части налогообложения операций с ценными бумагами в случае 

проведения IPO. Но Национальный банк Республики Беларусь уже готов 

выступить с инициативой о внесении изменений в действующее 

законодательство, что позволит белорусским банкам и предприятиям в 

перспективе провести IPO. 

В заключении следует отметить, что оценить влияние мер, направленных 

на  активизацию рынка ценных бумаг и на изменение ситуации на  рынке 

акций, в частности, очень сложно ввиду мирового финансового кризиса. Также 

необходимо уделить особое внимание вопросу выхода белорусских эмитентов 

на IPO. Решение данной проблемы является важным моментом развития рынка 

акций республики на современном этапе. Потому что кризис закончится, рынки 

в перспективе будут расти, и необходимо, чтобы к этому моменту эмитенты 

были готовы. Поэтому сейчас не стоит терять время, а нужно использовать его 

для того, чтобы привести законодательство в порядок. 
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Одним із відносно нових напрямків діяльності комерційних банків є 

інвестиції в цінні папери. Специфіка діяльності банків визначається, з одного 

боку, особливостями банку як кредитної установи а, з другого боку залежить 

від поточного прогнозованого стану ринку цінних паперів. Інвестиційна 

діяльність є однією із обов’язкових умов подолання економічної кризи та 

забезпечення стабільного економічного зростання в Україні. Розвиток 

інвестиційної діяльності комерційних банків визначається величиною та 

характером наявних в їх розпорядженні  фінансових ресурсів.  

Як показує світовий досвід, прибутки банків від основних видів 

банківських послуг у країнах з ринковою економікою порівняно незначні, а 

іноді цей сектор навіть збитковий. Переважну частину прибутку приносять 

операції банків з цінними паперами, а банки є основними операторами ринку 

цінних паперів. Комерційні банки є одними з найактивніших учасників ринку 

цінних паперів, виступаючи одночасно у кількох ролях.  

 В українській економічній літературі обмежено кількість 

фундаментальних праць, присвячених питанням практичної діяльності 

комерційних банків на ринку цінних паперів. Разом з тим проблема має велике 

значення саме з позиції комплексного аналізу здійснення банками 

інвестиційних операцій – з точки зору оцінки економічної ефективності угод з 

корпоративними акціями, технології роботи банку на даному сегменті ринку, 

впливу на фінансові показники, проблеми бухгалтерського обліку банківських 

операцій з цінними паперами. 

Банк як інвестиційний інститут має свою специфіку, яка визначається 

характером залучених ресурсів, особливостями методів управління ліквідністю, 

оцінкою рівня допустимих ризиків. Та, на нашу думку, перш за все рівень 
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інвестицій банків в цінні папери визначається станом розвитку та 

особливостями фондового ринку. Саме стан ринку акцій, розвиток його 

інфраструктури, особливості торгівлі визначають характер інвестиційних 

операцій банку з цінними паперами. 

Хоч банки і приймають активну участь на ринку цінних паперів, 

українська банківська система, на відміну від країн з розвиненою ринковою 

економікою, до цього часу не стала суттєвим джерелом інвестиційних ресурсів 

для сфери реального виробництва. Не дивлячись на збільшення об’ємів 

кредитування в Україні, який на 01.01.2008 р. складав 271417 млн. грн. [1,с.99], 

частка у ВВП залишається низькою – 37,07%, що свідчить про низьку 

активність українських банків у забезпеченні темпів економічного зростання. 

Для порівняння доля банківського кредитування  у ВВП у Японії складає 193%, 

у США -119%, в Німеччині – 112% [2]. 

Інвестиційний портфель українських банків на 01.01.2008р. представлений 

в основному цінними паперами - 97.59%, лише 2,41%- довгострокові вкладення у 

асоційовані та дочірні компанії. Домінують вкладення в цінні папери у вигляді 

казначейських та боргових цінних паперів [1, с.155]. Дана ситуація віддзеркалює 

цілком закономірне явище, при якому ринок акцій та облігацій у даний час не в 

змозі забезпечити суттєвий приток інвестицій у нефінансовий сектор. Участь 

банків у фінансуванні діяльності українських підприємств шляхом придбання їх 

облігацій також пов’язана із багатьма проблемами та закономірностями. Однією 

з умов активної участі підприємств на ринку боргових цінних паперів у якості 

позичальника є нездатність банківської системи країни забезпечити задовільні 

умови кредитування (недостатні об’єми кредитів, високі процентні ставки).  

Причиною такої ситуації є низька концентрація фінансових ресурсів у 

банківській системі. 

Одним із факторів, що впливають на інвестиційний потенціал банківської 

системи, є величина та структура грошової маси. Аналіз величини грошової маси 

свідчить про наявність її дефіциту в масштабах всієї економіки, що спричиняє 

збільшення швидкості обороту грошей, падінню рівня монетизації і, як наслідок, 
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відсутність в економіці «довгих» інвестиційних ресурсів. Не дивлячись на 

збільшення обсягів грошової маси в Україні, рівень монетизації залишається 

відносно низьким і в 2007 році склав 54,9% У структурі грошової маси привертає 

увагу високий об’єм готівкових коштів поза банками М0, рівень яких станом на 

01.01.2008 р. склав 10,3%, що також відображається на можливостях банків у 

розширенні своєї інвестиційної діяльності [1, с.66]. 

Банківські інвестиції в цінні папери корпоративного сектора в Україні не 

відповідають класичним канонам інвестиційних операцій: вони не є для банків 

засобом підтримки ліквідності, не служать джерелом стабільного додаткового 

доходу. Тобто вкладення банків в акції здійснюються в основному з метою 

придбання контролю над власністю, що є способом збільшення економічного 

потенціалу банку [3]. Разом з тим, існують досить серйозні перешкоди росту 

інвестиційної активності банків у самій банківській сфері (падіння 

рентабельності активів, підвищений ризик довгострокового вкладення коштів). 

Однак, ми вважаємо, що інвестиційний банківський сектор – перспективна 

інноваційна галузь, здійснення діяльності інвестиційних банків в Україні в 

майбутньому є необхідною умовою формування ринку цінних паперів, а також 

розвитку й удосконалення інвестиційного механізму, властивого цьому ринку.  

Аналізуючи сучасний стан інвестиційної діяльності банків, можна зробити 

висновок, що не дивлячись на труднощі свого розвитку, банки готові стати тією 

ланкою, яка необхідна для активізації інвестиційної діяльності. Та необхідно 

створити комплекс економіко-правових умов, які б дозволили вигідно та 

безпечно вкладати капітал в реальний сектор економіки. 
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Постановка проблеми. Останнім часом все більше приділяється увага 

щодо ранньої діагностики у банківскій сфері, що допомагає виявити порблеми 

у даній сфері на початковій стадії та дає можливість заздалегідь прийняти міри 

до розвитку кризи. Проте, недивлячась на існуючі загальні тенденції, правила 

моніторингу та оцінки фінансової стійкості банківських установ, що 

використовуються у різних країнах, відрізняються один від одного в залежності 

від особливості історичного розвитку, структури і ступеню відкритості 

інформації банківської сфери, числа, розміру і концентрації банківських 

установ тощо. Тому досить актуальним є вивчення зарубіжного практичного 

досвіду, накопиченого у даній сфері, що може допомогти розвитку 

ананлогічних методик в Україні. 

Метою дослідження є аналіз світового практичного досвіду методик 

оцінки фінансової стійкості банківських установ на ранніх стадіях, 

особливостей їхнього застосування та дієвості у сучасній банківській практиці 

України. 

Обгрунтування отриманих результатів. Спираючись на класифікацію, 

розроблену спеціалістами Банку міжнародних угод, розглянемо основні 

підходи щодо організації банківського моніторингу, отримавші в останні 

десятеліття найбільше розповсюдження в країнах з розвиненими кредитно-

фінансовими відносинами [1]: 

* Рейтингові системи оцінки банків. Прикладом даного піжходу є 

рейтингова система CAMELS (США), методика PATROL (Банк Італії), 

французька рейтингова ситема ORAP. 
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Даний підхід як провідний метод діагностики недостатньо ефективний. 

Точність даних банківської звітності залежить від регулярності та повноти 

перевірок. Також рейтингові системи оцінюють теперішній стан банківської 

галузі, щоб виявити проблемні банки та використовують дані отримані на 

конкретний період часу. 

* Системи коефіцієнтного аналізу та аналізу однорідних груп - система 

BAKIS, яка використовується Центральним банком Німеччини. 

Недоліком даного виду аналізу є те, що результати можуть не 

враховувати загальне погіршення кон’юктури для системи в цілому або групи. 

Передумовою якісного аналізу являється своєчасна, достовірна та інтегрована 

звітність. 

* Системи комплексної оцінки банківського ризику - система RAST, що 

застосовується в Нідерландах. 

В даній системі моніторингу на провірку банку витрачається більше 

ресурсів та часу, але вона зручна за рахунок універсальності та високої 

ефективності. Такі системи являться найбільш підходящими для оцінки 

фінансової стійкості велих багатофілійних національних та міжнародних банків 

і банківських груп, що відіграють значну роль в економіці країни. 

* Статистичні моделі - французька система SААВА. 

Дані методи розраховані на різні форми аналізу щодо діяльності банку. 

Від вибору певного підходу багато в чому залежить точність оцінки, особливо 

тоді коли аналітику доступна обмежена та частково недостовірна інформація. 

Висновки. У продовж останніх років в усіх розвинутих країнах було 

значну увагу приділено щодо вивчення та впровадженя інструментів і методів 

оцінки фінансового стану, рівня надійності банківських установ. Також 

розроблено та вдосконалено методи, які допомагають своячасно виявити 

можливі ризики і таким чином запобігти фінансових криз як на даний час, так і 

в майбутньому. 
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Розвиток таких сучасних систем є не тільки важливими для потенційних 

клієнтів і самих фінансових установ, що заінтересовані у ранній діагностиці 

можливих проблем, але і для самих органів банківського нагляду. 

Банківському сектору України значну увагу слід приділити 

макроекономічним показникам, враховуючи вплив окремих банків на загальний 

стан даної галузі, контроль за безпечним та розумним веденням діяльності 

кожного банку зростає. Також для української банківської системи важливим 

питанням є розробка комплексної методики рейтингування та оцінки 

фінансової стійкості банків, яка б відповідала світовим стандартам.  

Список літератури 
1. Ходачник Г.Е. зарубежный опыт диагностики кризисного состояния в 

банковской сфере // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. - № 4. // 

www.cfin.ru/press/management/2001-4/07/. 

 

 

УДК 947(477):070 
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Актуальність роботи. У зв’язку з визначенням стратегічної мети 

України – інтеграції до Європейсько Союзу (ЄС), важливим завданням на 

сучасному етапі є приведення вітчизняного законодавства до стандартів ЄС. 

Мета роботи. Проаналізувати цілі, завдання та шляхи адаптації 

законодавства України у сфері регулювання фінансово-кредитної системи до 

норм і стандартів ЄС. 

Європейський вибір для України не є символічним жестом чи лише 

вектором зовнішньої політики, а відповіддю на виклики часу і потреби 
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внутрішнього розвитку. А тому змістом євроінтеграційної політики має бути 

розв'язання проблем і визначення конкретних шляхів та засобів інтеграції 

України до Європейського Союзу, серед яких і наближення принципів розвитку 

політичної системи та практики внутрішнього життя до стандартів ЄС. 

Однією з проблем є досягнення сумісності українського законодавства, 

зокрема у сфері здійснення фінансово-кредитної політики, із законодавством 

ЄС. Наближення законодавства України до стандартів ЄС передбачає 

реформування її правової системи, важливим чинником якого слід вважати 

визнання принципу верховенства права, плюралістичної демократії, а також 

зобов'язання забезпечити права і основні свободи людини всім особам, що 

перебувають під юрисдикцією держави, тобто формування українського 

суспільства як повноправної європейської спільноти. 

Адаптація банківського законодавства України до відповідного 

законодавства ЄС передбачає, в тому числі, поступове приведення до 

європейських стандартів нормативних актів Національного банку України.  

Основними цілями галузевої програми інтеграції України до ЄС у 

банківській сфері є сприяння розвитку відносин між Україною та ЄС у 

створенні основ взаємовигідного банківського та фінансового співробітництва, 

спрямованого на сприяння інтеграції України у загальноприйняті системи 

взаєморозрахунків і забезпечення змін у розвитку банківських та фінансових 

послуг (зокрема у зв’язку із введенням євро), розвиток спільного ринку 

кредитних ресурсів, зміцнення валютно-грошової системи України, поступове 

зближення політики України з політикою європейської валютної системи, 

гармонізації українського банківського законодавства до законодавства ЄС.  

Завданнями даної галузевої програми є: 

- створення і запровадження нового покоління системи міжбанківських 

електронних платежів; 

- сприяння поширенню в Україні масових платежів за допомогою 

національних пластикових карток; 

- створення бази даних банківського нагляду;  
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- запровадження ефективної, підтриманої відповідними розрахунками 

системи гарантування внесків фізичних осіб у комерційних банках; 

- розроблення положень про порядок формування і використання 

банками резервів на покриття ризиків від проведення валютних, інвестиційних, 

фондових операцій тощо; 

- здійснення заходів щодо введення євро, зокрема макроекономічного 

аналізу потенційного впливу на український ринок. 

Отже: Європейський вибір України полягає зокрема у всебічному 

входженні правової системи нашої держави до європейського правового 

простору, її адаптація до європейських правових стандартів. Співробітництво у 

галузі фінансово-кредитної політики спрямовується на підтримку зусиль 

України збоку ЄС в напрямку зміцнення її фінансово-кредитної системи та 

поступового зближення законодавства України у галузі регулювання 

фінансово-кредитної системи із загальноєвропейським. Основними ж шляхами 

реалізації програми інтеграції України до ЄС у банківській сфері є формування 

системи вітчизняного законодавства, що забезпечить розвиток відносин між 

Україною та ЄС у створенні взаємовигідного банківського та фінансового 

співробітництва та сприятиме інтеграції України у загальноприйняті системи 

взаєморозрахунків і забезпечення змін у розвитку банківських послуг. 
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На сьогоднішньому етапі найбільш важливу роль у стимулюванні 

відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне 

джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності 

підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання.  

Кредитування господарських суб'єктів і громадян є однією з 

найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. 

Банківський кредит — необхідний інструмент стимулювання народного 

господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В 

сучасних умовах необхідно навчитися як на макро-, так і на мікрорівні, 

правильно й ефективно використовувати банківський кредит в інтересах 

розвитку національної економіки України. 

Принцип розвитку банківського кредитування відображає постійний рух і 

динаміку кредитного механізму. Зміна економічних відносин призводить і до 

зміни кредитних відносин, підходів до їх практичної організації. Принцип 

розвитку вимагає від комерційних банків використовувати гнучкі методи 

кредитування, оперативно змінювати порядок практичної роботи з позиками, 

методи контролю за використанням та поверненням кредиту, засоби 

регулювання заборгованості тощо. 

Відповідно до Положення НБУ "Про порядок формування і використання 

резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків" 

банківські позики поділяють на п'ять груп: стандартні, під контролем, 

субстандартні, сумнівні, безнадійні. За методами надання виділяють такі види 
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банківських кредитів: у разовому порядку; відповідно до відкритої кредитної 

лінії; гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання); за потребою [1]. 

Протягом останніх років комерційні банки пропонували клієнтам 

різноманітні схеми кредитування обравши при цьому занадто ризиковану 

кредитну політику з метою отримання надмірно високих прибутків. 

Зокрема, проведення широкої рекламної кампанії щодо простоти 

отримання кредитів, дозволило збільшити їх обсяг за 2 роки майже в 3 рази. 

Більше половини загального обсягу кредитного портфеля припадає на кредити, 

надані в іноземній валюті (станом на 01.01.2008 р. – 52%). Це зумовлено тим, 

що починаючи з 2000 року, курс американського долара по відношенню до 

гривні змінювався ненабагато: від 5,44 грн. за дол. США в 2000 р. до 4,85 грн. 

за дол. США у середині 2008 р. [3]. 

Зрозуміло, що стрімке зростання обсягів кредитів, наданих фізичним 

особам, і відповідне зростання частки кредитів в іноземній валюті у загальному 

обсязі кредитного портфеля, що спостерігалося протягом останніх років, у 

будь-який момент могло стати серйозним випробуванням для банків, оскільки 

населення є економічно незахищеним прошарком з точки зору стабільності 

отримання доходів. 

Одним із заходів, спрямованим на нейтралізацію негативного впливу 

зазначених тенденцій було передбачене постановою Правління Національного 

банку України від 11.10.2008 р. № 319 обмеження обсягів кредитів в іноземній 

валюті. Зокрема, обсяг кредитів в іноземній валюті наданих суб’єктам 

господарювання за жовтень-грудень 2008 року скоротився на 2,5 млрд. дол. 

США, або на 7% [3].  

На сьогоднішній час видача кредитів фізичним особам зменшилась в 

значній кількості, а кредити під заставу нерухомого майна взагалі припинилося. 

Це в першу чергу зумовлено тим, що поряд з фінансово-економічною кризою 

розвинулася криза недовіри населення до банків, а також різке коливання 

валютного курсу американського долара по відношенні до гривні.  
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Найбільша паніка виникла між господарюючими суб’єктами, які взяли 

кредити у іноземній валюті, тому Національний банк України (НБУ) вирішив 

проводити валютні аукціони на яких буде продаватися валюта за курсом не 

менше 7,8 грн./дол. 

Зокрема, 27.02.09 р. НБУ провів перший аукціон із продажу валюти 

банкам по 7,8 грн./дол. для наступного її перепродажу населенню для 

погашення поточних платежів по кредитах. Найбільші суми викупили 

Універсалбанк (10 млн. дол. США) і ОТП Банк (9 млн. дол. США). Нова схема 

не включає позики в євро і франках. 

Банкіри вважають, що після впровадження нових аукціонів почнуть діяти 

кілька курсів валюти: офіційний, міжбанківський, курс НБУ для валютних 

позичальників, ринковий готівковий і готівковий  спецкурс  банків  для  своїх  клієнтів. 

Слід зауважити, що 02.03.09 р. перші 12 банків зі 185 почали продавати 

населенню валюту Нацбанку для погашення поточних кредитних платежів за 

курсом 7,82 грн./дол. А вже 04.03.09 р. Національний банк України продав на 

цільовому валютному аукціоні 61,3 млн. дол. по єдиному курсу 7,8 грн./дол. [2]. 

На основі багатосторонніх банківських кредитів з'являється можливість 

здійснювати великі довгострокові кредитні проекти для задоволення, 

насамперед, потреб інвестиційної сфери. Знаходячись у центрі сучасного 

грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських 

суб'єктів, кредит опосередковує зв'язки між державою, банком, 

товаровиробниками і населенням.  

Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним 

із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної 

кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного 

виробництва. 
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За роки незалежності нашої держави створено зовнішні ознаки 

цивілізованої податкової системи: потужну податкову адміністрацію, систему 

податкових ставок, створено законодавчу базу оподаткування. Проте податкова 

система України будується шляхом проб і помилок, і на сьогодні немає під 

собою реального економічного підґрунтя. Це говорить про відсутність 

ефективного податкового менеджменту у тій формі, у якій він повинен бути, 

адже наявність наукової обґрунтованості є необхідною складовою ефективного 

менеджменту. 

Проведення соціально-економічних реформ в Україні багато в чому 

залежить від ефективної та злагодженої роботи органів державної виконавчої 

влади всіх рівнів. З метою підвищення якості податкового менеджменту 

органами виконавчої влади здійснюються відповідні заходи щодо ефективності 

реалізації його завдань в умовах ринкових перетворень та євроінтеграційних 

процесів. 

По-перше, в Державній податковій адміністрації постійно триває робота 

щодо створення ефективної системи протидії криміналізації економіки та 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що передбачає 

вжиття заходів із ліквідації схем відмивання і фактів приховування доходів 

злочинного походження.  

По-друге, головним завданням органів ДПС України у сфері податкового 

менеджменту залишається рівень наповнення бюджету, зокрема за рахунок 

податку на додану вартість, що є на сьогодні основним бюджетоутворюючим 

платежем [1]. 
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По-третє, на сьогодні стратегічною метою податкового менеджменту в 

Україні є стабільність її податкової системи, яка б забезпечила ефективне 

функціонування економіки держави, справедливий підхід до оподаткування 

всіх категорій платників податків, а також створення умов для подальшої 

інтеграції України у світове економічне співтовариство.  

Отже, незважаючи на відзначені досягнення у зростанні ефективності та 

дієвості вітчизняної системи податкового менеджменту, ДПА України слід 

продовжувати роботу над вдосконаленням податкового законодавства – однієї 

із складових податкової реформи. На нашу думку, саме від цього залежатиме 

прозорість, відкритість та об'єктивність відносин між платниками податків та 

податковими органами. З позиції підвищення ефективності реалізації завдань 

податкового менеджменту в Україні їх варто поділити на дві основні групи: 

І. Вдосконалення методів адміністрування податків і зборів. Тут необхідно 

привести нормативно-правову базу адміністрування у відповідність з такими 

принципами: 

 застосування норм податкового законодавства у податкових спорах; 

 забезпечення контролюючих органів та органів стягнення податків і 

зборів інформацією, необхідною для проведення аналізу фінансово-

господарської діяльності платників податків;  

 установлення відповідальності платників податків та посадових осіб за 

порушення норм податкового законодавства, правил податкового обліку, 

невиконання законних вимог адміністратора; 

 запровадження права платника податків на звернення безпосередньо до 

суду щодо притягнення винної посадової особи до адміністративної 

відповідальності або порушення стосовно такої особи кримінальної справи; 

 списання податкової заборгованості повинно здійснюватися на 

підставі, у випадках та в порядку, визначених законами України; 

 запровадження дієвого механізму роз'яснення податкового 

законодавства[2]. 

II. Реформування системи адміністраторів податків і зборів. 
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Сучасна система адміністраторів складається з кількох незалежних органів 

державної влади, зокрема Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, 

адміністраторів окремих зборів та обов'язкових платежів. Це призводить до 

погіршення координації роботи різних адміністраторів, наявності значної 

кількості контролюючих органів, що негативно позначається на умовах 

господарської діяльності платників податків та знижує ефективність роботи 

адміністраторів.  

Варто було б запропонувати об'єднання адміністраторів за принципом 

спільного запровадження реалізації механізмів адміністрування податків і 

зборів та проведення єдиної державної податкової, митної та бюджетної 

політики, зокрема передбачити: 

- контроль за нарахуванням та сплатою податків і зборів при здійсненні 

експортно-імпортних операцій повинна здійснювати Держмитслужба; 

- передати Державній податковій адміністрації функцію контролю за 

нарахуванням та сплатою всіх податків і зборів, крім тих, що контролюються 

Держмитслужбою та внесків на соціальне страхування; 

- визначити, що інші адміністратори податків і зборів здійснюватимуть 

адміністрування тих платежів, що вносяться як плата за державні послуги, 

надання дозволів або як внески до державних цільових фондів. 
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Для понимания причин распространения американского финансового 

кризиса на весь мир нужно представлять, как в условиях глобализации  

функционирует мировая финансовая система. Главный цементирующий ее 

элемент — единая мировая банковская система, которая благодаря 

современным технологиям и либеральным правилам движения капитала, 

несмотря на разные валюты, эмитируемые сотней центральных банков, 

функционирует в режиме реального времени, практически по единым правилам 

и нормам ведения банковского дела. 

 В последние 30 лет ХХ в. американские нобелевские лауреаты по 

экономике Р. Мертон и М. Шоулз придумали, а банковские практики внедрили 

десятки виртуальных финансовых инструментов — деривативов и фьючерсов: 

ипотечные опционы, валютные фьючерсы, фондовые и товарные деривативы и 

т. п. Теоретически их существование оправдано, если, например, смешать 

различные ипотечные кредиты, то риск снизится и их купят инвестиционные 

банки, опять с чем-то смешают и продадут пенсионным фондам. В результате 

около 10 тыс. мировых хедж-фондов с активами в 2 трлн. долл. США 

совместно с крупными инвестиционными банками выстроили спекулятивную 

пирамиду из долговых обязательств, когда нельзя было даже понять, кому 

перепроданы плохие кредиты. В начале XXI в. к крупным спекулянтам 

добавились сотни миллионов мелких интернет-трейдеров. Если в 1996 г. 

мировой объем торговли опционами на акции составил 286 млн. контрактов, то 

в 1999 г. он достиг уже 700 млн. И продолжал расти, составив в 2007 г. 8 млрд. 

Примерно с такой же скоростью росли  фьючерсные контракты. 
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Непосредственной причиной кризиса стали массовые невозвраты 

ипотечных кредитов американцами. Невозврату кредитов способствовал 

американский закон, согласно которому кредитозаемщик может объявить о 

своей неплатежеспособности без проверки. И он это делает, когда 

невыплаченный кредит за дом составляет, к примеру, 100 тыс. долл., а точно 

такой домна данный момент стоит 50 тыс. В результате у банков США 

образовалась брешь из ипотечных кредитов примерно в 50-100 млрд.долл. По 

мнению многих экономистов, в белорусском росте цен на жилье в Республике 

Беларусь значителен вклад нерезидентов. Допуск нерезидентов в ипотеку 

должен быть контролируемым и ограниченным. В Давосе (февраль 2008 г.) 

открыто звучали предупреждения о начале масштабного мирового кризиса.  

В течение 2007—2008 гг. эти пророчества сбывались: падал доллар, цены 

на нефть и золото превысили 150 и 1000 долл. соответственно, мировой 

финансовый кризис набирал масштабы и сносил, как щепки, 

многомиллиардные барьеры из бюджетных средств, которые на его пути 

выстраивали государства. Причина неэффективности государственного 

вмешательства не столько в масштабах кризиса, сколько в виртуальности 

государственной помощи. В бюджете США, как и в бюджете стран ЕС, 

средства на кризис не закладывались, и для помощи банкротам используются 

деньги, увеличивающие и без того непомерные государственные долги. По 

прогнозам Всемирного банка и МВФ, в 2009 г. США и ЕС ждет рецессия, 

которая временно остановит мировую инфляцию на сырьевые товары.  

Экономика США потребляет то, что производят другие страны, то есть, 

сами же это потребление и финансируют. Как всякая инфляция, долларовая 

инфляция (золото с 35 долл. за унцию в 1946 г. выросло до 750— 1000 долл. в 

2008 г.) на мировых рынках вызвана не только избыточной эмиссией, но и 

значительным спросом на сырье и продовольствие из-за стремительно 

растущих экономик Китая и Индии. До октября 2008 г. доллар девальвировал 

по отношению к корзине валют его основных торговых партнеров на треть, 

вернувшись на уровень середины 90-х гг. Это выгодно США, так как 
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девальвация доллара только на 1% снижает валютные резервы центральных 

банков Китая, Японии, России соответственно примерно на 10; 7 и 3 млрд.  

Фондовый рынок перестал выполнять важную функцию — продажи 

собственности, а стал чисто спекулятивным, то есть играл на индексах. Отток 

спекулятивных капиталов с фондовых рынков, а также падение биржевых 

индексов означают, что стоимость предприятий и фирм мира уменьшается в 

разы, что нарушает пропорцию между акционерным и заемным капиталом и 

разоряет их ввиду невозможности перекредитования. Так, в относительно 

защищенной валютными резервами России рыночная стоимость фирм 

уменьшилась в 2—2,5 раза . Меньше стоят акции - меньше у компании 

кредитов - значит, надо сворачивать бизнес-планы. 
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Постановка проблеми. В умовах економічної нестабільності лізинг 

виступає однією з найперспективніших форм виробничого інвестування, що 

здатна пожвавити процес технічного та технологічного оновлення виробництва, 

а також підвищити рівень економіки України в цілому. Аналіз вітчизняного 

ринку лізингу доводить, що найреальнішими суб’єктами господарювання, які 
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можуть надавати лізингові послуги, зважаючи на необхідний накопичений 

капітал, виступають саме банківські установи.  

Метою даної статті є аналіз різних форм участі банків у лізинговій 

діяльності, визначення їх переваг та недоліків, а також виділення проблем, що 

стримують розвиток лізингу в Україні. 

Обґрунтування отриманих результатів. Банківські установи можуть 

брати участь у лізинговій діяльності прямо та опосередковано. Пряма участь 

передбачає безпосереднє надання банками лізингових послуг, виступаючи в 

ролі лізингодавця, а також створення ними власної лізингової компанії.  

Законом України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що 

банки можуть здійснювати лізингові операції на підставі ліцензії НБУ [1]. Для 

банків надання лізингових послуг - доволі безпечна операція, адже вона 

базується на принципах цільового використання кредиту та його забезпечення 

ліквідною заставою. Банківські установи, надаючи лізингові послуги, 

отримують наступні переваги: диверсифікація портфелю банківських послуг; 

зниження кредитних ризиків; підвищення рівня дохідності; розширення 

клієнтської бази, а також посилення конкурентних позицій на фінансовому 

ринку [2, С.23]. Однак, незважаючи на вищезазначені переваги, частка 

лізингових операцій у кредитному портфелі вітчизняних банків є досить 

низькою. Станом на 01.01.2009 року цей показник становив лише 3% [3]. Таку 

ситуацію можна пояснити відсутністю у банків можливостей для подальшого 

обслуговування лізингових угод. 

Проаналізувавши ринок лізингу в Україні, можна зробити висновок, що 

вітчизняні банківські установи обрали іншу форму участі у лізинговій 

діяльності – створення відокремлених лізингових компаній.  

Заснування банком дочірньої лізингової компанії вирішує одну з 

найгостріших проблем, з якими стикаються лізингові компанії в процесі 

діяльності – пошук джерел фінансування для реалізації власних проектів.  

Кредитуючи власну лізингову компанію, банк відкриває перед нею доступ до 

стабільного та довгострокового фінансування. Лізингова компанія, в свою 
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чергу, виступатиме надійним партнером банку, вкладником та позичальником 

на довготривалий термін. Окрім того, для банку можна виділити і такі переваги 

як розширення власної інфраструктури та клієнтської бази.  

Лізинг є привабливим і надзвичайно цікавим фінансовим механізмом для 

багатьох учасників економічних відносин, тому банк може створити лізингову 

компанію спільно з іншими суб’єктами господарювання – страховими, 

консалтинговими компаніями, а також безпосередньо з виробниками предметів 

лізингу, що дозволить розділити ризики лізингової діяльності, розширити  

клієнтську базу та покращити збутову та комунікаційну політику. Водночас 

недоліками даної співпраці може виступати неузгодженість політики 

засновників щодо діяльності лізингової компанії, політики ціноутворення, 

управління ризиками, її звітності та контролю [4, С. 169]. 

Опосередковано банки беруть участь у лізинговій діяльності як кредитор 

та фінансовий агент суб’єктів лізингу. Як показує закордонна та вітчизняна 

практика, основним джерелом фінансування лізингової діяльності виступає 

саме банківське кредитування. Станом на 01.01.2009 року в Україні частка 

банківських кредитів у структурі фінансування лізингових операцій 

становила 47,1%. [3].   

Зважаючи на специфіку лізингової діяльності банк може виступати не 

лише кредитором, але й установою, яка обслуговує лізингову компанію. Окрім 

розрахунково-касового обслуговування та депозитних операцій, банк може 

надавати також гарантійні та факторингові послуги. 

Водночас, незважаючи на різноманітність форм участі банків у лізинговій 

діяльності, процес банківського стимулювання розвитку лізингу в Україні 

гальмується низкою причин, серед яких одне з основних місць займає 

недостатність ресурсного потенціалу банків. До інших причин, що стримують 

розвиток лізингу в Україні можна віднести відсутність ефективної державної 

програми розвитку лізингу, недосконалість податкового законодавства, а також 

відсутність механізмів страхування лізингових операцій  і захисту 

лізингодавців тощо. 
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Висновки. На основі вищезазначеного, можна зробити висновок, що 

банки, виступаючи лізингодавцем чи кредитором лізингодавця, 

лізингоодержувачем чи гарантом, відіграють надзвичайно важливу роль у 

розвитку лізингу в Україні. Водночас існує багато проблем, які негативно 

впливають на процес банківського стимулювання розвитку лізингу в Україні. В 

складних економічних умовах лише цілеспрямована і стабільна політика 

держави, спрямована на перетворення вітчизняних банків в активних інвесторів 

української економіки, забезпечить розвиток лізингового ринку, що в свою 

чергу, сприятиме прискоренню темпів оновлення й модернізації економіки 

України, та подоланню кризи. 
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 Налоги – один из важнейших экономических инструментов 

государственного регулирования экономики и могут либо способствовать, либо 

препятствовать благополучию страны.  

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доходы и 

имущество. Одним из прямых налогов, который вносит существенный вклад в 

формирование доходов бюджета, является налог на недвижимость. 
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Налог на недвижимость в Республике Беларусь введен с 1 января 1992 г., 

его введение обусловлено заинтересованностью предприятий в реализации 

неиспользованных материальных ценностей, наполняющих рынок, а также как 

инструмент, который стимулирует более эффективную эксплуатацию 

основного капитала и финансовых активов.  

Исходя из динамики поступления налога на недвижимость по секторам 

экономики города Пинска  можно сделать следующие выводы: 

 наибольший удельный вес в структуре поступления налогов на   

недвижимость в бюджет занимает и составляет 82,3% государственный сектор 

– как в 2007 так и в 2008 г.;  

  поступления данного платежа из государственного сектора 

ежегодно увеличиваются: в 2008 г. получено 10737290,7 тыс. руб., что на 

2945963 тыс. руб. больше, чем в 2007 г.; 

  в структуре государственного сектора наибольший удельный вес в 

исследуемом периоде принадлежит государственным унитарным организациям. 

Если их отчисления в бюджет составляли в 2007 г. – 55,3%, то в 2008 – 62,5%; 

 наименьший удельный вес в суммах, уплаченных в бюджет, 

принадлежит непроизводственному сектору. В 2007 г. поступления составили 

0,3%. В 2008 г. платежи снизились на 19808,7 тыс. руб. и составили 0,18%;  

 весомое место принадлежит коммерческим и некоммерческим 

организациям. С 2007 г. наблюдается значительное увеличение поступлений, а 

именно 34,5% - в 2007г., 64,3% - в 2008г.; 

  в структуре данного сектора важную роль играют коммерческие 

организации с иностранными инвестициями. В 2008 г. их поступления по 

отношению к 2007 г.  выросли и составили 555054,1 тыс. руб.;  

 страховые организации к 2008 г. уменьшили свой удельный вес и 

составили 0,03% от общей суммы (1949990,4 тыс. руб.).  

По налогу на недвижимость за 2008 год (с учетом налога на 

недвижимость по незавершенному строительству) план выполнен на 100,0 %, 

фактически поступило 13019442,8 млн. руб., темп роста поступлений 
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составил 32,8 %. На снижение и рост поступлений данного платежа в бюджет 

оказывает влияние переоценка основных фондов. 

Переоценка основных  фондов - акция, проводимая по решению 

Правительства, с целью создания  условий  формирования  необходимых 

фондов денежных средств для обновления основных средств, обоснования 

исходной стоимостной базы для оценки имущества и начисления износа. 

В соответствии с «Указом Президента РБ от 27 февраля 2009 года №116» 

в целях повышения конкурентоспособности продукции: принято решение, что 

организации вправе не производить переоценку на 1 января 2009г. числящихся 

в их бухгалтерском учете основных средств. Это позволит субъектам рыночной 

экономики снизить себестоимость производимой продукции и сократить 

размер отчислений по налогу на недвижимость. В свою очередь, 

высвободившаяся часть прибыли может быть направлена на приобретение и 

обновление основных фондов организации. 

 Рассмотрим подробнее как переоценка основных фондов влияет на 

величину налога на недвижимость на примере ЗАО «Холдинговая компания 

Пинскдрев».  

Переоценка основных фондов за 1 квартал 2008 года на ЗАО 
«Холдинговая компания Пинскдрев», (тыс. руб.) 
Показатель До переоценки После переоценки 

Стоимость основных фондов 150831748,642 206569407,150 

Стоимость льготируемых фондов  14527492,325 17931004,354 

Стоимость фондов налогооблагаемая 136304256,317 188638402,796 

Износ основных фондов 114660702,442 161894532,598 

Износ льготируемых фондов 5457082,237 6743892,135 

Остаточная стоимость фондов 27100636,112 33487762,333 

Ставка налога 0,25%  0,25%  

Коэффициент 1,5 1,5 

Сумма налога 101627,385 125579,109 
 

Согласно данным таблицы, можно наблюдать увеличение стоимости 

основных фондов на 55737658,508 тыс.руб. Автоматически следует и увеличение 

стоимости фондов к налогообложению на 13,8%. Соответственно происходит 
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увеличение суммы налога к уплате в бюджет по основным фондам на 23951,724 

тыс. руб. или на 19%. Таким образом, сумма налога на недвижимость, 

подлежащая уплате в бюджет ЗАО «Холдинговая компания   Пинскдрев», 

увеличилась за счет изменения стоимости основных фондов, образовавшейся в 

результате переоценки. Организация только за I квартал потеряла свыше 25 

миллионов рублей прибыли, которая могла бы быть направлена на приобретение 

основного оборудования и обновления собственных фондов. 

Таким образом, налог на недвижимость играет существенную роль не 

только в формировании доходной базы местных бюджетов, но и является 

инструментом повышения финансовых активов субъектов рыночной экономики. 
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Майнове страхування є найдавнішою й традиційно розвиненою галуззю 

страхування. У цивільному праві майно – це матеріальний об'єкт цивільних 

прав власності, сукупність майнових прав або майнових прав та обов'язків, які 

належать визначеній особі. Інакше кажучи, майно – сукупність речей і 

матеріальних цінностей, що перебувають у володінні будь-якої особи. 
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Майнове страхування трактується як галузь страхування, в якій об'єктом 

страхових правовідносин є майно в різному вигляді. Його економічне 

призначення – відшкодування збитку, що виник унаслідок страхового випадку, 

тобто основним принципом майнового страхування є відшкодування прямого 

фактичного збитку застрахованого об'єкта. 

Метою даної роботи є визначення необхідності обов’язкового 

страхування майна на випадок стихійного лиха та його ролі у забезпеченні 

страхового захисту майнових інтересів громадян. 

Значення майнового страхування в сучасних умовах важко переоцінити, 

так згідно статистичних даних, всього у світі в 2007 році сталося 142 природних 

і 193 техногенних катастрофи, втрати від яких склали понад 70 млрд. дол. [4].  

Так, влітку 2007 р. тривалі зливи призвели до катастрофічної повені у 

Великобританії, збитки від якої були оцінені в 7,2 млрд. дол., з яких 4,8 млрд. 

відшкодували страховики. В США ураганами «Ike» і «Gustav» були нанесені 

збитки, що оцінені в 20 млрд. дол., з яких 4 млрд. відшкодували страховики 

згідно до положень Національної Програми Страхування від наводнення. 

Торнадо і бурі  в США в травні 2008 р. призвели до збитків оцінених в 

1,3 млрд. дол., з яких 1.1 млрд. були відшкодовані страховими компаніями [4].  

Втрати від катастрофічних ризиків  в світі щорічно зростають на 12% [2]. 

Останні техногенні аварії і природні катастрофи в Україні - ще одне 

підтвердження цієї невтішної тенденції. За попередніми підрахунками, збитки 

від повені в Західній Україні в 2008р. становлять понад 800 млн. дол. Згідно 

статистичних даних, всього постраждало від повені 29 тис. 855 будівель, із них 

7 тис. 699 об'єктів потребують капітального ремонту й 21149 – поточного 

ремонту. Найбільша кількість зруйнованих будівель у Чернівецькій (613) та 

Івано-Франківській (305) областях, загинуло 153 тисячі свійських тварин, 

загальна площа затоплень сільськогосподарських угідь становить понад 19 

тисяч гектарів [2]. Експерти відзначають, що безпрецедентні масштаби 

завданих стихією збитків вкотре засвідчили недостатнє використання 

державою потенціалу страхового ринку в Україні.  
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Наразі звучать неодноразові заяви щодо того, що якби майно жителів 

Західної України було застраховане, частину витрат сплачували б страхові 

компанії. Проте ж самі українські страховики відзначають, що в сумі заявлених 

збитків від стихії обсяги застрахованого майна не перевищують 1% [3]. 

Це пояснюється низьким рівнем доходів населення, також певною недовірою 

до страхових компаній.  

Стихійне лихо в Західній Україні стало однією з найбільших  природних 

катастроф в країні за останнє десятиліття, що вже у котрий раз засвідчило всю 

уразливість економіки країни від природних і техногенних катастроф. 

Суспільство ще раз переконується, що єдиним механізмом захисту від наслідків 

катастрофічних ризиків повинне стати страхування, яке є потужним 

фінансовим інструментом мінімізації втрат людей і держави в непередбачених 

ситуаціях. 

Подолання наслідків однієї з найбільших природних катастроф в Україні 

за останні сто років серед інших проблем гостро поставило питання 

страхування на випадок стихійного лиха. 

Все це приводить до розуміння необхідності запровадження в державі 

ефективної системи страхування на випадок стихійного лиха. Ліквідація 

наслідків стихійного лиха в Україні здійснюється лише коштом Державного 

бюджету - інших джерел фінансування немає, оскільки у даному випадку не 

працює система страхування, що діє у всьому світі. 

Власників майна слід поступово привчати до необхідності страхування 

власного інтересу. Тому умовами обов’язкового страхування майна від 

стихійних лих має бути передбачена норми страхового забезпечення, 

наприклад, 50% його вартості (будівель, тварин), решту 50% – власник може 

застрахувати добровільно. При цьому враховуючи суцільне охоплення об’єктів 

страхування тариф з обов’язкового страхування має бути значно нижчим 

порівняно з добровільною формою. Співпраця власників майна зі страховиками 

у такому форматі сприятиме формуванню позитивного іміджу страхування та 

підвищення страхової культури населення. 
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Отже, для впровадження обов’язкового страхування майна на випадок 

стихійного лиха необхідне удосконалення наявної законодавчо-нормативної 

бази, стимулювання страхування з боку держави, пропаганда страхування, 

удосконалення вітчизняного страхового ринку, вдосконалення страхових 

продуктів, підвищення рівня культури страхування як у населення, так у 

страховиків тощо. 
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Действующая Республике Беларусь пенсионная модель является 

распределительной. Суть ее состоит в том, что страховые взносы собирают с 

представителей одного, а полученные средства распределяют среди другого, 

более старшего поколения. По этой причине данную модель часто называют 

солидарной. Одним из преимуществ является возможность начать выплату 

пенсий незамедлительно, поскольку не требуется времени для накоплений. 
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Размеры пенсий не зависят от результатов функционирования финансовых 

рынков. Она гарантирует определенную степень социальной защиты всем 

пожилым гражданам, обеспечивает более высокую норму замещения 

(отношение пенсии к заработной плате) для лиц с невысокой зарплатой, т.е. 

внутрипоколенческое перераспределение доходов от высокооплачиваемых к 

низкооплачиваемым. Главный недостаток действующей распределительной 

системы - ее расточительность. Пенсионное законодательство содержит свыше 

20 оснований для досрочного (на 5 - 10 лет) выхода на пенсию. Это означает, 

что почти 17% пенсионеров по возрасту и выслуге лет получают пенсии до 

достижения общеустановленного пенсионного возраста. 

 В перспективе в соответствии с социально-экономическими 

программными документами в республике предусматривается: 

1) проведение организационно-структурных преобразований в системе 

пенсионного обеспечения, принятие пакета законодательных актов, 

регулирующих отношения в рамках каждой составляющей пенсионной 

системы; 

2) рационализация норм и условий предоставления пенсий; 

3) развитие государственного пенсионного страхования как основной 

составляющей пенсионной системы, рационализация условий и норм 

предоставления пенсий на основе установления более тесной зависимости 

размера пенсии от страхового стажа и заработка; 

4) совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета в 

пенсионном страховании в целях наиболее полного сбора страховых платежей 

и учета накопленных пенсионных прав; 

5) обязательное пенсионное страхование для работников, занятых в 

неблагоприятных условиях труда или определенными видами 

профессиональной деятельности; 

6) развитие дополнительного добровольного страхования. 

Эффективность совершенствования пенсионной системы через  создание 

многоуровневой системы, сочетающей программы обязательного и 
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дополнительного (добровольного) пенсионного страхования,  позволит не 

только увеличить размеры выплачиваемых пенсий, повысить 

заинтересованность рабочего населения в участии в пенсионной системе, но и 

предоставит возможность превратить пенсионеров из малоимущего класса в 

класс довольно обеспеченных граждан республики. 
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Так как фондовый рынок аккумулирует финансовые ресурсы, 

распределяет их между отраслями и предоставляет возможность предприятиям 

получать более дешевые, чем банковские кредиты, финансовые ресурсы, то в 

условиях финансового кризиса проблемы фондового рынка являются 

актуальными. 

Главной проблемой не только фондового рынка Украины, но и экономики 

в целом, является отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры. На 

сегодняшний день в Украине нет ни полнофункционального центрального 

депозитария ценных бумаг, ни единых стандартов в системе электронного 

документооборота, ни надежной системы учета прав собственности. Работа 

образовавшейся в Украине депозитарной системы, к сожалению, не 

соответствует опыту экономически развитых стран, где давно уже пришли к 

выводу, что централизация депозитарных функций в стране не только снижает 

риски, но и существенно удешевляет стоимость услуг по обслуживанию 

обращения ценных бумаг. Поэтому вопрос консолидации и централизации 

депозитарной системы в Украине является актуальным.  

Финансовый кризис, который коснулся Украину, негативно отразился на 

работе фондового рынка. Украинская финансовая система, как и все системы 

стран третьего мира, при слабо развитом банковском секторе зависит от 
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внешних денежных инвестиций. На начальном этапе кризиса ведущие страны 

мира спасали свои средства от обесценивания, выводя их в страны, которых 

еще кризис не затронул. Поэтому большая часть капитала, находящегося в 

Украине, носит спекулятивный характер. Когда осенью 2008г. начался обвал в 

промышленном секторе Украины, процесс девальвации  гривни  и накалилась 

политическая ситуация в стране, начался стремительный отток капитала из 

Украины. Внутренний рынок был поставлен в условия жесткого дефицита 

денежных средств. 

Кроме того, кредитный бум, сопровождавший Украину вплоть до начала 

2008 года, затронул и инвестиционные компании, которые в 2007 году 

использовали банковские кредиты не для покрытия собственных расходов, а 

для торговых операций. В условиях дефицита денежных средств кредитный 

процент вырос вслед за дороговизной капитала. Не сумев показать 

прошлогодней доходности, инвестиционные компании, чтобы не получить 

больших убытков, начали массово распродавать свои ценные бумаги, что 

привело к обвалу на фондовом рынке Украины. В 2008 году капитализация 

фондового рынка Украины снизилась на 74%. У инвесторов нет достаточных 

средств, чтобы развивать рынок, а без дополнительных инвестиций рынок 

долго будет пребывать в состоянии застоя.  

Пожалуй, главным стимулом для развития инфраструктуры фондового 

рынка в Украине являются процессы, которые происходят в Европе. В 

настоящее время инфраструктура европейских стран подвержена очень 

серьезным трансформациям. Создается объединенная центрально-европейская 

инфраструктура фондового рынка, в которую в скором времени войдет и 

Украина. В сложившихся условиях в Украине была разработана 

Государственная программа развития Национальной депозитарной системы, 

принятая Кабинетом Министров в конце 2005 года. Целью программы является 

дальнейшие развитие Национальной депозитарной системы на основе 

международных стандартов с применением современных финансовых 

инструментов и информационных технологий обслуживания инвесторов на 
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внутреннем и международном рынке ценных бумаг [2]. В рамках данной 

Программы предусмотрено усовершенствовать украинское законодательство, 

унифицировать учет ценных бумаг, их размещение, обращение и реализацию 

прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

Таким образом, основными проблемами фондового рынка Украины 

являются: 

1) децентрализованная депозитарная система; 

2) отсутствие иностранных инвесторов на фондовом рынке; 

3) несовершенство нормативно-правового базы регулирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке; 

4) несоответствие работы фондового рынка Украины с 

международными стандартами обслуживания инвесторов на рынке  ценных  бумаг. 

Как будет дальше развиваться украинский фондовый рынок? Мнения 

экспертов неоднозначны. С одной стороны, Украина находится в переходном 

периоде к новому качеству рынку ценных бумаг, но с другой стороны, кризис 

диктует свои условия развития рынка. Аналитики прогнозируют тяжелое 

восстановление рынка. Даже сегодня при нынешних котировках многие акции 

остаются дорогими. Для нормализации цен должна пройти коррекция еще на 

10%, так как сегодня украинский рынок один из самых дорогих. Остановить 

падение рынка сможет только приход иностранных покупателей. Однако 

многие эксперты утверждают, что Украина не застрахована от ситуации, в 

которой оказался российский фондовый рынок в 1998 году: “Тогда акции 

российских компаний обесценились до нуля, и Россия объявила дефолт”. Такие 

перспективы свидетельствуют лишь об одном: основной задачей для Украины 

сегодня является повышение инвестиционной привлекательности для 

нерезидентов. 
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Расширяющее взаимодействие предпринимательских структур в 

страновом и мировом масштабах влечет за собой все возрастающую 

потребность в долгосрочных капитальных активах. Зачастую собственных 

средств компании недостаточно. Путь привлечения инвестиционного капитала 

через кредит или прямое инвестирование не всегда дает ожидаемого 

результата. На этом фоне довольно привлекательными в плане получения 

долгосрочных финансовых вложений являются фондовые рынки и проведение 

на них IPO. 

IPO – (сокращение от английского «Initial public offering»), публичная 

продажа акций. IPO включает процедуру подготовки компании и 

осуществление публичного размещения акций. Ключевой особенностью IPO 

является структурирование сделки, в ходе которого проводится подготовка и 

оценка эмитента, определяются параметры и порядок проведения эмиссии, а 

также выбираются рынки капитала для размещения акций. Осуществление IPO 

подтверждает, что компания достигла высокого уровня информационной 

прозрачности, показала устойчивый рост финансовых показателей, уровень 

корпоративного управления компании соответствует принятому стандарту и 

компания обладает долгосрочной стратегией развития бизнеса. 

IPO – сложный процесс, состоящий из множества организационных, 

юридических и финансовых процедур, каждый этап которых требует глубокого 
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мониторинга макроэкономической и общей рыночной тенденции. Так, являясь 

частью мировой финансовой системы, рынок IPO непосредственно реагирует 

на изменяющиеся обстоятельства на основных торговых площадках. 

Мировая экономика в течение последнего периода переживает спад. 

Основными причинами мировой экономической рецессии, по мнению многих 

экспертов, явились высокие цены на углеводородное сырьё; перегрев 

фондового и кредитного рынка и явившийся их следствием ипотечный и 

банковский кризис в США и некоторых других странах, повлекший 

банкротство ряда крупных банков. Ситуация на ипотечном, кредитном и 

банковском рынках повлекла за собой негативные изменения и на рынке IPO. 

Нестабильность на мировых финансовых рынках, следствиями которой 

явились дефицит ликвидности и переоценка рисков, заставила многие 

компании пересмотреть свои стратегии привлечения инвестиций посредством 

IPO. Так в 2008 году было отменено 286 размещений на сумму 83,3 млрд. 

долларов [1]. Причем, следует отметить, что компании-эмитенты несли 

довольно крупные убытки, связанные с организационными и финансовыми 

преобразованиями. 

С другой стороны, глобальный экономический кризис оказал ощутимое 

влияние на компании, которые уже вышли на IPO и являлись активными 

участниками рыночных преобразований. В этих условиях они должны 

осуществлять не только антикризисный менеджмент, но и продолжать вести 

такую же коммуникационную политику, как и до кризиса. Капитализация 

компаний теперь напрямую зависит от того, насколько верными будут 

принятые руководством компаний решения по поддержанию ликвидности и 

котировок акций, репутации фирм и делового имиджа. 

Следует отметить, что начало 2009 года не принесло ощутимых сдвигов 

на рынке IPO (как, впрочем, и на рынках других финансовых инструментов). За 

январь месяц текущего года, согласно данным агентства Bloomberg, не было 

проведено ни одного IPO на биржах Нью-Йорка или Лондона.  
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Всего в январе состоялось два первичных размещения акций - 

гонконгская Strong Petrochemical и индонезийская PT Sumber Alfaria Trijaya 

привлекли в общей сложности 91 млн долл.. Эта сумма составляет менее 1 

проц. показателя января 2008 года (8,7 млрд долл.).  

Многие мировые компании безуспешно пытаются привлечь инвесторов в 

условиях кредитного кризиса и глобальной рецессии. Согласно прогнозу 

Международного валютного фонда, темпы роста мировой экономики в этом 

году составят 0,5% и станут самыми медленными со времен Второй мировой 

войны [2]. 

Среди компаний-эмитентов Республики Беларусь нет опыта размещения 
акций на рынке IPO. Однако развитие мирохозяйственных связей и расширение 
сотрудничества содействовали принятию решения о выходе на IPO 
белорусских банков и компаний других отраслей, успешно функционирующих 
на мировых рынках. По мнению экспертов, во время мирового экономического 
кризиса белорусские компании могут более тщательно подготовиться к выходу 
на IPO. Это также касается белорусского законодательства в области операций 
с ценными бумагами. 

Таким образом, рынок IPO подвержен мировым тенденциям развития 
финансовой системы. Кризис ликвидности и финансовая рецессия в 2008 году 
повлекли за собой снижение темпов размещения IPO, приостановке и отмене 
процесса первичного публичного размещения. Следовательно, выход из 
сложившейся ситуации – проведение финансового оздоровления и 
реформирования всех сегментов мировой финансовой системы, в том числе и 
сектора публичного размещения акций компаний-эмитентов на фондовых 
биржах. 
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В сучасних ринкових умовах, жорстка конкуренція стає більш 

вимогливою, і шлях до успіху або хоч би до збереження стабільних позицій на 

ринку лежить тільки через управління відношенням споживача. Таким 

найголовнішим інструментом формування потрібного відношення до будь-

якого товару або послуги є бренд.  

Поняття «бренд» в наш час трапляється на кожному кроці, воно 

перенасичує наше щоденне життя. Тому метою даного дослідження є 

з‘ясування поняття брендингу, основних правил створення бренду, і основних 

проблем, які стоять на шляху торгових марок.  

Для України зараз стоїть актуальне і нове завдання – сформувати свій 

сильний бренд. В наш час миттєвої інформації, сконцентрованих емоцій і 

конкретних інтересів здатність створити і управляти брендом країни і влади є 

питанням виживання країни в умовах глобальної конкуренції.  

Аналіз наукових джерел засвідчив, що невисока активність брендингу в 

Україні зумовлена низькою інвестиційною привабливістю країни. Розвиток та 

створення брендів як пріоритетний напрям забезпечення соціально-

економічного розвитку розглядають такі сучасні українські вчені: А. Я. Головко 

[1], О. Куликов [2], Т. В. Поліщук [3], В. Пустотін [4], І. Скоробогатих [5] та 

інші. 

Процес розвитку бренду носить безупинний характер навіть після того, як 

він починає самостійно “працювати” на ринку і приносити дохід, необхідно 
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здійснювати його відновлення, викликане мінливістю ринкового середовища і 

купівельного сприйняття. 

Активне створення власних українських брендів почалося восени 1998 

року, після фінансової кризи [4, 19]. На сьогоднішній день загальний рівень 

розпізнання брендів в українських споживачів не великий, але він постійно 

росте, тому Україна — країна, де можна досить швидко створити і просунути 

новий бренд. 

Сьогодні український ринок, як стверджують експерти, застиг на етапі 

розроблення бренду, який зазвичай займає лише 4-6 місяців. Причина проста — 

в Україні не вистачає агенцій, які, наприклад, можуть кваліфіковано розробити 

дизайн упаковки, ще гірша ситуація з розробленням імен для торгової марки. 

Можливо, тому більшість вітчизняних ТМ сходить з дистанції активного 

просування вже за рік-півтора. 

Для того, щоб цього не сталось, в Україні необхідна могутня рекламна 

кампанія в засобах масової інформації й активне використання зовнішньої 

реклами, хоча надалі можливості впливу реклами (у першу чергу телевізійної) 

будуть зменшуватися внаслідок росту недовіри до неї споживачів. Також 

необхідно враховувати національні традиції й особливості сприйняття 

рекламних звертань українськими споживачами і формувати їх таким чином, 

щоб вони стали більш приємними, чим рекламні повідомлення закордонних 

конкурентів на специфічній мові реклами. 

При створенні бренду більшість вітчизнячних підприємців вважають за 

краще купити готовий бренд, аніж розкручувати вже існуючий, але слабкий 

бренд, який вичерпав себе. На сьогодні в Україні розкручувати бренд стає все 

дорожче і важче, та й займає цей процес біля трьох років (до середнього рівня 

визнання бренду), що є небезпечним в сучасних умовах господарювання. Це й 

пояснюється бажанням купити готовий розкручений бренд. Як правило, це 

мінімізує ризики. Якщо ціна пропозиції і його бажання покупця збігаються, то 

всі експертні оцінки потрібні, щоб відшліфувати деякі розбіжності.  
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Так, США володіє 52 успішними брендами,  Німеччина, Японія і Франція 

мають по 8 успішних брендів, Великобританія і Швейцарія по 6, Італія – 4, 

проте у рейтингу немає жодної країни СНД, у тому числі і України [3, 105].  

Для формування вітчизняними виробниками власних брендів необхідні 

великі зусилля і засоби, щоб “перехопити ініціативу” у закордонних 

конкурентів, що давно почали рекламну обробку населення України. 

Використання західних технологій брендингу і пропонованої методології 

передбачає проведення постійних маркетингових досліджень купівельних 

переваг, мотивів здійснення покупок. Саме специфіка купівельної поведінки 

українців визначає особливості застосування концепції брендингу на 

вітчизняному ринку. 

Створення нових брендів є надзвичайно актуальним завданням для 

українських підприємств. Брендинг є одним із ключових чинників розвитку 

бізнесу компанії, яка просуває товар на ринку. На мій погляд, в світовій 

економіці настає нова ера, епоха, де будуть домінувати сильні бренди, які вже 

сьогодні призвичаїли споживачів до свого товару, товару якісного.  
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ  ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
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Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

В нашій країні існує проблема функціонування малих підприємств і вона 

підсилюється тим, що малому бізнесу менш за все пощастило у відношенні 

державної та інших видів підтримки. Недооцінка малого підприємництва, 

ігнорування його економічних і соціальних можливостей квалифікуються як 

великий, стратегічний прорахунок, який може призвести до багатьох 

нардногосподарських проблем. 

Багато українських та західних економістів, таких як Жаліло Я.А., 

Власик О.С., Генрі Бонет, розглядають проблеми функціонування малих 

підприємств та визначають основні системоутворюючі функції малого бізнесу, 

висловлюють свої пропозиції щодо його розвитку. Деякі економісти, такі як 

Акімова І. та Кузяків О., проводять економічні дослідження з приводу розвитку 

та функціонуванню малого бізнесу. Але на сьогоднішній день це питання не 

достатньо розглянуто, як в науковому так і в практичному аспектах, тому воно 

потребує подальшого вивчення та вдосконалення функціонування малих 

підприємств.   

Під час економічної кризи в Україні діловий клімат залишається 

несприятливим не тільки для великих та середніх підприємств, а також і для 

малих підприємств. Аналіз стану малого підприємництва в Україні свідчить про 

те, що суттєвих зрушень у розвитку цього сектора ринкової економіки на даний 

час не відбувається.  

Існують певні проблеми та перешкоди в гальмуванні розвитку та 

функціонуванні малого підприємництва в Україні та її регіонах. До головних 

проблем можна віднести такі: недостатня державна підтримка; податкова 

політика; адміністративні бар’єри; низький рівень державного втручання; 
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корупція, високий середній рівень неофіціальних платежів; низький рівень 

державного субсидіювання; низька інвестиційна активність; нерозвиненість 

інфраструктури;  нерозвиненість ринку нерухомості; нерозвиненість лізингу та 

франчайзингу; тіньова економіка;  загальна криза економіки. 

Розвиток малого бізнесу в умовах глобальної економічної кризи 

можливий лише в разі суттєвому вирішенню проблем які перелічені вище.  

Якщо казати про недостатню державну підтримку,  то для того щоб 

вивести малі підприємства з економічної кризи та збільшити їх розвиток та 

функціонування державна політика підтримки повинна визначити чітку мету 

якою вона буде дотримуватися. Отже, метою державної підтримки малого 

підприємництва повинно бути визначено: створення умов для позитивних 

структурних змін в економіці України; сприяння формуванню і розвитку 

малого підприємництва; підтримка вітчизняних виробників; формування умов 

для забезпечення зайнятості населення України; запобігання безробіттю; 

створення нових робочих місць.  

Для вирішення проблеми стосовно податкової політики, то потрібно 

використати різні форми податкових заохоченнь, які дозволять малим 

підприємствам вийти з «тіні». До таких заохочень можна віднести:  пільгове 

оподаткування доходів; зниження ставок податку на прибуток (дохід); 

прибуткове оподаткування за зниженими ставками; створення за рахунок 

прибутку неоподатковуваних фондів спеціального призначення. 

Для  зменшення адміністративних бар’єрів потрібно сформувати 

відповідну законодавчу базу. Потрібно встановити правові гарантій для 

забезпечення свободи і захисту приватної власності, розробити дійові 

законодавчо-нормативні акти, які спрямовані на стимулювання малого бізнесу, 

усунути правові суперечності  і скасувати положення, які гальмують розвиток 

приватної ініціативи. 

Для того щоб вирішити проблему з нерозвиненістю інфраструктури  

потрібно заохочувати різноманітні форми обміну досвідом працівників малих 

підприємств щодо особливостей функціонування в умовах української 
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економіки, продовжувати та активізувати проведення громадських обговорень 

проектів регуляторних актів з питань підприємництва, а також заохочувати 

співробітництво українських інституцій з європейськими інформаційними 

мережами і базами даних у підприємницькій сфері.  

Проблема нерозвиненості лізингу може бути вирішена за допомогою 

створення сприятливих умов для становлення лізингових компаній, заохочення 

банків та інших фінансових установ до участі у лізингових відносинах.  

Для того щоб малі підприємства не входили у тіньову економіку потрібно 

зменшити надмірний податковий тиск з боку держави та повністю виключити 

можливість утисків з боку місцевої влади та контролюючих органів.  

Отже, впровадження перелічених заходів допоможе створити сприятливі 

умови для розвитку та функціонуванню малого бізнесу в умовах економічної 

кризи. 
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Предпринимательство в Республике Беларусь, в том числе малый и 

средний бизнес, играет важную роль в социально-экономическом развитии 

страны, способствуя формированию конкурентной среды, росту производства 

потребительских товаров, расширению сферы услуг, приданию экономике 

дополнительной стабильности. 

Периоды развития малого предпринимательства в Республике Беларусь 

Период развития субъектов малого 
предпринимательства Характеристика периода 

1. Период (1988г. — 1991г.) 

перестроечных процессов в 
экономике СССР 

Субъекты малого предпринимательства 
выступали в экономике Беларуси в качестве 
кооперативов, где основой являлся принцип 
коллективного самоуправления. В связи со 
льготами государства имели возможность 
получения большого дохода посредством 
посреднической деятельности.  

2. Период (1992г. — 1995г.) 
функционирования субъектов малого 
предпринимательства в нормативно-
правовом поле, неадаптированном к 
данным субъектам хозяйствования.  

Бурный рост количества субъектов малого 
предпринимательства без долгосрочных программ 
развития. Происходит ужесточение налогового 
пресса, следствием чего, является разорение 
значительной части предпринимательских 
структур.  

3. Период (1996г. — 1998г.) 

Предпринимательства в период 
формирования нормативно-правового 
законодательства  

Координация деятельности всех 
государственных структур, ответственных за 
развитие субъектов малого предпринимательства. 
Попытки реформирования налоговой системы РБ 

4. Период (1998г. —2002г.) жёсткого Увеличение аудиторских органов, ужесточение 
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государственного регулирования. налогового законодательства 

5.Период (2002г.-2006г.) Уровень развития предпринимательства без 
изменений. Его вклад в ВВП республики < 10%. 

 

Президент РБ утвердил Положение о порядке создания индивидуальным 

предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности. В 

соответствии с положением для государственной регистрации унитарного 

предприятия ИП должен был зарегистрироваться не позднее 15.11.07 года. В 

результате в новом для себя статусе юридического лица (ЧУПа) 

предприниматели столкнулись с многочисленными сложностями: 

дополнительные затраты на содержание офиса либо оплату полной стоимости 

коммунальных услуг в собственном жилом помещении; рост затрат на 

налоговое администрирование; необходимость документально оформлять все 

хозяйственные операции; обязанность регистрировать цены, тарифы, товары и 

услуги; необходимость таможенного оформления товаров, происходящих из 

третьих стран и выпущенных в свободное обращение в России, общий порядок 

государственной гигиенической регистрации и сертификации товаров, а также 

общий порядок ведения кассовых операций.  

 В Беларуси 64 тыс. ИП в 2007 году использовали труд наемных 

работников. Согласно подписанному в декабре 2006 года указу №760 они 

должны были перерегистрироваться в юридические лица или не привлекать к 

своей деятельности наемных работников, за исключением родственников. В 

2008 году 11 тыс. ИП перерегистрировались в ЧУПы. В настоящее время 

осталось около 46 тыс. ИП, имевших наемных рабочих, которые не перешли в 

ЧУП или другую форму юридического лица. В 2009 году по прогнозу 

специалистов количество субъектов малого предпринимательства увеличится к 

оценке 2008 года на 7,6 % (170 единиц) и составит к концу года 2420 единиц, 

среднесписочная численность работающих на них – на 12,1 % (на 4 тыс. 

человек) и составит 37 тыс. человек.  

В текущем пятилетке Правительство делает большую ставку на вклад 

малого и среднего предпринимательства в развитие экономики страны. К концу 
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2010 года его долю в объеме валовой выручки планируется увеличить до 30%, 

численность занятых в данной сфере – до 23-25% от общей численности 

экономически активного населения страны. На реализацию мероприятий 

программы государственной поддержки малого предпринимательства в РБ в 

2009 году планируется направить более 6,5 млрд. рублей бюджетных средств 

(для сравнения в 2008 г. - 5,179 млрд. руб). Количество малых предприятий на 1 

января 2009 года в Беларуси составило 66,42 тыс., увеличившись за 2008 год на 

18%.  

Комплекс мероприятий необходимый для развития малого и среднего 

предпринимательства в текущий период: 

 дебюрократизация работы государственных органов и организаций в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

 упрощение налогообложения и совершенствование процедур 

налогового администрирования,  

 совершенствование имущественной поддержки малого 

предпринимательства,  

 создание благоприятных условий для доступа субъектов 

предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам 

 упрощение процедуры получения микрокредитов,  

 обеспечение ускоренного развития малого предпринимательства в 

городах районного подчинения и сельской местности, 

 совершенствование законодательства, регулирующего деятельность 

субъектов малого предпринимательства, их финансовую поддержку. 
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The next stage of the development of Ukrainian economy led the company to 

realize the necessaty of practical application of marketing principles in their daily 

activities. Marketing is one of the most important kind of economic and social 

activities. In current conditions the company will survive if it gevis precise 

representation and catches a variety of tastes. Marketing will promote it. To 

implement these approaches it is required not only trained specialists, but some 

efforts to establish management structures. Their tasks include planning, organization 

and control of marketing activities on the enterprise. 

Marketing  is a modern concept of business environment on the complicated 

market. 

To implement the marketing activities the company should conduct 

comprehensive market research, the analyse market work, sehment the market, make 

position of the product, develop the marketing-mix, etc. 

Principles of doing business, and marketing principles, are based on several 

concepts: the feeling of lack, need, product demand, transaction and market. 

The main characteristic feature modern business is the use of marketing 

"inbound" and "outbound". "Inbound" means taking into account the marketing 

research, competitive analysis, pricing policies, policy of products and companies 

positioning, policy of management trend and naming. "Outbound" means marketing 

advertising and promotional credits, public relations and media sales, customer 

service and customer satisfaction. 

Every modern company has marketing department. The ultimate goal of the 

marketing department - subordination of all economic and commercial activities and 
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the existence of laws on the market. Usually marketing departments involve: the 

analysis of market situations, studying of market trends, sales forecasting, studies of 

customers’ needs, etc. 

So, marketing has to ensure availability of required goods and services for the 

desired audience on the right place, at the right time and at a price that everybody 

accepts implementing necessary communication. During the crisis of marketing you 

should be given special attention since optimized marketing is an advantage for the 

company. You should not reduce the cost of marketing service; modify product’ 

strategy and pay more attention to innovation projects, optimize product assortment, 

reject unprofitable goods, make pricing flexible, discounts and bonuses should be 

reviewed, advertising campaign cost should be reduced, and attention should be given 

to little budget "underground marketing", constant monitoring and forecast of market 

development, marketing research should be available, as well as loyalty programs. 
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Предпринимательство в Республике Беларусь, в том числе малый и 

средний бизнес, играет важную роль в социально-экономическом развитии 

страны, способствуя формированию конкурентной среды, росту производства 
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потребительских товаров, расширению сферы услуг, приданию экономике 

дополнительной стабильности.  

Глобальный финансовый кризис, рецессия мировой экономики, 

стремительное сокращение экономического потенциала, «замораживание» 

кредитного рынка, банкротство миллионов мировых финансовых структур и 

предприятий – наглядно продемонстрировали слабость мировой экономической 

системы. Республика Беларусь находится в центре Европы, у субъектов 

хозяйствования налажены экономические связи со странами СНГ, Европой, 

Азии и данный кризис, в меньшей степени, затронул нашу республику. 

Предприятия испытывают трудности, так как сокращаются традиционные 

рынки сбыта, стремительно падают цены на экспортируемую продукцию, 

нарастает кризис неплатеже, сокращаются возможности правительства по 

бюджетному финансированию реального сектора экономики и поддержке 

банков, либо цена их становиться слишком высокой. Экономический кризис 

разрушает старые связи и способы производства.  

В такой ситуации появляется особая потребность в поддержке 

предпринимателей. Проведенный в научной работе анализ налоговой среды 

индивидуальных предпринимателей показывает, что в Республике Беларусь 

создано недостаточно благоприятных экономических условий для развития 

малого и среднего бизнеса.  

В 2008 году в Беларуси был отмечен определенный прогресс в 

улучшении бизнес-климата. В Беларуси был введен Единый государственный 

регистр недвижимого имущества, права на него и сделок с ним. Всемирный 

банк позитивно оценил введение в нашей стране официальных предельных 

сроков для получения согласований и разрешений, что уменьшило временные 

затраты в среднем на 140 дней, а также оценил действия правительства в сфере 

получения кредита. 

В 2009 году были сделаны конкретные шаги к улучшению 

законодательной базы, была отменена «золотая акция» и введен запрет на 

конфискацию имущества и товаров во внесудебном порядке. Малому и 
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среднему бизнесу предоставлены существенные льготы в городах с 

численностью населения до 50 тыс. человек. Введена линейная шкала 

подоходного налога 12%. Установлена общая правоспособность бизнеса в виде 

отмены требования указывать в учредительных документах организаций и 

свидетельствах предпринимателей вид деятельности, в том числе 

лицензируемые, и уведомлять регистрирующий и налоговый органы об 

изменении предмета деятельности бизнеса. 

В марте 2009 года союзами предпринимателей был выработан ряд 

предложений по улучшению бизнес-климата в нашей стране. Самыми важными 

являются следующие: отмена государственного регулирования цен; включение 

механизмов саморегулирования; сокращение количества и уменьшение размера 

налогов; упрощение документооборота; развитие конкуренции и 

противодействие монополистическим практикам; ускорение приватизации; 

упрощение сертификации; улучшение кредитной политики. 

Беларуси нужно как можно быстрее перейти на международные нормы и 

стандарты функционирования финансов, инвестиций, товарных рынков и 

бухгалтерского учета. Это приведет к ускорению процесса модернизации 

экономики, повысит доверие мира к белорусскому бизнесу и увеличит приток 

инвестиций. 

Политика поддержки предпринимательства является мощным рычагом, с 

помощью которого происходит насыщение рынка разнообразной 

конкурентоспособной продукцией. 

Правительством Республики Беларусь утвержден Комплекс мероприятий 

по достижению прогнозных параметров развития малого и среднего 

предпринимательства на период до 2010 года, которым предусмотрено 

принятие ряда мер, направленных на дебюрократизацию работы 

государственных органов и организаций в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, упрощение налогообложения, 

совершенствование имущественной поддержки малого предпринимательства, 

создание благоприятных условий для доступа субъектов малого и среднего 
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предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, обеспечение 

ускоренного развития малого предпринимательства в городах районного 

подчинения, поселках городского типа, сельских населенных пунктах, 

агрогородках и другие.  

В Республике Беларусь планируется расширение участия 

предпринимательского сектора в реализации народнохозяйственных программ, 

направленных на развитие регионов и отраслей.  
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В сучасних умовах розвитку української економіки, з посиленням 

кризових явищ значної актуальності набувають питання, пов`язані з 

банкрутством. 

Банкрутство – встановлена господарським судом неспроможність 

боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом 

вимоги кредиторів він здатний лише через застосування ліквідаційної 

процедури  [2,307]. 
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Причини банкрутства поділяють на внутрішні та зовнішні. До зовнішніх 

відносять: 

- Економічні (інфляція, високі податки,нестабільність фінансової 

системи, ріст цін на ресурси, загальний спад виробництва і т.д. ); 

- Політичні (політична нестабільність,зовнішньоекономічна політика 

держави, недосконалість правової бази, зміна умов імпорту та 

експорту); 

- Посилення міжнародної конкуренції; 

- Демографічні(чисельність, склад народонаселення, культура). 

До внутрішніх відносять такі причини: 

- Дефіцит власного оборотного капіталу; 

- Низький рівень технологій; 

- Погана клієнтура підприємства; 

- Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингу [1,673]. 

З приводу української підприємств,то можна сказати, що присутні майже 

всі причини. Кризові явища, що поширилися у світовій економіці, в Україні 

підсилюються нестабільною політичною ситуацією. Значне податкове 

навантаження, інфляція, відсутність чіткої політики щодо розвитку 

підприємницької діяльності, постійне коливання валютного курсу, підвищення 

відсоткових ставок за кредитами – всі ці фактори призводять до банкрутства 

підприємств. В цих умовах особливого значення набуває питання своєчасної 

діагностики та виявлення ознак з неплатоспроможності чи можливого 

банкрутства  підприємства.  

Зовнішня ознака банкрутства  підприємства – призупинення його 

платежів у тому випадку, коли воно не забезпечує чи не здатне забезпечити 

виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців із дня настання терміну їх 

виконання. Підприємство вважається банкрутом  після визнання факту про його 

неспроможність арбітражним судом або після його офіційного  оголошення 

боржником за добровільної ліквідації підприємства.  
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Для виявлення ознак з неплатоспроможністю чи прихованим 

банкрутством в Україні діють Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, що затверджені Наказом 

Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року N 14. Дані методичні 

рекомендації визначають ряд показників, які необхідно обчислити в процесі 

фінансового стану. Серед них показники фондовіддачі, фінансової 

залежності,покриття, швидкої ліквідності і т.д. Проте дані методичні 

рекомендації мають і певні недоліки, серед яких:  

− Структура капіталу (підприємства з іноземним капіталом,як показує 

статистика, більш сильні та стабільні); 

− Експортна чи імпортна спрямованість( факт виходу підприємства на 

зовнішній ринок, його спрямованість на експорт, свідчить про те,що воно 

сильне та прибуткове, але залежить від зовнішніх факторів. 

Використання імпортної сировини або техніки також ставить 

підприємство в залежність від багатьох чинників:зміни світових цін, 

коливань курсу і т.д.); 

− Рухливість кадрів(відносна невелика рухливість кадрів – позитивне 

явище, а дуже велика – негативне,бо відволікає від виробничого 

процесу); 

− Технологічна оснащеність (Використання високих інноваційних та 

енергозберігаючих  технологій позитивно впливає на виробництво,але їх 

запровадження багато коштує); 

− Врахування галузевих особливостей та специфіки діяльності підприємств 

(більш чітке формулювання певних нормативів для різних галузей 

економіки). 

Таким чином сучасні методичні рекомендації мають певні недоліки, бо не 

враховують багатьох особливостей підприємств, що в свою чергу призводять 

до необ`єктивного аналізу. А отже, одним з актуальніших питань сьогодення 

залишається розробка нових методологічних рекомендацій, що дозволять 
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врахувати зазначені недоліки. Нова методика допомогла би вчасно виявляти 

ознаки банкрутства та запобігати йому. В сучасних умовах кризових явищ  та 

надалі це був би великий вклад в розвиток вітчизняної економіки. 
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Постановка проблеми. Розвиток банківської системи України в останні 

роки характеризується динамічним зростанням обсягів кредитного портфеля, 

що об`єктивно спричиняє зростання рівня ризику банківського кредитування. 

Ризикованість кредитування обумовлена природою кредитної угоди й тим, що 

кредитні операції посідають значне місце в загальному обсязі активних 

операцій майже всіх комерційних банків. Недосконалість процесів оцінювання 

кредитоспроможності і внаслідок цього надто ризикована кредитна політика 

комерційного банку є однією з основних причин його банкрутства. У зв`язку з 
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цим актуальним за сучасних тенденцій розвитку банківського сектору є аналіз 

сучасних методів оцінювання кредитоспроможності підприємств. 

Теоретичні та практичні аспекти кредитоспроможності підприємств 

досліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені, як Баліцька В.В., 

Біленчук П.Д., Васюренко О.В., Галасюк В.В.,  Голуб В.І., Матвієнко О.О., 

Петровська І.О., Терещенко О.О., Чуб П.О., Шапуров О.О. та ін. 

Метою наукового дослідження є визначення основних проблем процесів 

оцінки кредитоспроможності клієнта та перспективних напрямків 

вдосконалення оцінювання потенційних клієнтів банківськими інститутами. 

Результати. Аналіз української банківської практики показав, що на 

сьогодні банки самостійно розробляють підходи до оцінки 

кредитоспроможності. Вони фіксуються у внутрішньобанківських документах 

та визначаються Законами України: «Про організацію формування та обігу 

кредитних історій»  вiд 23.06.2005  № 2704-IV, «Про Національний банк України» від 

20.05.1999 № 679-ХІV, з урахуванням вимог Положення «Про порядок 

формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за 

кредитними операціями банків», затверджене постановою Правління НБУ від 

06.07.2000р. № 279. На сьогодні існують такі методи оцінки 

кредитоспроможності підприємств: метод оцінки кредитоспроможності 

позичальника на основі системи фінансових  коефіцієнтів,  які визначаються  по 

балансових формах; метод оцінки кредитоспроможності позичальника на 

основі розрахунку фінансових коефіцієнтів; метод оцінки кредитоспроможності 

на основі аналізу грошових потоків; метод оцінки кредитоспроможності на 

основі аналізу ділового ризику. 

В основному вітчизняні банки на сучасному фінансовому ринку 

використовують 2 методи оцінки кредитоспроможності: коефіцієнтний та 

рейтинговий. Як і будь-який метод, аналіз кредитоспроможності за допомогою 

фінансових коефіцієнтів має низку недоліків. По-перше, не можна 

обмежуватися чи віддавати перевагу одному з показників, оскільки ці 

коефіцієнти неповно характеризують кредитоспроможність позичальника. Є ще 
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багато критеріїв, які необхідно враховувати при аналізі, наприклад, позиція 

цього підприємства на ринку, його конкуренти, його рівень маркетингу та 

менеджменту. По-друге, в умовах нестабільної економіки, високих темпів 

інфляції фактичні показники не можуть бути єдиною базою оцінки здатності 

позичальника погасити позику у встановлений строк. По-третє, відсутня єдина 

база оптимальних значень фінансових показників. Їх рівень змінюється залежно 

від стану економіки країни. По-четверте, розраховані коефіцієнти фіксують 

лише мить економічного часу, залишаючи осторонь безперервні динамічні 

зміни. Аналіз кредитоспроможності методом коефіцієнтів передбачає розрахунок 

показників, що характеризують різноманітні аспекти фінансового становища 

позичальника. Однак на основі такого аналізу зробити однозначний висновок про 

кредитоспроможність вдається не завжди, оскільки одні показники можуть 

знаходитись у критичній зоні, а інші бути цілком задовільними 

Виправити недоліки аналізу методом коефіцієнтів, можна за допомогою 

використання рейтингового методу аналізу кредитоспроможності позичальника. Він 

дозволяє детальніше розглянути діяльність позичальника і з більшою точністю 

визначити клас його кредитоспроможності. Більша точність цього методу 

досягається завдяки: а) більш детальному розгляду діяльності позичальника з 

урахуванням крім балансових показників його кредитної історії, відносин з 

партнерами, ділових якостей керівника тощо; б) використанні при розмежуванні 

позичальників, більшої кількості класів кредитоспроможності; 

Висновки. Отже, слід зауважити, що хоч розглянута нами методика 

рейтингової оцінки кредитоспроможності має більш якісний рівень, вона не є 

ідеальною. фахівці інших банків можуть мати свої погляди на важливість того чи 

іншого показника, що використовується для аналізу. Тому необхідно надалі 

вдосконалювати методики, що використовуються банками за допомогою 

накопиченого досвіду з питань аналізу кредитоспроможності. Перспективними 

напрямами вдосконалення методик оцінювання кредитоспроможності 

позичальників є: затвердження Законів України «Про кредитування» та «Про 

оцінку кредитоспроможності позичальника»; здійснення аналізу фінансового 
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стану підприємства, аналізуючи дані за 2 попередні роки, їх динаміку та зміни, 

що дозволяє зменшити невизначеність відносно фінансового стану 

підприємства, отже, і ризик при кредитуванні; впровадження  зарубіжного 

досвіду групового кредитування  підприємств; підтримка розвитку бюро 

кредитних історій, які сприятимуть мінімізації кредитного ризику банку та 

сприятимуть розвитку ефективної системи кредитування. 
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Благополучное будущее Беларуси возможно только в результате 

скоординированных, слаженных действий общества, бизнеса и государства. 

Кризисные явления нашей  экономики могут затянуться на долгие годы,  если 

не проводить комплексных действий по ее оздоровлению. После 52 кварталов 

(с 1996 по 2008 гг.) непрерывного роста наша страна вступает в фазу падения. В 

условиях жесткой конкуренции теряются традиционные зарубежные рынки 

сбыта. Падают цены на экспортируемую продукции. Сокращаются 

возможности банков по кредитованию экономики, либо цена кредитов 

становится слишком высокой. Растет напряжение  в платежной системе и на 

валютном рынке. Правительство делает большую ставку на вклад малого 
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предпринимательства в развитее экономики страны и как в средство выхода из 

кризисной ситуации. 

Глубокий системный кризис ставит как бизнес, так и правительство в 

совершенно новые условия. Раскрытие предпринимательского потенциала 

граждан Беларуси становится фактором гарантии национальной и 

экономической безопасности [1]. 

Удельный вес малого предпринимательства в ВВП страны в 2008 году 

составил 14%. Преимущественная ориентация предпринимательских структур 

сформировалась в сфере торговли и общественного питания в 2008г. - 42,7% 

(2004г. - 48,0 %) к общему количеству предприятий. Промышленность 

занимает второе место - 20,8% (2004г.- 18,7%) к итогу, строительство третье - 

11,5% (2004г. - 11,3%), на транспорте работает 5,6% малых предприятий (2004г. 

- 5,0%). Все остальные отрасли имеют достаточно невысокий процент в общем 

объеме малого предпринимательства, так, сельское хозяйство составляет всего 

1,1% (0,4%).  

Важным является тот факт, что на фоне снижения числа убыточных 

предприятий в целом по экономике доля среди малых растёт (с 21,9% в 2000г. 

до 32,3% в 2008г.).  

По состоянию  на конец 2008 года в республике работало 33 900 малых 

предприятий, что по сравнению с предыдущим годом больше на 

1900 предприятий, или 6% (таблица).   
Динамика развития малого предпринимательства в Республике Беларусь  

за 2004-2008гг. 
Показатели / год 2004 2005 2006 2007 2008 

Удельный вес малого предпринимательства в 
ВВП, % 12,7 13,0 13,2 13,8 14,0 

Количество малых предприятий (МП), тыс. шт. 27,8 29,05 31,0 32,0 33,9 
Количество индивидуальных предпринимателей 
(ИП), тыс. человек 180,0 189,1 186,7 189,8 181,2 

Численность занятых на малых предприятиях, 
тыс. человек 381,0 383,1 387,3 389,2 378,0 

 

Невысок относительно среднего по республике (13,4% по итогам 2007г. и 

14,4% в 2008г.) уровень рентабельности малых предприятий. К тому же он 
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имеет тенденцию к снижению – с 15,5% в 2000г. до 8,1% в 2008г., что 

отрицательно сказывается на экономике страны. 

Правительство РБ провело комплекс мероприятий по развитию 

предпринимательства. Этот комплекс мероприятий предусматривает принятие 

ряда радикальных мер. 

Во-первых, это упрощение регистрации и ликвидации предприятий, 

приостановление проверок, сокращение списка товаров, не подлежащих 

сертификации, планы по отмене лицензирования розничной торговли и 

либерализации цен.  

Во-вторых, в сфере налогообложения предпринимательской деятельности 

предпринято ряд нововведений. С 1 января 2009 года введен порядок 

предоставления налоговой отчетности в электронном виде. 

Привлекательной стала упрощенная система налогообложения малого 

бизнеса. Привлекательность упрощенной системы обусловлена возможностью 

ведения упрощенного учета, ограниченным кругом налогов и наличием 

дифференцированных ставок налога. 

Предприниматели, применяющие УСН, освобождаются от уплаты налога 

на недвижимость, земельного налога, налога на прибыль, экологического 

налога, отчислений в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 

продукции, продовольствия и аграрной науки. Ставка налога при УСН 

устанавливается для организаций, не уплачивающих НДС, в размере 8 %, для 

организаций, уплачивающих НДС, – в размере 6 %. 

Применение подоходного налогообложения позволяет применять 

плоскую налоговую ставку в размере 15% от исчисленной налогооблагаемой 

базы. 

В-третьих, в Национальной программе развития экспорта на 2007-2010 

годы развитию экспортного потенциала малого и среднего бизнеса уделяется 

большое значение. Согласно программе, значительный вклад в развитие 

экспорта призван обеспечить малый и средний бизнес. Политика 

стимулирования развития малых и средних предприятий должна быть нацелена 
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на экспортные производства. Мероприятия, направленные на развитие малого 

бизнеса, должны способствовать повышению конкурентоспособности его 

продукции, а также стимулировать выход малых предприятий на внешние 

рынки [1]. 

Таким образом, развитие предпринимательства может компенсировать 

потери от финансового кризиса, ухудшение внешних условий торговли и 

инвестирования и сократить регуляторные и финансовые издержки 

предпринимательства Беларуси на 15-20% [2]. Для этого государство 

обеспечивает стабильную макроэкономическую среду, быстрый, дешевый вход 

на рынок и выход из бизнеса, надежную защиту прав собственности. 
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Вступ. Розвиток банківської системи України в останні роки 

характеризується динамічним зростанням обсягів кредитного портфеля, що 

об’єктивно  спричиняє зростання рівня ризику банківського кредитування. В 

цих умовах особливого значення набуває питання  аналізу резервів на покриття 

витрат від кредитних операцій як методу управління кредитним  ризиком 

комерційного банку.  

 Метою статті є  оцінка ефективності управління рухом резервів на 

покриття витрат від кредитних операцій та обліку резервів під кредитні ризики. 
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Кредитна діяльність банків пов'язана з кредитним ризиком або нездатністю 

контрагента виконувати частково або в повному обсязі свої зобов'язання згідно 

з угодою, тому банки зобов'язані оцінювати кредитоспроможність своїх 

контрагентів. Згідно з Положенням  «Про порядок формування та використання 

резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», 

затверджене Постановою НБУ № 279 від 06.07.2000р. зі змінами і 

доповненнями від 6 липня 2007 року N 248 кредитний ризик - ризик 

невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними 

операціями [1]. 

Для оцінки фінансового стану позичальника проводиться аналіз діяльності 

за напрямками, що рекомендовані Положенням, та вивчаються резерви щодо 

його поліпшення. Отримані результати поділяють позичальників на такі класи: 

 «А» — фінансова діяльність здійснюється на рівні, що забезпечує високу 

дохідність, прибутковість операцій.  

 «Б» — фінансова діяльність забезпечує добрі результати, проте резерви 

щодо утримання її на відповідно високому рівні вже вичерпані; 

 «В» — фінансова діяльність визначається як задовільна, проте відстежується 

чітка тенденція до погіршення; 

 «Г» — фінансова діяльність досить нерівномірна щодо результатів. За 

короткі періоди часу прибутки змінюються на збитки; 

 «Д» — за результатами діяльності чітко відстежуються збитки, а отже, ні 

основна сума боргу за кредитом, ні проценти сплачені не будуть; 

Отже, резерв під кредитні ризики розподіляється на резерв під стандартну 

заборгованість та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами. Резерв 

формується у валюті, в якій враховується заборгованість у повному обсязі 

відповідно до сум  фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та 

встановленого рівня (%) резерву. Резерв як під стандартну, так і під 

нестандартну заборгованість формується щокварталу. 

До сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та поруками, які 

фактично надані, належить заборгованість за балансовими рахунками 1510—
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1517, 1520—1527, 1581, 1582, 1589, 2000, 2010, 2020, 2027, 2030, 2037, 2040, 

2045—2047, 2050, 2055—2057, 2061, 2062, 2065—2067, 2070—2077, 2090—

2099, 2100—2107, 2110—2117, 2190, 2191, 2198, 2199, 2200—2207, 2210—2217, 

2290, 2291, 2299, 9000, 9002, 9020, 9090, 9091. 

Резерв формується головним банком та його філіями. Резерв під 

стандартну заборгованість за кредитами обліковується на балансі головного 

банку, а резерв під нестандартну заборгованість — на балансі установ банку, 

які зареєстровані як платники податку. За повноту формування резервів 

відповідальність несе головний банк (юридична особа). У фінансовому обліку 

відрахування до резерву у повному обсязі визнається витратною статтею. 

Відрахування до резервів супроводжується відповідними бухгалтерськими 

проведеннями: 

а) 
Дебет 7701 Відрахування у резерв під заборгованість інших банків 
Кредит 1590 Резерви під нестандартну заборгованість інших банків 
Кредит 1591 Резерви під стандартну заборгованість інших банків 

 

б) 
Дебет 7702 Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам 
Кредит 2400 Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 
Кредит 2401 Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 

 

Банки зобов’язані щомісячно коригувати розмір резерву. Якщо за 

результатами проведеної класифікації дебіторської заборгованості за ступенем 

ризику сума фактично створеного резерву виявиться меншою за розрахункову 

суму резерву, банк проводить дорезервування. За рахунок створеного резерву 

списується безнадійна (збиткова) дебіторська заборгованість за рішенням 

відповідного органу управління банком. Списану за рахунок резерву 

дебіторську заборгованість банки мають обліковувати на позабалансових 

рахунках і продовжувати роботу з клієнтами щодо її погашення до закінчення 

строку позовної давності, після чого така дебіторська заборгованість списується 

з позабалансових рахунків. 

Висновки. Отже, банки зобов’язані здійснювати розрахунок резервів під 

стандартну та нестандартну заборгованість  протягом місяця, у якому здійснено 

кредитну операцію. Формування резервів банкам слід здійснювати щомісяця в 
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повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризиків  відповідно 

до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, 

наступного за звітним. 
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В Україні, на нинішньому етапі, демократичні перетворення в суспільстві 

та фінансова криза поставили на порядок денний питання про удосконалення 

системи соціального страхування. Соціальне  страхування – це  система,  яка  

має  безпосереднє  відношення  буквально  до  кожної  людини,  починаючи  від  

її  народження і  до останнього  дня  життя. Система соціального забезпечення 

має велике значення, адже Україна знаходиться на шляху реформування 

ринкової структури, тому особливо актуальним є дослідження сфери 

соціального страхування і зокрема Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 
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Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - 

Фонд) створений відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням" і є правонаступником 

Фонду соціального страхування України. 

Фонд є органом, який здійснює керівництво та управління 

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, 

призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних 

послуг, види яких передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням", та забезпечує їх 

надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів.  

Метою даної роботи є дослідження та аналіз формування і використання 

коштів бюджету Фонду. Основними завданнями є: дослідження діяльності по 

плануванню, обліку та контролю за надходженням коштів; дослідження 

цільового використання коштів бюджету Фонду. 

Сума страхових внесків, що акумульована Фондом за 2008 рік, склала       

6496,5 млн. грн., відрахування від єдиного податку склали 474,4 млн. грн., або 

116,5% до відповідних надходжень 2007 року, часткова оплата за путівки до 

санаторно-курортних закладів – 163,4 млн. грн. (137,7% до минулого року), 

інші надходження (пеня, штрафи, не прийняті до заліку витрати, пасивні 

доходи) – 93,4 млн. грн., або на 13,8% більше ніж за 2007 рік [1,22]. Річний 

план по доходах, затверджений правлінням Фонду, виконаний на 105,2%. 

Кількість страхувальників, які обліковуються в органах Фонду, протягом 2008 

року збільшилася на 16,7%, або на 205,5 тисячі підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і станом на 

1 січня 2009 року становила 1 436 667 [1,22]платників страхових внесків. 
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Станом на 01.01.2009 р. дебіторська заборгованість Фонду становила  

141,2 млн. грн., або зросла на 9,8% по відношенню до показника на початок 

року. Також збільшилася протягом року заборгованість з виплати допомоги, що 

надається за рахунок коштів Фонду застрахованим особам. На кінець 2008 року 

ця заборгованість становила 10,9 млн. грн., що у порівнянні з даними на 

початок року на 6,6 млн. грн. більше. Заборгованість з виплати допомоги по 

тимчасовій непрацездатності становить 10,3 млн. грн. [2,43], по вагітності і 

пологах 0,6 млн. грн. Заборгованість з виплати допомоги при народженні 

дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що мала 

місце станом на 01.01.2008 р., погашено повністю. Порівняно з 2007 роком 

зросли на 32,2% видатки Фонду на виплату допомоги по тимчасовій 

непрацездатності. Це обумовлено підвищенням розміру середньоденної 

допомоги, оскільки кількість робочих днів, втрачених внаслідок тимчасової 

непрацездатності, в порівнянні з 2007 роком зменшилася на 1,3 мільйона днів. 

Також зросли видатки Фонду на виплату допомоги по вагітності і 

пологах. У 2008 році оплачено 22,4 млн. днів відпусток з цієї причини. Видатки 

Фонду по цій статті зросли проти 2007 року на 474,7 млн. грн., або на 55,6% [1, 23].  

Зазначені показники 2008 року свідчать про стабільність створеної в 

Україні системи соціального страхування на випадок тимчасової втрати 

працездатності, її спроможність протистояти наслідкам фінансової кризи, 

гарантованість надання Фондом матеріального забезпечення і соціальних 

послуг застрахованим особам та членам їх сімей [2, 43].  

Загальна характеристика прибуткової частини бюджету свідчить про 

позитивні тенденції в розвитку системи соціального страхування. По всім 

статтям доходів бюджету Фонду спостерігаємо збільшення кількості коштів. 

Щодо видаткової системи, то тут на фоні позитивних зрушень існує ряд 

недоліків. Це, насамперед збільшення дебіторської заборгованості та 

заборгованості по певним статям. Фінансування Фондом виконується не 100%-

во, проте відсоток недовиконання є незначним. 
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Ситуація, що склалася в соціальній сфері, не дозволяє відкладати її 

формування на пізніші строки. В зв’язку з цим необхідно переосмислення 

орієнтирів у формуванні соціально-економічної політики. Вона має 

орієнтуватись на органічне поєднання політики фінансової стабілізації та 

економічного зростання з активною соціальною політикою, спрямованою на 

досягнення відчутного покращення матеріального добробуту  та умов життя 

населення України. 
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Постановка проблеми. В умовах фінансової нестабільності ще більш 
актуальним постає питання забезпечення стійкого, максимально ефективного 
функціонування, технологічної незалежності та високого рівня технологічної 
конкурентоздатності за рахунок упровадження нових наукоємких технологій, 
збереження та зміцнення фінансової самостійності та незалежності підприємств 
усіх галузей економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади 
економічної безпеки як складної багатоаспектної категорії відображені в 
роботах зарубіжних – Л. Абалкина, М. Арсентьева, В. Бурцева, С. Глазьєва, 
Е.Довиденко та ін., вітчизняних учених В. Мунтіяна, Г. Костенко, М. Воропая, 
Г. Славіна, М. Чельцова, А. Городецького, Г. Пастернака-Таранушека, 
О.Барановський та ін. [1, 2]. 
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Окремим напрямом є дослідження сутності та розробка практичних 
рекомендацій щодо створення систем економічної безпеки підприємств, увагу 
до якого привертали В. Геєц, В. Домарев, С. Покропивний, С. Кавун, 
Г. Козаченко та ін. [3-6] Серед невирішених та потребуючих подальшого 
дослідження залишаються питання побудови ефективних систем економічної 
безпеки на основі багатофакторних моделей аналітичної оцінки загроз та 
функціонального аналізу заходів протидії, а також їх практичне застосування в 
діяльності підприємств. 

Метою статті є дослідження особливостей побудови системи 
економічної безпеки на підприємствах комунальної теплоенергетики в умовах 
ринкової конкуренції та фінансової нестабільності сучасного моменту. 

Результати дослідження. Класичне поняття «економічна безпека 
підприємства» визначається як «стан корпоративних ресурсів та 
підприємницьких можливостей, за якого гарантується найефективніше їхнє 
використання для забезпечення стабільного функціонування та динамічного 
науково-технічного та соціального розвитку, запобігання внутрішнім і 
зовнішнім негативним впливам (загрозам)» [4]. Основні засади побудови 
системи економічної безпеки підприємства визначаються на рівні ресурсного 
потенціалу, технологічного озброєння, конкурентозданості та міцної позиції на 
ринку послуг (місцевому, регіональному, національному, міжнародному), а 
також фінансового стану та перспектив забезпечення його фінансової стійкості.  

Оцінка підприємства з точки зору економічної безпеки здійснюється за 
системою багатьох критеріїв, які розглядаються в поточному та стратегічному 
аспектах. Зокрема, загальна модель оцінки економічної безпеки включає 
систему кількісних і якісних показників: фінансового стану підприємства 
(фінансова безпека), техніко-технологічних, інформаційних, кадрово-
інтелектуальних показників. У загальній схемі процесу організації економічної 
безпеки підприємства в системі конкретних заходів планування (стратегічне і 
тактичне), аналіз і прогнозування мають визначальне значення.  

Ураховуючи зростаючі проблеми забезпечення енергетичної 
незалежності України, підприємства комунальної теплоенергетики значну увагу 
приділяють економічно обґрунтованому плануванню витрат, які визначаються 
на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних 
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розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та 
цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін 
виробників промислової продукції.  

Аналіз структури та динаміки операційних фактичних витрат за 
економічними елементами свідчить про постійне зростання вартості 
матеріальних витрат і витрат на оплату праці, що безпосередньо відображається 
на фактичній собівартості теплової енергії. Так, у структурі фактичної 
собівартості І півріччя 2008 р. м.Черкаси найбільшу питому вагу займають 
матеріальні витрати – 71,1 % (придбання палива – 54,74 %, електроенергії – 
3,75 %,  води – 0,65 %, покупного тепла – 11,96 %), витрати на оплату праці - 
14,32%, на соціальні заходи 5,02 %, амортизація – 2,65 %, інші експлуатаційні 
витрати – 6,914 %. Рівень відшкодування собівартості послуг населенням за 
2008 року – 90,2 %. Система фінансового планування підприємства постійно 
вдосконалюється в частині стратегічного планування, як основи річного циклу 
фінансово-господарської діяльності, на принципах гнучкості, динамічності, 
узгодженості та системності. Зокрема, практика стратегічного фінансового 
планування на підприємстві включає: планування тарифів; планування 
інвестицій у частині джерел їх фінансування; складання щорічних фінансових 
планів.  

Актуальним перед підприємством постає розробка програмно-цільової 
моделі планування, яка дозволить ураховувати специфіку технологічного 
процесу виробництва, розподіл ресурсних витрат у часі, оцінку фінансових 
витрат і результатів, а також ризики їх отримання з використанням сучасних 
методів економіко-математичного аналізу та прогнозування, наприклад STEP-
analysis, SWOT-analysis та ін. 

Висновки. Таким чином, в умовах фінансової нестабільності система 
управління підприємством потребує переведення на нові принципи з 
визначенням необхідності побудови та постійного вдосконалення системи 
економічної безпеки як головного чинника сталого його економічного 
розвитку. Ефективна система планування в системі економічної безпеки 
підприємства з урахуванням її контролюючих, координуючих та 
оптимізаційних властивостей дозволить підвищити рівень надійності прийняття 
управлінських рішень, зменшити втрати та ризики. 
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Тема экологического менеджмента в настоящее время является одной из 

важнейших для многих стран. Известно, что достаточно сложно одновременно 

сохранять темпы экономического роста и минимизировать негативные 

последствия антропогенного воздействия на природу. Возникают проблемы 

учета влияния  воздействия на состояние окружающей среды  субъектов малого 

бизнеса в рамках концепции устойчивого развития. В то время как крупные 

предприятия в РБ уже начинают сообщать в своих отчетах о проводимых 

экологических акциях и разработке систем экологического менеджмента, 

малые и средние предприятия не уделяют этому должного внимания.  

Анализируя эту проблему, следует охарактеризовать особенности 

субъектов малого бизнеса. Они располагают небольшими финансовыми 

средствами и объемами производства и, следовательно, могут проводить 
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мероприятия, требующие небольших затрат. Экологическую ориентацию они  

осуществляют лишь небольшим количеством продукции или услуг. Процессы 

согласования, организации и управления происходят не так, как на 

государственных предприятиях. Часто владелец фирмы сам выполняет 

большинство функций или они осуществляются небольшим числом 

работающих (например, в торговой организации большинство услуг может 

совмещаться). Принимаемые решения и функции (не считая учета), как 

правило, не столь ответственны и напряженны, как на крупных предприятиях. 

Кроме того, субъекты малого бизнеса не так часто обращаются к 

общественности и реагируют на нее невнимательно или с опозданием. 

Анализ методов управления природоохранной деятельностью 

целесообразно проводить с использованием системного подхода, дающего 

возможность с помощью исследования взаимодействия производства, 

населения и окружающей среды определить условия, которые могли бы 

направить развитие производства и экономическую стабилизацию в русле учета 

экологических требований. Следует учитывать настоящее состояние 

производства, ожидаемую динамику загрязнения и в сфере производства, и в 

сфере потребления при предполагаемом экономическом росте. 

Зарубежный опыт показывает, что проблемы экологии будут решаться и 

на предприятиях Республики Беларусь более эффективно, если будут 

разрабатываться не отдельные мероприятия, частично уменьшающие 

воздействие на окружающую среду, а проводиться непрерывное планирование 

и осуществление интегрированной экологической политики. Необходим 

процесс общего планирования, охватывающий все фазы создания продукта как 

внутри, так и за пределами предприятия. Наконец, не следует при 

экологической ориентации ограничиваться отдельными фазами жизненного 

цикла продукта, например, только потреблением: необходимо исходить из 

общей ответственности, распространяющейся на все жизненные стадии товара. 

Если экологические мероприятия будут носить единичный характер, то 

сохранится огромная пропасть между экологическим знанием, экологическим 
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сознанием и экологическим поведением. Однако если экологическое сознание 

потребителей будет укореняться, одновременно будут происходить и 

экономические перемены в нашей стране, производители, не занимающиеся 

экологическим менеджментом, ощутят дискомфорт и будут вынуждены под 

влиянием партнеров на рынке обратиться к экологическим нововведениям. 

Деятельность в области экологического менеджмента способна привести 

к существенному эффекту за счёт экономии и сбережения сырья, материалов, 

энергетических ресурсов, уменьшения экологических платежей и штрафных 

санкций. Достижение компромисса между субъектами малого бизнеса, 

населением и окружающей средой позволит достичь устойчивого развития 

Беларуси. Разумное природопользование, позволяющее удовлетворить 

жизненные потребности людей в сочетании с воспроизводством окружающей 

среды - один из приоритетов  человеческой деятельности в ХХI веке.  
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В условиях сложившегося экономического кризиса и с целью 

преодоления его последствий развитие малого и среднего бизнеса должно стать 

важным государственным приоритетом Беларуси. 
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Главное, что способен сделать белорусский бизнес в контексте 

финансового и структурного кризиса, - это создавать новые рабочие места, 

стабилизировать бюджетные поступления, обеспечивать доступ к максимально 

широкому ассортименту доступных товаров и снимать социальное напряжение. 

Однако для нормального функционирования малого и среднего бизнеса 

необходимо разработать законодательство, формирующее благоприятный 

деловой климат, реально защищающие права собственников, принципы 

честной конкуренции и свободной торговли. В последнее время в Республике 

Беларусь предпринят целый ряд мер по либерализации экономики и 

упрощению процедуры открытия бизнеса. Как результат Беларусь в 

общемировом рейтинге ведения условий бизнеса поднялась на 30 пунктов со 

115 на 85 место (доклад «Ведение бизнеса – 2009», Всемирный банк и 

международная финансовая корпорация). 

Одна из важнейших проблем, стоящих на пути предпринимательства, - 

проблема кредитования. 

С целью решения вопросов кредитования Национальный банк 

Республики Беларусь и Программа развития ООН разработали совместный 

проект международной технической помощи для развития 

микрофинансирования в Республике Беларусь. 

Микрофинансирование – как эффективный инструмент преодоления 

бедности и активизации предпринимательского потенциала уже давно признан 

и широко используется мировым сообществом. Быстрый постоянный доступ к 

качественным финансовым услугам, близость расположения к клиенту, гибкие 

требования по залоговому обеспечению при получении микрозайма, 

консультирование и помощь при оформлении заявок – вот отличительный 

черты микрофинансовых организаций, которые стали очень привлекательными 

финансовыми институтами во всем мире для экономически активных людей, но 

имеющих ограниченный доступ к формальному банковскому сектору из-за 

низкого уровня доходов. 
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Срок реализации проекта с 1 февраля 2008 года по 31 марта 2010 года. В 

рамках проекта сформирован Совет по развитию микрофинансирования, 

который координирует усилия Национального банка, Министерства финансов, 

Министерство экономики, банков Беларуси, а также международных 

финансовых организаций в этом направлении. 

Совет призван разработать Концепцию развития микрофинансирования и 

законодательную базу для эффективного развития микрофинансовых 

институтов. Его деятельность также направлена на повышение потенциала 

банковского и небанковского сектора в области микрофинансирования, 

подготовку национальных кадров. Кроме того, Совет занимается повышением 

информированности и финансовой культуры населения. 

Первым шагом к развитию микрофинансирования в Республике Беларусь 

стало открытие еще в ноябре 1994 года кредитной линии ЕБРР для поддержки 

микро-, малых и средних предприятий. С 2001 года в рамках этой кредитной 

линии функционирует программа микрофинансирования, по которой 

реализован 3261 проект, в том числе 1700 – с участием индивидуальных 

предпринимателей. Национальный банк проводит постоянную работу по 

улучшению доступа к ресурсам этой кредитной линии. 

Необходимо отметить, что в последние год-полтора ситуация с 

микрокредитованием предприятий кардинально изменилась. По линии ЕБРР 

работает шесть белорусских банков. Выработка упрощенных стандартных 

программ способствует увеличению количества выдаваемых микрокредитов. 

Многие банки, наряду с бурным развитием розничного бизнеса 

включились в конкурентную борьбу за «малых и средних» клиентов, 

микрокредитование проводится ими из собственных средств. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии 

микрофинансирования в Республике Беларусь, по сравнению со странами 

Европы, оно все еще находится на начальном этапе. Банковский сектор все еще 

мало доступен в сельских районах, абсолютно неразвит рынок небанковских 

организаций, отсутствуют гарантийные фонды, население, особенно в сельской 
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местности, отличается низкой финансовой культурой. Исправить эту ситуацию 

призван проект «Содействие развитию микрофинансирования Республики 

Беларусь», реализуемый Национальным банком. 
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 Житлово-комунальне господарство — це галузь економіки, яка має 

важливе соціальне значення. Однак при розробці законодавчої бази 

реформування майже не враховуються вимоги бухгалтерського обліку, що 

допомогло б вирішити багато питань фінансування галузі, власності на житло 

тощо. Тому наукова розробка питань методології бухгалтерського обліку в 

галузі житлово-комунального господарства є своєчасною і актуальною. 

Оскільки питання обліку в житлово-комунальному господарстві 

висвітлені недостатньо тому метою даної роботи є дослідження особливостей 

та проблем ЖКГ та обліку в ньому і розробка пропозиції із вдосконалення 

методології обліку на підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги.  

Облік основних засобів (03) — це одна з найскладніших в 

методологічному плані ділянок обліку, що зумовлено, в першу чергу, 

відмінностями бухгалтерсьгого та податкового обліку, які мають місце і в 

групуванні ОЗ, і в їх визнанні, і в оцінці, і в порядку нарахування амортизації. 

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються згідно з 

П(С)БО 7, а податковий облік ОЗ ведеться згідно зі статтею 8 Закону "Про 

оподаткування прибутку підприємств".  

Незалежно від обраних методів нарахування амортизації підприємство 

повинне зробити групування ОЗ окремо для цілей бухгалтерського і 

податкового обліку, тобто виконувати непродуктивну і недоцільну роботу. 
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Суми нарахованої амортизації належать до витрат підприємства. 

Нарахування амортизації в бухгалтерському і податковому обліку відрізняється 

як порядком її нарахування, так і різним переліком ОЗ, на які амортизація не 

нараховується [5, c.173]. 

У житлово-комунальному господарстві є такі об'єкти основних засобів, за 

якими амортизація нараховується з певними особливостями — це житлові 

будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою. Ці основні засоби зношуються, 

як і всі ОЗ, але сума їх зносу не включається до собівартості послуг 

підприємств ЖКГ, щоб невиправдано не завищувати останню. Детально це 

показано на прикладі ВЖРЕУ 4 у таблиці 1: 

Таблиця 1 

Нарахування амортизації на житловий фонд в комунальному 
підприємстві «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління» 

за 2008 рік 
№  

з/п 

Зміст операції Дт Кт Сума,  

тис. грн 

1 Нараховано амортизацію житлових будинків, об’єктів 

зовнішнього благоустрою 

949 131 64838 

2 Одночасно визнано дохід в сумі нарахованої амортизації  42 746 64838 

3 Списано на рахунок фінансових результатів 793 

746 

949 

793 

64838 

64838 
 

Облік зобов'язань регламентується П(С)БО 11 "Зобов'язання". Окремі 

аспекти обліку зобов'язань відображено в деяких інших стандартах, зокрема 

житлово-комунального господарства стосуються П(С)БО 14 і 17. Щодо 

особливостей обліку, то вони присутні для розрахунків з бюджетом, зокрема з 

нарахуванням і сплатою ПДВ. Характерною особливістю власне для КП 

ВЖРЕУ-4 є те, що крім податку на прибуток дане підприємство сплачує 15% 

дивідендів з чистого прибутку до місцевого бюджету. Дана операція 

оформлюється наступними проводками: 

Дт 443    Кт 67 

Дт 67      Кт 64 
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Звичайно, для комунального підприємства це є значними витратами, адже 

житлово-комунальна галузь сама по собі є збитковою, а ці кошти (досить не 

малі) могли б піти на поточний та капітальний ремонт житлового фонду, який в 

даний момент знаходиться далеко не в найкращому стані. 

Таким чином, у процесі дослідження організації обліку в житлово-

комунальних підприємствах, зокрема на прикладі КП ВЖРЕУ-4, виявлено 

наступні особливості та проблеми: значна відмінність в організації податкового 

та бухгалтерського обліку в житлово-комунальних підприємствах; в ЖКП 

амортизація, що нарахована на житлові будинки та об’єкти зовнішнього 

благоустрою відноситься одночасно на доходи і на витрати підприємства; 

житлово-комунальна галузь є в принципі збитковою, однак  КП ВЖРЕУ-4 – 

змушене сплачувати додатково дивіденди - 15%  з чистого прибутку – в органи 

місцевого самоврядування.  

Слід також додати, що методологічне забезпечення галузі житлово-

комунального господарства є  недостатнім, оскільки організація обліку на таких 

підприємствах є специфічною, тому на нашу думку, слід розробляти певні 

положення, які б більш точно регламентували облік на комунальних 

підприємствах. 

Список літератури 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 №20. 

3.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2000 №318. 

5. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві. – К.: Знання. – 2006. – 351 с. 



 235 

УДК 657.1(477) 

 

ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

ОНОВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Бурик К.А. 

Науковий керівник: к.е.н. доцент Бровко В.М. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Постановка проблеми. Зі вступом України в нові ринкові відносини, які 

вимагають в даний момент пошуку джерел фінансування, необхідних партнерів 

для забезпечення ефективності господарювання, подальший розвиток 

бухгалтерського обліку являється актуальною темою.  

Перехід України до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

пов`язаний з нормальним розвитком міжнародних ринків, залученням 

зарубіжних інвестицій, які вимагають прозорості, зрозумілості і виявленості у 

фінансовій звітності діяльності підприємств з якими вони співпрацюють.  

Все це обумовлює актуальність обраної теми, враховуючи, що 

бухгалтерський облік є важливою частиною інформаційної системи 

підприємства. 

Мета статті – дослідження впливу Міжнародних стандартів 

бухгалтерського  на розвиток фінансово – кредитної системи. 

Результати дослідження. Бухгалтерський облік діє на протязі 

тисячоліть, весь час удосконалюється, але залишаються певні проблеми і в наш 

час. Цим питанням займається багато науковців з обліку, але проблеми не 

зменшуюються.  

В сучасних умовах діяльності підприємств, коли українські підприємства 

виходять на міжнародний ринок, використовують зарубіжний капітал, тому 

необхідно вести бухгалтерський облік відповідно до Міжнародних стандартів.  
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На ефективність діяльності фінансово-кредитної системи великий вплив 

має правильна організація ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності. 

Незважаючи на те, що національні стандарти  бухгалтерського обліку 

складалися не в противагу міжнародним, а на їх основі, але все ж-таки доцільно 

гармонізувати національну систему бухгалтерського обліку з міжнародною 

практикою, враховуючи міжнародний досвід. 

 Використовуючи міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 

підприємства зменшують ризик для інвесторів і кредиторів, забезпечують 

однозначне  розуміння фінансової звітності, що посилює довіру до неї. 

Національний банк України постійно розробляє рекомендації по 

удосконаленню нормативно-правової бази ведення бухгалтерського обліку, 

однією з яких являється впровадження інституції з бухгалтерського обліку 

кредитних операцій, нових вимог до первісного визначення кредитів. Дана 

Інституція передбачає оцінку наданих кредитів за справедливою вартістю, 

включаючи витрати на операції, які прямо стосуються придбання фінансового 

активу або зобов`язання. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 

«Фінансові інструменти: визначення і оцінка» надають рекомендації та методи 

по визначенню вартості фінансових інструментів, включаючи кредитний ризик, 

курси обміну валют, товарні ціни, ринок строкового погашення, тощо. Тобто 

даний стандарт пропонує на різницю між фактичною вартістю кредиту та  його 

номінальної вартості, збільшувати балансову вартість придбаного засобу.  

  Отже, враховуючи, що міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

постійно змінюються, що викликає постійні зміни в змісті нормативних 

документів, законодавчих актів стосовно оприлюднення фінансової звітності, 

зумовило необхідність внести зміни у Закон «Про бухгалтерський облік і 

фінансову, звітність», з метою безпосереднього застосування МСФЗ 

підприємствами. 
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Українські підприємства різних видів економічної діяльності у своїй 

звітності не відображають спеціалізованої діяльності, що не забезпечує 

прозорості інформації для їх кредиторів. 

Водночас необхідно провести принципові зміни системи статистичної 

звітності, щоб уникнути подвійного відображення звітності – для 

оприлюднення, і для органів статистики, встановлюючи законодавчо вимоги до 

річних звітів підприємства, в яких статистичну тенденцію слід обмежити 

загальними показниками. 

Ефективність системи бухгалтерського обліку визначається рівнем 

корисності результативної облікової інформації для її користувачів, яка дає 

можливість обґрунтувати зміни у діяльності підприємства. 

Висновки. Удосконалення бухгалтерського обліку формує інформаційну 

систему, допомагає вирішувати актуальні проблеми в різних галузях економіки, 

являється важливим моментом для розвитку фінансово кредитної системи 

країни. Бухгалтерський облік, як засіб одержання достовірної інформації при 

прийняті економічно ефективних рішень, дає можливість зменшити ризик при 

здійсненні фінансової діяльності підприємств. Тому на законодавчому рівні 

слід встановити вимоги до складання фінансової звітності для підприємств, які 

не оприлюднюють  свою звітність, але  які повинні це робити відповідно до 

МСФЗ.  
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Львівська комерційна академія 

Для підприємств оренда є одним із шляхів розширення господарської 

діяльності. Економічне й організаційне значення оренди розкривається у 

виконуваних нею функціях, а саме: відтворювальній, інвестиційній, фінансовій, 

кредитній, виробничій та реалізації відносин власності. 

Сучасний рівень розвитку ринкових відносин, що характеризується 

зміною організаційно-правових форм господарювання й особливим характером 

орендних відносин, вимагає побудови раціональної організації бухобліку 

орендних операцій та удосконалення методики їх облікового відображення. 

Для вирішення проблеми розглянемо фінансову оренду об’єкта 

необоротних активів з використанням негарантованої ліквідаційної вартості 

(НЛВ), що розраховується за допомогою: 

1)Визначення справедливої вартості об’єкта оренди. Відповідно до 

П(С)БО-14 справедлива вартість об’єкта є теперішньою вартістю суми 

мінімальних орендних платежів (МОП); 

2)Маючи дані про теперішню вартість МОП, про число інтервальних 

платежів, і орендну ставку відсотка, можна визначити суму МОП (ануїтету). 

Для обчислення цього показника можна скористатися формулою: 

ТП = А * ДМ,  

де А – сума ануїтету; ДМ – дисконтний множник для розрахунку 

теперішньої вартості ануїтету [3]; ТП – теперішня вартість ануїтену за весь 

період. 

Вразі, якщо згідно з договором НЛВ об’єкта оренди не визначено, її 

теперішню вартість має бути виключено із теперішньої вартості МОП. 
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Множенням заданої суми на ДМ визначають теперішню вартісь: 

ТНЛВ = ЛВ * ДМ, де: 

ЛВ – ліквідаційна вартість; 

ДМ – дисконтний множник для розрахунку теперішньої вартості НЛВ; 

ТНЛВ – теперішня вартість НЛВ. 

3)Помноживши суму ануїтету на кілька періодів платежів, отримаємо 

суму ануїтету за весь строк оренди. 

При цьому фінансовий дохід орендодавця визначається як ануїтет, 

зменшений на вартість оплати за устаткування (з урахуванням НЛВ). 

Згідно з п.10 П(С)БО-14 орендодавець відображає обєкт фінінсової 

оренди як дебіторську заборгованість орендаря в сумі ануїтету і НЛВ за 

вирахуванням з фінансового доходу із визнанням іншого доходу. Залишкова 

вартість переданого в оренду обєкта відображається у складі інших витрат, а 

різниця між МОП і НЛВ та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена 

за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця [2]. 

Бухгалтерський облік операцій фінансової оренди у орендодавця: 

1)Переведено у групи до вибуття устаткування: Дт943 Кт286; 

2)Передано устаткуання  у фінансову оренду: Дт181 Кт712; 

3)Списано залишкову вартість переданого у фінансову оренду 

устаткування Дт286 Кт104; 

4)Переведено довгострокову дебіторську заборгованість у поточну: Дт377 

Кт181; 

5)Нараховано суму фінансової оренди: Дт373 Кт732; 

6)Отримано плату за устаткування за період: Дт311 Кт377; 

7)Отримано відсотки: Дт311 Кт373; 

8)Списано НЛВ переданого в оренду устаткування наприкінці її строку: 

Дт949 Кт181. 

Зауважимо, що орендар відображає у бухгалтерському обліку отриманий 

у фінансову оренду об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на 

початок строку оренди оцінкою: справедлива вартість активу або ануїтет. Якщо 
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орендні платежі розраховують виходячи зі справедливої вартості, то така 

вартість і буде теперішньою вартістю МОП [2]. 

В умовах фінансової оренди теперішня вартість МОП не може 

перевищувати справедливу вартість. Уразі перевищення теперішньої вартості 

МОП над справедливою, може свідчити про помилку у розрахунках або про 

зменшення орендної ставки відсотка. 

У орендаря будуть розрахунки стосовно визначення суми МОП. За 

допомогою даних про число інтервальних платежів та орендної ставки відсотка, 

визначається теперішня вартість МОП. 

Бухгалтерський облік операцій фінансової оренди у орендаря: 

1) Отримано обладнання у фінансову оренду: Дт152 Кт531; 

2) Введено в експлуатацію обладнання: Дт104 Кт152; 

3) Нараховано податковий кредит з ПДВ: Дт641 Кт531; 

4) Переведено довгострокову кредитну заборгованість у поточну: Дт531 

Кт611; 

5) Нараховано відсотки: Дт952 Кт684; 

6) Проведено оплату з фіноренди за перший рік оренди: Дт611 Кт311; 

7) Нараховано відсотки: Дт684 Кт311. 

На наш погляд, через лізингові операції є можливість відновити 

економічні відносини в різних сферах розширеного відтворення. 

Так, через оперативний лізинг є можливість використовувати промислове 

обладнання, будівельну техніку, транспортні засоби, розширити і створити нові 

види виробництв з випуском конкурентноспроможних товарів продукції, а це 

означає відновлення процесів виробництва, створення нових економічних 

звя’зків, що сприяє розвитку економіки та протидію рецесії. 
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Для України головними завданнями є стабілізація економічного розвитку 

та забезпечення соціального захисту населення. Уряд системно працює над 

забезпеченням своєчасності виплати пенсій, соціальної допомоги та зарплат у 

бюджетній сфері. 

13 січня 2009 року набрав чинності Закон № 799 «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на 

сферу зайнятості населення», яким внесено зміни до законодавства із 

соціального страхування.  

Метою цього дослідження є висвітлення теоретичних основ щодо зміни 

ставок соціальних внесків та надання практичних рекомендацій щодо 

практичного розрахунку, пов’язаних з відрахуванням на соціальні заходи. 

Згідно закону з 13.01.2009 р. використовуються наступні ставки:. 

Роботодавці повинні нараховувати страхові внески на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття за розміром 1,6 %, а 

утримувати із заробітної плати своїх працівників - в розмірі 0,6 %. Розмір 

страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності розраховується наступним 

чином: з 1 по 12 січня 2009 року (включно), страхові внески до Фонду мають 

справлятися роботодавцями за ставкою 1,5%, із заробітної плати, нарахованої 

на робочі дні з 13 січня 2009 року — 1,4 відсотки.  

Окрім власне ставок змінилося й коло застрахованих осіб. Так, 

починаючи з 13 січня 2009 року і до 1 січня 2011 року до нього включено також 

працюючих пенсіонерів, іноземців та осіб без громадянства. Це означає, що із 
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вказаної дати із заробітної плати таких осіб слід проводити утримання до фонду 

соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6%. 

Головним моментом, є необхідність здійснювати «зарплатні» 

нарахування та утримання за січень двома частинами — за періоди дії «старих» 

і «нових» ставок. Про це в контексті внесків на загальнообов'язкове державне 

страхування на випадок безробіття зазначає й служба зайнятості. 

Кількість робочих днів у січні згідно з листом Мінпраці – 20. 

З урахуванням законодавче встановлених свят — 1 і 7 січня (ст.73 КЗпП) 

отримуємо таке співвідношення: період дії «старих» ставок внесків становить 

6робочих днів, а період дії «нових» ставок — 14 робочих днів. 

Необхідно нарахувати заробітну плату за фактично відпрацьовані дні за 

період з 1 по 13 і з 13 по 31 січня і застосувати до отриманих сум відповідні 

ставки внесків. 

Окрім змін, що торкнулися заробітної плати було розширено і базу для 

нарахувань до фонду соціального страхування на випадок безробіття. Так, 

об'єктом таких нарахувань стали й виплати фізичним особам за цивільно-

правовими договорами, пов'язаними з виконанням робіт і наданням послуг. 

Утримання із зазначених виплат не проводяться. Причому законодавець 

встановив різні ставки нарахувань: 1,6%, якщо виплату провадить роботодавець 

фізичної особи, у якого така фізична особа працює за наймом; 2,2%, якщо 

виплату провадить особа (юридична або фізична), з якою є тільки цивільно-

правовий договір, за яким провадиться зазначена виплата. 

Крім заробітної плати за січень працівникам підприємства може бути 

виплачена й премія. На погляд деяких бухгалтерів, усі премії, що їх 

нараховують у січні за попередні періоди не підлягають пропорційному поділу, 

на відміну від заробітної плати за січень. Ці виплати мають оподатковуватися 

внесками тільки за новими ставками, — ставками, що діють на момент 

нарахування. За аргумент такого підходу можна навести деякі роз'яснення 

Фондів, які рекомендують саме в такий спосіб нараховувати внески на помилки 

минулих періодів. 
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А ось до оподаткування внесками виробничої премії за січень можна 

застосувати такий самий підхід, як і до заробітної плати 

Щодо таких виплачених у грудні 2008 року і на початку січня 2009 року 

(до 13 січня) відпускних, то ніякого подальшого перерахунку цих сум за 

підсумками січня проводити не потрібно. Якщо відпускні нараховували й 

виплачували до 12 січня включно, ці суми оподатковуються за «старими» 

ставками і не піддягають подальшому пере рахунку, а якщо відпускні 

нараховували й виплачували починаючи з 13 січня, ці суми оподатковуються за 

«новими» ставками. Аргументація цієї позиції може бути такою, що жодним 

законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування не 

передбачений перерахунок фактично нарахованих сум внесків, пов'язаний зі 

зміною ставок;  всі рекомендації Фондів, що стосуються ситуацій зміни ставок 

у середині місяця в минулі роки і тепер, зводяться до того, що ставки до і після 

змін слід застосовувати пропорційно відпрацьованим робочим дням. 

А відпустки – це оплата праці за невідпрацьований робочий час. 

Всю інформацію про нові ставки необхідно відобразити пропорційно 

робочим дням січня в програмі «1С: Бухгалтерія», при використання її 

використанні. 
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НОРМАТИВНА БАЗА АУДИТУ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: Гедз М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Постановка проблеми. Система нормативного регулювання 

аудиторської діяльності в Україні знаходиться на стадії становлення. Триває 

процес визначення прав і обов'язків органів, що регулюють аудиторську 

діяльність, визначення ролі і функцій громадських організацій. В українських 

умовах додається ще одна проблема: вихід вітчизняного аудиту на 

міжнародний рівень, чому повинна сприяти нормативна база. 

Мета. Метою даного дослідження є удосконалення нормативної бази 

аудиту в Україні. 

Обґрунтування отриманих результатів. Взагалі, система нормативного 

регулювання аудиторської діяльності в Україні включає шість рівнів: 

- І рівень: Закон України «Про аудиторську діяльність» та інші закони, які 

регламентують проведення аудиту; 

- ІІ рівень: нормативні акти міністерств та відомств, що встановлюють 

проведення аудиту для конкретних галузей, організацій, установ, погоджені з 

Аудиторською палатою України (АПУ); 

- ІІІ рівень: Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики; 

- ІV рівень: документи АПУ, що регулюють аудиторську діяльність в 

Україні; 

- V рівень: внутрішньофірмові стандарти аудиторської діяльності; 

- VІ рівень: договір на проведення аудиту або надання аудиторських 

послуг [2, с. 56]. 

Дамо коротку характеристику окремо кожному з вище названих рівнів. 

І рівень. Правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні 

визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність», прийнятим 
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22 квітня 1993 року (нова редакція - 14 вересня 2006 року) [1]. Цей Закон 

визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і 

спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою 

захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.  

Порядок проведення аудиту, вимоги до суб'єктів аудиторської діяльності 

додатково визначаються в багатьох інших Законах України, зокрема: «Про 

банки і банківську діяльність», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про 

акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність»; «Про режим 

іноземного інвестування», «Про господарські товариства», «Про товарну 

біржу», «Про банкрутство», «Про страхування» та інші. 

ІІ рівень. У певних секторах економіки регуляторну функцію щодо 

аудиту виконують такі органи як Національний банк України, Державна комісія 

з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринку 

фінансових послуг, які встановлюють норми проведення аудиту банків, 

небанківських фінансових установ, емітентів цінних паперів. 

ІІІ рівень. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики 

(МСА) розроблені Міжнародною федерацією бухгалтерів. В Україні МСА 

прийняті в якості Національних стандартів аудиту та введені в практику з 

1 січня 2004 року [3, с. 74]. Їх призначенням є описання на основі єдиної 

методологічної бази принципів здійснення аудиту з метою вироблення 

однозначного розуміння його ролі, значення, цілей та завдань, механізмів і 

процедур їх досягнення і вирішення. 

ІV рівень. Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» 

нормативне забезпечення аудиторської діяльності в Україні покладено на АПУ. 

Документи АПУ є обов'язковими для аудиторських фірм (аудиторів). До 

документів АПУ зокрема належать: Положення «Про сертифікацію аудиторів», 

«Про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають 

послуги», «Про постійне удосконалення професійних знань аудиторів 

України», «Про дисциплінарну комісію Аудиторської палати України», «Про 

комісію з сертифікації та освіти аудиторів Аудиторської палати України» тощо. 



 246 

V рівень. Внутрішньофірмові стандарти аудиторської діяльності (ВСА) – 

це сукупність принципів, методів, прийомів і способів, що використовуються 

аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг, складання і надання їх 

результатів, виходячи із правил та особливостей діяльності аудиторської фірми 

[3, с. 84]. Розробка ВСА є актуальною для всіх аудиторських фірм і аудиторів. 

VІ рівень. Договір на проведення аудиту є основним документом, що 

засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та аудиторською 

фірмою про проведення аудиту. У договорі передбачаються: предмет і термін 

перевірки; обсяг аудиторських послуг;  розмір і умови оплати; відповідальність 

сторін.  

Висновки. Отже, в цілому аудиторська діяльність в Україні забезпечена 

системою нормативного регулювання. До питань подальшої розробки 

відносяться внутрішньофірмові стандарти аудиту та контроль за їх 

дотриманням з боку Аудиторської палати України.   
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні та досвід 

зарубіжної системи господарювання визначають вагому залежність діяльності 

підприємств від висновку аудитора щодо фінансової звітності. Аудиторська 

діяльність базується на фундаментальних принципах, до яких належить 

професійна компетентність та належна ретельність. Тому дослідження 

професійної компетентності та належної ретельності в аудиті як важливого 

чинника підвищення ефективності роботи аудитора набуває особливої 

актуальності. 

Мета. Дослідити сутність професійної компетентності та належної 

ретельності, етапи її досягнення, види сертифікатів та необхідність її 

використання в аудиті.  

Обґрунтування отриманих результатів. Професійна компетентність та 

належна ретельність зобов’язує аудиторів: 

1) підтримувати професійні знання та навички на необхідному рівні для 

надання користувачам професійних послуг; 

2) діяти суворо у відповідності до належних технічних та професійних 

стандартів, надаючи професійні послуги. 

Професійні послуги – це будь-які послуги, що потребують 

бухгалтерських (чи пов’язаних з обліком) навичок і виконуються аудитором 

(включаючи послуги з бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування та 

фінансового менеджменту). 

Компетентні професійні послуги вимагають обґрунтованих суджень у 

застосуванні професійних знань та навичок. 
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Професійну компетентність можна розділити на два етапи: 

1) досягнення професійної компетентності: вимагає високих стандартів 

загальної та спеціальної освіти, навчання та складання іспитів з відповідних 

дисциплін за фахом, а також досвід роботи за спеціальністю; 

2) підтримка (збереження) професійної компетентності: вимагає від 

аудитора постійної обізнаності та розуміння відповідних технічних, 

професійних та ділових здобутків; досягається обов’язковим щорічним 

підвищенням кваліфікації за програмами та в обсягах, передбачених АПУ.  

Професійна компетентність досягається шляхом сертифікації. 

   Сертифікація – це процес визначення кваліфікаційної придатності на 

зайняття аудиторською діяльністю шляхом складання екзамену. 

   Види сертифікатів: 

   − серія А – дає право на проведення аудиту підприємств, господарських 

товариств; 

   − серія Б – дає право на проведення аудиту банків. 

   Сертифікація для серії А здійснюється АПУ, для серії Б – АПУ за 

погодженням з НБУ. 

   Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають: 

        − вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої 

визнається в Україні; 

        − необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та 

господарського права; 

        − досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, 

бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента аудитора. 

   Особи, які мають судимість за корисливі злочини, до сертифікації не 

допускаються.  

   Ретельність зобов’язує аудитора діяти ретельно, обережно, своєчасно та 

відповідно до вимог завдання. 
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   До обставин, які ставлять під загрозу можливість аудитора виконувати 

свої обов’язки з відповідним ступенем професійної компетентності та належної 

ретельності, належать:  

        − недостатність часу для відповідного виконання або здійснення своїх 

обов’язків; 

        − недостатня, обмежена чи іншим чином неадекватна інформація, що не 

дає можливості належно виконувати свої обов’язки; 

        − недостатній досвід, підготовка та освіта; 

        − неадекватні для виконання обов’язків ресурси.  

   Якщо загрози неможливо усунути або зменшити до прийнятного рівня, 

аудитор розглядає можливість відмови від виконання конкретних обов’язків. 

   Аудитор повинен забезпечити відповідну підготовку підлеглих йому осіб, 

повідомляти користувачам про притаманні обмеження аудиторських послуг, 

бути вільним від будь-якої зацікавленості. 

   Висновки. Належна професійна компетентність та належна ретельність 

дозволяє оптимізувати  проведення аудиту.  
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КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В АУДИТІ 

Кобець Н. Г. 

Науковий керівник: Гедз М.Й. 

Черкаський інститут банківської справиУБС НБУ (м. Київ) 

Постановка проблеми. Здійснюючи професійну діяльність, аудитор має 

доступ до інформації, яка може становити комерційну чи державну таємницю. 

Актуальність дослідження посилюється тим, що конфіденційність має 

зберігається і після закінчення стосунків аудитора з клієнтом. 

Мета. Дослідити сутність конфіденційності, права і обов’язки аудитора 

по відношенню до конфіденційної інформації та відповідальність за її 

розголошення. 

Обґрунтування отриманих результатів. Принцип конфіденційності 

означає, що аудитор повинен дотримуватися нерозголошення щодо інформації 

про справи клієнта, отриманої під час надання професійних послуг; доки йому 

не нададуть спеціальний дозвіл розкрити інформацію або якщо розкриття цієї 

інформації є юридичним або професійним правом чи обов'язком. 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» конфіденційна  

інформація – це відомості, які знаходяться у володінні,  користуванні  або  

розпорядженні  окремих  фізичних чи юридичних  осіб  і  поширюються  за  їх  

бажанням  відповідно   до передбачених ними умов. 

Особи, які володіють конфіденційною інформацією, самостійно 

визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії 

конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.  

Існують обставини при яких можливе розкриття конфіденційної 

інформації: 

1) розкриття інформації дозволене – якщо клієнт дає дозвіл на розкриття 

інформації, слід розглянути інтереси й третіх сторін, у тому числі інтереси яких 

можуть  зачіпатися при розкритті інформації; 
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2) розкриття інформації передбачене законом – для надання документів 

або свідчень при розгляді судової справи, для повідомлення відповідних 

державних органів про виявлені порушення законодавства; 

3) розкриття інформації є професійним обов'язком або правом аудитора 

та здійснюється з метою дотримання технічних стандартів та етичних вимог; 

для захисту професійних інтересів при розгляді судової справи; для виконання 

вимог перевірки якості; як відповідь на запит чи відповіді при розслідуванні, 

що його можуть проводити регуляторні органи, наприклад, Аудиторська палата 

України, Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг 

тощо. 

За несанкціоноване розголошення конфіденційної інформації може 

наставати адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність. 

Відповідно до Кримінального кодексу України умисне розголошення 

конфіденційної інформації, без згоди її власника, карається: 

- штрафом  від  двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з  позбавленням  права  обіймати  певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років; 

- виправними роботами на строк до 2 років; 

- позбавленням волі до 2 років. 

Також Аудиторська палата України може застосувати до аудитора такі 

види стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків (рішення АПУ 

№ 184/4 від 15.11.2007 р.): 

- попередження; 

- зупинення чинності  сертифіката на строк до 1 року; 

- анулювання сертифіката; 

- виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 

Висновки. Аудитор має доступ до великого обсягу конфіденційної 

інформації про справи клієнта під час виконання своїх обов’язків. Принцип 

конфіденційності накладає на аудитора певну відповідальність та змушує його 



 252 

діяти відповідно до вимог Кодексу етики аудиторів, рішень АПУ та інших 

нормативно-правових актів України.  

Конфіденційність вимагає, щоб аудитор, який одержує інформацію при 

наданні професійних послуг, не використовував цю інформацію для особистої 

вигоди або вигоди третьої сторони. 

У випадках, коли аудитор змінює роботу або отримує нового клієнта, він 

може користуватися своїм попереднім досвідом. Однак, аудитор не повинен 

користуватись або розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в 

результаті професійних або ділових стосунків. 
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Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ (м. Київ) 

Постановка проблеми. Питання управління доходами і витратами банку 

зараз виходить на перший план у зв’язку із кризою у банківському секторі, яка 

розпочалась у 2008 році. До кризи банки приділяли більше уваги маркетингу, 

іміджевій політиці, якості послуг і продуктів. Це пояснювалось швидким 
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розвитком банківського сектору і порівняно високою прибутковістю. Такий 

стан справ на ринку дозволяв отримувати прибуток за рахунок факторів, котрі 

не мали відношення до оптимізації витрат банку. Однак на сьогодні банки 

намагаються якомога ефективніше оптимізувати структуру доходів і витрат. 

При цьому очевидно, що спеціальних напрацьованих методик планування і 

управління доходами і витратами практично не існує. 

Метою статті є розглянути систему управлінського обліку як метод 

планування доходів і витрат для підвищення ефективності діяльності 

банківської установи та її ефективності. 

Обґрунтування отриманих результатів. Гроші для банківської 

установи – це сировина: потрапляючи в систему банку, всі гроші набувають 

єдиної вартості, тому завжди виникає завдання розрізняти, яку масу грошей по 

якій ціні придбали і по якій ціні продали. У більшості банківських установах це 

завдання вирішує управлінський облік. Кожен банк самостійно вирішує спосіб 

ведення управлінського обліку. Найчастіше у банках створюють інтегровану 

систему, яка дозволяє вести паралельно бухгалтерський і управлінський облік 

на рахунках 8-го класу плану рахунків. 

Система управлінського обліку в банку не може правильно існувати без 

правильної класифікації процесів і технологій у відповідності із системою 

управлінського обліку, що дозволяє створити правильну методологію обліку 

затрат, визначення результатів діяльності кожного підрозділу, методику 

складання управлінської звітності підрозділу. Схема генерації управлінського 

обліку представлена на рисунку (Рис. 1): 
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Рисунок 1. Схема генерації управлінського обліку [1, с.19] 

 

Слід зауважити, що в основі управлінського обліку лежать три джерела: 

1. технологія бізнесу в цілому і конкретного виду діяльності окремо; 

2. внутрішньобанківські документи і облікова політика банку (правила 

бухгалтерського обліку конкретного виду операції); 

3. нормативна база конкретного виду діяльності. 

Доходи і витрати – важливі елементи фінансового менеджменту в банку. 

Вони відіграють значну роль у виборі економічної політики банку, прийнятті 

управлінських рішень, визначенні банківської діяльності, визначенні 

оптимальних об’ємів і структури активів і пасивів банку, а також при 

встановленні тарифів на послуги. 

Процес формування затрат банку і управління ними являється не 

самоціллю, а одним із факторів забезпечення його фінансової стійкості. 

Досягнення банком економічного росту, підвищення ефективності його роботи 

неможливо уявити без аналізу доходів і витрат банку, без пошуку ефективних 

шляхів зниження затрат та підвищення доходів. 

Основним поняттям управлінського обліку в банку є трансфертна ціна – 

ставка, за якою грошові кошти передаються у наступні підрозділи банку. 

Трансфертна ціна вирішує проблему, яка полягає у конфлікті інтересів 

банківських підрозділів. Підрозділи, які залучають ресурс, зацікавлені у 

підвищенні цієї ціни, оскільки це збільшить їхню маржу, а підрозділи, які 
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розміщують – у її заниженні. Від цієї величини залежить внутрішня 

розрахункова прибутковість кожного із підрозділів банку, а значить і оцінка 

результатів діяльності. Встановлення трансфертної ціни – це завжди компроміс, 

відсутність якого може призвести до негативних тенденцій у розвитку банку. 

На сьогодні найкращим методом розрахунків для визначення 

трансфертної ціни є створення казначейства – загального фінансового центру, 

куди всі ресурси вливаються і звідки їх забирають за відповідною ціною. 

Казначейство – розпорядник ресурсів, який домовляється з підрозділами, веде з 

ними торгівлю. У такому разі ні у тих, хто залучає кошти, ні у підрозділах, які 

розміщують кошти не виникає враження, що хтось на комусь заробляє, - 

заробляє весь банк: формується капітал банку, вільні обігові кошти, фонди для 

інвестиційної діяльності. 

Висновки. Таким чином, методологія управління доходами і витратами є 

ключовим інструментарієм в системі управління діяльністю банківської 

установи. Такі важливі складові цієї методології, як трансфертне 

ціноутворення, а також створення загального фінансового центру забезпечують 

формування оптимальної структури доході в витрат. 
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Науковий керівник: Шевчук В.О. 

Київський національний торговельно-економічний університет 

В сучасних умовах прискореної глобалізації фінансово - кредитної 

системи однією з найактуальніших економічних проблем в Україні є зростання 

рівня прозорості обліково-економічної інформації, яка є адекватною 

міжнародною експансією в контексті складання достовірного аудиторського 

висновку. Невирішеність проблем у цій сфері не дозволяє забезпечити 

відповідний рівень економічного зростання, ускладнює здійснення ефективної 

реструктуризації економіки та збільшує негативний вплив на банківську сферу 

нашої країни. 

З появою на грошово-фінансовому ринку нових банківських продуктів 

виникала необхідність у запровадженні в практику нових принципів та об’єктів 

обліку, створенні сучасної системи фінансової і статистичної звітності. 

Передумовою цього стало підвищення вимог до економічної інформації у 

зв’язку з розширенням співробітництва банків України з міжнародними 

організаціями, кредитними установами на валютному, фондовому, 

інвестиційному ринках світу.  

Тому вирішення даних проблем можливе лише в удосконаленні 

інформаційної бази аналізу та аудиту грошових коштів банків, яке ґрунтується  

на впровадженні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і виробленні 

адекватної облікової політики банків. 

На нашу думку, міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) 

виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення прозорості 

і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, 



 257 

створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і 

зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати 

існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати 

результати їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу 

та ухвалення відповідних управлінських рішень (див. рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Імплементація міжнародних вимог як основний вектор прозорості 

обліково-економічної інформації 

Наведена графічна інтерпретація ілюструє ефективність застосування 

МСФЗ, як  якісний спектр впливу на можливості керівництва в області 

управління організацією і надання економічно привілейованих переваг в 

конкурентному середовищі. Тому при складанні звітності за МСФЗ значно 

зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по 

бізнесу, які допоможуть забезпечити економічне зростання і процвітання.  

Метою наукового дослідження є удосконалення методики ведення 

бухгалтерського обліку як основного аналітичного джерела в ході аудиту та 

забезпечення його прозорості при повній адаптації міжнародних вимог.  

Відкритість інформації суб’єктів національної економіки має величезне 

значення, оскільки, ринкова вартість капіталу визначається двома ключовими 

чинниками: майбутніми доходами та майбутніми ризиками. В даному ракурсі 

це сприятиме проведенню аудиту на якісному професійному рівні та сприятиме 

ефективному корпоративному управлінню в банках. 
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Отже, із вище дослідженого доречно констатувати той факт, що в 

сучасних умовах необхідно здійснювати гармонізацію національних стандартів 

бухгалтерського обліку із подальшою стандартизацією та уніфікацію їх на рівні 

облікової політики банків. Такий підхід дасть змогу підняти фінансовий облік 

на найвищий рівень у світі, оскільки порівнянність звітної інформації буде 

прозорим джерелом для незалежної форми контролю - аудиту. Облікова 

політика не повинна обмежуватися тільки узгодженістю з внутрішніми 

вимогами банків та вибором методів оцінки активів і зобов’язань із метою 

бухгалтерського та податкового обліку. Суб’єкт господарювання, по-перше, 

повинен дотримуватися вимог держави щодо формування облікової політики, а 

з іншого боку слідкувати за власним добробутом щодо оптимізації облікових 

процесів на підприємстві, мінімізації конфліктних ситуацій з контролюючими 

органами та максимізації фінансових результатів. 

Акцентуючи увагу на досвіді застосування міжнародних норм обліку у 

банківській системі, можемо констатувати, що за чіткого визначення мети 

реформування обліку, грамотного економічного моделювання цього процесу, 

його нормативного і методологічного забезпечення та використання 

вітчизняного досвіду можна і необхідно сформувати в Україні систему обліку, 

гармонізовану з МСБО [4]. 
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УДК 657,6 (075,8) 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОГО РИЗИКУ В АУДИТІ 

Котенко О.А. 

Науковий керівник: Гедз М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ ( м. Київ) 

Постановка проблеми. Вивчення властивого ризику та його оцінка для 

аудитора мають досить важливе значення, оскільки документація та 

бухгалтерська звітність суб’єкта господарювання являються об’єктом 

найбільшого впливу людського фактору: в них можуть бути допущенні 

ненавмисні помилки, а також може мати місце навмисна підробка документів.  

Мета. Обґрунтування теоретичних засад властивого ризику в аудиті. Для 

досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 

- дослідити сутність властивого ризику в аудиті; 

- проаналізувати чинники, на які покладається аудитор при оцінці 

властивого ризику. 

Обґрунтування отриманих результатів. Аудиторський ризик включає 

три складові: властивий ризик, ризик контролю, ризик невиявлення. 

Властивий ризик – це чутливість твердження до викривлення, яке може 

бути суттєвим, окремо або в сукупності з іншими твердженнями, якщо 

припустити, що немає відповідних процедур контролю [1, с. 315]. 

Властивий (невід’ємний, притаманний) ризик являє собою здатність до 

суттєвих перекручень залишку по певному бухгалтерському рахунку, по певній 

категорії, певному класу операцій або здатність до перекручень по цих 

показниках з перекрученнями по інших рахунках чи операціях за умови 

відсутності відповідних засобів внутрішнього контролю [2, с. 49]. 

Під час розробки загального плану аудиту аудитору необхідно провести 

оцінку властивого ризику на рівні фінансової звітності. Під час розробки 

програми аудиту аудитору слід зіставити (порівняти) проведену оцінку із 

суттєвими сальдо рахунків і класами операцій на рівні тверджень або 

припустити, що властивий ризик щодо цього твердження є високим. 
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Оцінюючи властивий ризик аудитор покладається на своє професійне 

міркування (професійну думку), враховуючи такі чинники [2, с. 50]. 

На рівні фінансової звітності: 

- чинники, що впливають на галузь діяльності; 

 - чесність керівництва; 

 - характер бізнесу суб’єкта аудиторської перевірки; 

 - знання і досвід керівництва; 

 - зміни складу керівництва; 

 - компетентність керівництва; 

 - незвичайний вплив на керівництво певних обставин. 

На рівні сальдо рахунків і класу (категорій) операцій: 

- рахунки, які потребують коригування за попередні періоди, або 

пов’язані зі значним обсягом бухгалтерських розрахунків; 

 - складність основних операцій та інших подій, які потребують залучення 

експертів; 

 - роль суб’єктивізму при визначенні сальдо рахунків; 

 - схильність активів до втрати або незаконного привласнення; 

 - завершення незвичайних та складних операцій; 

 - операції, які не можуть бути здійснені за звичайних обставин (які не 

підлягають процедурі звичайної обробки). 

Висновок. Властивий ризик являється одним із основних об’єктів 

загального плану аудиту. Його рівень безпосередньо впливає на аудиторський 

ризик та вибірку даних для процедур по суті. Правильна оцінка властивого 

ризику призводить не тільки до адекватного аудиторського висновку, а й до 

прибутковості аудиторської діяльності, оскільки скорочуються затрати на 

отримання аудитором достатніх та належних аудиторських доказів.   
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УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

Вхождение экономики Республики Беларусь в рынок - сложный и 

противоречивый процесс. В современных условиях особо остро проявляется 

потребность в достоверной информации, в которой заинтересованы все 

хозяйственного оборота независимо от форм собственности.  

Таким образом, появилась острая необходимость проведения 

независимого контроля всех коммерческих структур, и особенно банков.  

Если говорить о банковском деле, то оно находится в процессе перемен. 

Для того чтобы выжить и добиться процветания, банки должны превратиться в 

предпринимателей, чутко реагирующих и приспосабливающихся к рыночной 

экономике. Это невозможно без усиления контроля за качеством банковских 

активов, доходов, процедур учета и управленческого контроля. В связи с этим 

растет значение аудита в деятельности банков. 

Аудит – это независимая лицензионная деятельность, основанная на 

договорных платных условиях, предпринимаемая с целью выявления 

дальнейшего мнения аудитора по поставленному вопросу. 

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и 

других документов организаций, их обособленных подразделений, 

индивидуальных предпринимателей, а при необходимости и по проверке их 

деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской отчетности, в целях 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии 

совершенных финансовых операций законодательству[1]. 
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Аудиторские проверки банков чаще всего осуществляют специальные 

аудиторские фирмы. В течение аудиторской проверки, кроме составления 

аудиторского заключения, аудиторы осуществляют консультационную 

деятельность, которая приносит им значительную часть дохода.  

Аудит в Республике Беларусь начал формироваться в августе 1992 г. В 

этом же году Правительство приняло постановление "Об организации 

Аудиторской палаты при Совете Министров Республики Беларусь". В ноябре 

1994 г. вышел Закон Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности", 

регулирующий деятельность аудиторов и аудиторских организаций.  

В настоящее время регулирование аудиторской деятельности в 

Республике Беларусь осуществляется в соответствии с: 

- Законом Республики Беларусь "Об аудиторской деятельности";  

- Указом Президента Республики Беларусь "О совершенствовании 

государственного регулирования аудиторской деятельности";  

- Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 

" Об утверждении Инструкции по проведению тестирования кандидатов на 

получение свидетельства о соответствии квалификационным требованиям для 

осуществления аудиторской деятельности в банковской системе" и др. 

В Республике Беларусь в настоящий момент аудиторскую деятельность 

по лицензии Национального банка Республики Беларусь осуществляют 7 

аудиторских организаций. В Беларуси насчитывается 38 аудиторов, 

получивших свидетельства о соответствии квалификационным требованиям 

для осуществления аудиторской деятельности в банковской системе 

Республики Беларусь, а также 3 аудитора, получивших лицензию 

Национального банка Республики Беларусь на осуществление аудиторской 

деятельности в банковской системе Республики Беларусь [2]. 

Правлением Национального банка утверждена концепция развития и 

совершенствования банковского надзора в Республике Беларусь и план 

мероприятий по внедрению международных стандартов банковского надзора. В 
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ее основу положены основные принципы эффективного банковского надзора 

разработанного Базельским комитетом по банковскому [3]. 

Развитию надзора в Республике Беларусь в течение 2009-2010 гг. будут 

также способствовать: 

- внедрение оперативной и надежной системы гарантирования возврата 

банковских вкладов физических лиц (и возможно средств малых предприятий);  

- повышение качества проверок банков на местах на основе применения 

унифицированных методик; 

- повышение квалификационных требований к руководителям и главным 

бухгалтерам банков, с включением в них требований к деловой репутации; 

- предоставление органам банковского надзора полномочий по оценке 

бизнес-плана на этапе создания банка и отказу в регистрации банка в случае 

несоответствия бизнес-плана установленным критериям, др. [4]. 

Для обеспечения финансовой устойчивости банков большое значение 

имеет не только высокий уровень банковского аудита, но и качество 

аудиторских проверок учредителей и клиентов банка, инвестиционных фондов, 

фондовых бирж и страховых обществ. Все это и многое другое, будет 

способствовать улучшению банковского аудита, а, следовательно, 

стабильности банковской системы страны в целом. 
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Тенденція розвитку сучасних технологій характеризується постійним 

підвищенням ролі інформації в житті суспільства. Все більш широко 

використовуються компьютерні мережі, найбільш актуальним стає питання 

забезпечення конфіденційності інформації, що циркулює в них та полегшення 

електронного документообігу. Відповідно метою написання даної роботи стало 

виявлення слабких сторін систем захисту інформації та шляхів їх поліпшення. 

Головним засобом гарантування безпеки інформації залишається застосування 

алгоритмів блочного симетричного шифрування (БСШ) та електронного 

цифрового підпису (ЕЦП). Діяльність щодо організації захисту інформації з 

обмеженим доступом (ІзОД) в процесі інформаційної діяльності (ІД) 

розпочинається з постановки задач захисту інформації. Державним стандартом 

ДСТУ 3396.1-96 визначено три можливих варіанти постановки задач захисту 

інформації:  

- досягнення необхідного рівня захисту ІзОД за мінімальних витрат і 

допустимого рівня обмежень видів ІД; 

- досягнення найбільш можливого рівня захисту ІзОД за допустимих 

витрат і заданого рівня обмежень видів ІД; 

- досягнення максимального рівня захисту ІзОД за необхідних витрат і 

мінімального рівня обмежень видів ІД. 

Захист інформації з обмеженим доступом забезпечується, як правило, 

застосуванням третього варіанту. Захист відкритої інформації, яка є власністю 

держави, забезпечується застосуванням першого чи другого варіанту. Проте 

при виборі варіанту захисту інформації можливий ще один варіант, заснований 
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на свідомому допущенні такого рівня захисту інформації, при якому 

оптимізуються витрати на захист таким чином, щоб підприємство у ринкових 

умовах було максимально рентабельним в умовах реалізації загроз інформації. 

Варіант постановки задачі захисту інформації для отримання максимальної 

рентабельності підприємства потребує певних вихідних даних. ДСТУ 3396.1-96 

не дає відповіді щодо методики формування вихідних даних для постановки 

задач захисту інформації. Запропонований підхід до постановки задачі захисту 

інформації має деякі особливості. По-перше, керівництво підприємства 

повинно усвідомлювати наявність існування певного рівня незахищеності 

інформації з наслідками, що витікають з цих обставин. По-друге, для 

одержання обґрунтованих рекомендацій щодо необхідних витрат на захист 

інформації потрібні вихідні дані (рівень захисту інформації в залежності від 

витрат; рівень збитків підприємства від незахищеності інформації тощо).  

Відповідно до цього, саме системи БСШ та ЕЦП забезпечують надійний 

захист ІзОД. ЕЦП може використовуватись фізичними та юридичними особами 

в якості аналога власноручного підпису чи печатки при електронному 

документообігу. Принцип дії ЕЦП базується на використанні двох 

криптографічних ключів: 

- особистого ключа: безпосередньо використовується для підпису 

електронних документів; 

- відкритого ключа: використовується для перевірки ЕЦП отриманих 

документах. 

Завдяки програмному забезпеченню, що входить до сертифікату ЕЦП 

також реалізується виконання таких завдань, як шифрування та дешифрування 

документів. І саме тут виникає одна з найбільших складностей в електронному 

документообігу: несумісність деяких систем ЕЦП та БСШ, що сертифіковані на 

території України та за кордоном. Відповідно, можуть виникати складнощі і 

при роботі з деякими фінансовими установами України, особливо страховими 

компаніями з іноземним капіталом, що використовують новітні закордонні 

напрацювання. Законодавче регулювання цього питання досить обмежене і не 
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охоплює технологічний (цифровий) його бік. Закони України «Про 

електронний цифровий підпис» і «Про електронні документи та електронний 

документообіг» прописують достатньо застарілі принципи використання 

систем захисту електронних документів. Проте криптографічний стандарт 

ДСТУ 4145-2002 ще задовольняє сучасні вимоги.  

Слід зазначити, що в сфері банківської інформації проблема несумісності 

шифрів та ключів не стоїть так гостро. В Україні сьогодні в банківських 

системах все ще широко використовуєтся застарілий алгоритм БСШ DES і його 

модифікації. Цей алгоритм не характеризується задвільною стійкістю, тому 

потребує заміни. Окрім DES, в банківських системах використовуєтся алгоритм 

БСШ ДСТУ 28147-89, який все ще задовольняє ряд вимог, проте скоро також 

буде замінено на новий український стандарт. 

Алгоритм БСШ «Калина» було створено на основі ідей, що 

використовуються в алгоритмі «Rijndael», який став національним стандартом 

БСШ США та де-факто є самим поширеним в світі на даний момент. В ході 

розробки шифра «Калина» були враховані потенціальні атаки и слабкості 

системи «Rijndael», тому були прийняті відповідні зміни в структурі шифра 

«Калина» з метою забезпечення захищенності його від таких атак. Шифр 

«Калина» є одним з кандидатів на національний стандарт БСШ України, тому 

зараз широко ведуться роботи по його вивченню та апробації. 

Список літератури 
1. Воробйов Ю. М. Аналіз розвитку використання інформаційних технологій / 

Ю.М. Воробйов – К.: Фінанси України, 2005. – №3. – С. 36-40; 

2. Зімич А. Роль веб-технологій у розвитку інформаційних систем/ А. Зінич – К.: 

Комп'ютерний світ. - 2007. - №7.- С.14; 

3. Кірейцева Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/Г.Г.Кірейцева – 

К.: ЦНЛ, 2004.- 387с. 



 267 

УДК 681.518:33 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНИХ РОБІТ 
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Науковий керівник: Рогова Н.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м.Київ) 

Будівництво має свої особливості та окремі системні цілі, що вирізняє 

його як галузь економіки. На сьогодні будівництво є досить поширеним та 

популярним видом діяльності господарюючих суб'єктів, що враховує попит 

суспільства стосовно нового житла. 

Капітальне будівництво має свої специфічні риси, що насамперед 

стосуються різноманітності організаційних і господарських форм процесу 

будівельного виробництва, великої кількості учасників, що мають різні 

функціональні цілі та завдання, а також залежності самого процесу 

будівельного виробництва від природних умов. 

Будівельне виробництво відрізняється також складністю виробничих 

зв'язків. Зведення об'єкта потребує праці великої кількості працівників різних 

будівельних спеціальностей. На будівельному майданчику одночасно 

працюють загально будівельні і спеціалізовані організації. 

За наявності різноманітності організаційних і господарських форм 

процесу будівельного виробництва, великої кількості учасників, що мають різні 

функціональні цілі та завдання, а також залежності самого процесу 

будівельного виробництва від природних умов виникають складності обліку та 

ведення капітального будівництва.  

Технологічний процес виробництва здійснюється під керівництвом 

провідної будівельної організації, тобто генерального підрядника.  

Участь у процесі будівництва замовника, генерального підрядника, 

субпідрядників приводить до формування складної системи їх відносин, яка має 

бути правильно відображена в бухгалтерському обліку. 
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В Україні найпоширенішими способами будівництва об'єктів є підрядний 

(із залученням підрядної організації) і господарський (самостійне будівництво). 

Залежно від способу будівництва виникають певні особливості обліку. 

Обравши підрядний спосіб капітального будівництва, підприємство має 

уважно поставитися до складання й укладання договору з підрядною 

організацією, до складу й змісту проектно-кошторисної документації, 

первинних документів, що підтверджують фактичні витрати на будівництво. 

Договір підряду на капітальне будівництво має містити такі умови, серед 

яких обов'язковими є найменування сторін; місце й дата укладання договору; 

предмет договору; строки початку й завершення будівництва, виконання робіт, 

права та обов'язки сторін тощо. 

При підрядному способі будівництва облік витрат на будівельно-

монтажні роботи проводять на основі прийнятих до оплати рахунків підрядних 

організацій за фактично виконані роботи згідно з кошторисною вартістю або 

договірними цінами. 

При господарському способі будівництва на рахунку 15 «Капітальні 

інвестиції» облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ведуть 

згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-

монтажних робіт, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 7 травня 2002 року №81. 

Отже, будівельне виробництво характеризує низка специфічних 

особливостей, які визначають організаційну систему його обліку. 

Крім того, особливістю будівельного виробництва є також порядок обліку 

виконання будівельно-монтажних робіт. Основним є те, що продукція 

будівельного виробництва обліковується за кошторисною вартістю та 

фактичною собівартістю. Для виконання таких робіт недостатньо лише 

бухгалтерських операцій, тому в обчисленні виконаних будівельних робіт бере 

участь низка спеціалістів виробничо-технічного відділу. 

Важливим аспектом організації аналітичного та синтетичного обліку 

виконаних будівельно-монтажних робіт є модифікація технічної номенклатури 
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об'єктів будівництва за різними напрямами і особливостями виробничого 

процесу: 

1) синтетичний облік витрат пропонується вести на субрахунках 

відповідно до кожної дільниці, де відбувається будівництво об'єктів типового 

проектування. 

2) щодо відображення аналітичного обліку виконаних робіт та фактичних 

витрат по статтях кожної дільниці, то рекомендується вести за традиційним 

способом журнал обліку виконаних робіт [№ КБ-6] та звітність (форма N° М-

29, звіт з оплати праці та ін.), але при цьому код кожного об'єкта за типовою 

ознакою буде збігатися. 
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В сучасних умовах результати роботи кожного підприємства значною 

мірою залежать від системи управління, яка забезпечує економічну 

самостійність підприємства, його конкурентоспроможність та стійке фінансове 

становище на ринку. Вирішення проблеми розвитку та економічного зростання 

промислових підприємств можливе завдяки удосконаленню управління 

витратами.  

Метою дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень 

та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку і аналізу в 

системі управління витратами. 

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 

про витрати підприємств усіх форм власності (крім банків і бюджетних 

установ) та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються Положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

Детальний склад та облік витрат на підприємствах хімічної  

промисловості розкрито в Типовому положенні з  планування, обліку і 

калькулювання    собівартості продукції (робіт, послуг) у  промисловості від 26 

квітня 1996 р. N 473. 

  Згідно цього положення  витрати, що включаються до собівартості  

продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами: матеріальні 

витратиє; витрати  на  оплату праці; відрахування на соціальні заходи;       

амортизація основних фондів та нематеріальних активів;  інші витрати. 

 Це групування є єдиним для всієї промисловості. 

  Для хімічної,  металургійної  галузей  промисловості 
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Звичайний перелік перелік статей калькуляції доповнюється статтею  

"Попутний видобуток". 

 У хімічній промисловості, за винятком добувних виробництв, 

загальновиробничі витрати розподіляються між видами продукції пропорційно 

до суми основних витрат на переробку, включаючи матеріальні витрати на 

технологічні цілі, витрати на основну і додаткову заробітну плату, відрахування  

на соціальне страхування та витрати на утримання й експлуатацію 

устаткування. 

  Загальновиробничі витрати між різними видами продукції 

розподіляються: пропорційно до суми основної заробітної плати  робітників , 

зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), і витрат на 

утримання та експлуатацію устаткування; пропорційно до суми основних 

витрат  без  вартості  сировини, матеріалів і напівфабрикатів. 

Незважаючи на велику різноманітність операційних витрат, багато з них 

характеризуються певною економічною однорідністю. Аналіз витрат за 

статтями дає змогу виявити резерви їх скорочення і досягнення завдяки цьому 

вищої ефективності виробництва. 

 Як вже було зазначено калькулювання продукції хімічної промисловості 

є специфічним, порівняно з іншими галузями. Для наочного відображення, в 

роботі було розглянуто один з продуктів Черкаського державного заводу 

хімічних реактивів, в розрізі статтей калькуляції. 

Висновки. Нажаль, на сьогоднішній день підприємство не 

використовувало у  виробничому процесі значну частину об’єктів нерухомості, 

велика кількість обладнання та технологічного устаткування підлягає 

відчуженню внаслідок фізичного та морального зносу. Фактично стан основних 

засобів такий, що значна частина обладнання потребує капітального ремонту 

або заміни. Моральний знос можливо усунути тільки зміною технології 

виробництва та повним переобладнанням.  

Таким чином, проблема збитковості на підприємстві носить системний 

характер і єдиним виходом із ситуації, що склалася, є розвиток на підприємстві 
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нових виробництв і технологій для випуску нових видів продукції. Для 

здійснення  цього потрібні значні інвестиції в капітальне будівництво, 

придбання або розробка нових технологій і поповнення оборотних коштів. 

На даний час виробництво більшості основних товарів і послуг є 

нерентабельними. Підвищення цін на товари може призвести до відмови 

клієнтів і повної втрати ринкової привабливості. 

Підприємство не має чітко обґрунтованої маркетингової стратегії. В 

результаті цього не відбувається мобілізації наявних ресурсів (персоналу, 

основних фондів, технологічного потенціалу) на ключові напрямки діяльності.  
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Інтернет в Україні невпинно розвивається, а з ним розвиваються і всі 

форми електронної комерції. Дослідженню проблем обліку з надання та 

споживання Інтернет-послуг, створення WEB-сторінок присвячені праці 

вітчизняних авторів , таких як: О. Даниленко, М. Зіньковський, Д. Костюк, 

А. Нефьодов, О. Орлова та інші. 

Проте відсутність конкретних методологічних рекомендацій з цієї 

проблеми призводить до проблематичності відображення та впровадження 

Інтернет-магазину в обліку, а як результат – недостовірного визначення 

первісної вартості його складових, обмеженості облікової інформації, 

необхідної для управління процесом їх впровадження. 

Метою цього дослідження є формування практичних рекомендацій щодо 

удосконалення методики обліку використання електронного магазину та, 

враховуючи особливості різних способів впровадження, надання практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку затрат, пов’язаних з використанням 

електронного магазину. 

Під інтернет-магазином розуміють спеціалізований веб-сайт, придбаний 

або створений підприємством-виробником або торговельним підприємством. 

Відповідно до Порядку 327/225, веб-сайтом є сукупність програмних та 

апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з 

інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні конкретного 

суб’єкту і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих 

інформаційних ресурсів та інші послуги через мережу Інтернет. 

Залежно від того, які функції виконуватиме інтернет-магазин, існує кілька 

різноманітних шляхів впровадження інтернет-магазину: 1) створення 
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самостійно; 2) замовлення магазину на стороні; 3) купівля вже готового 

магазину. 

Найпростіший варіант – купівля готового магазину, згідно з 

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”: первісна вартість придбаного програмного 

забезпечення буде формуватися із ціни (вартості) придбання, мита, непрямих 

податків, що не підлягають відшкодуванню, й інших витрат, безпосередньо 

пов’язаних з його придбанням і доведенням до стану, у якому він придатний 

для використання за призначенням. В цьому випадку інтернет-магазин 

зараховується на рахунок 127 "Інші нематеріальні активи". 

Більші проблеми виникають при формуванні собівартості магазину, 

створюваного підприємством самостійно. Первісна вартість такого магазину 

складається їз сукупності затрат, спрямованих підприємством на створення 

об’єкта, до них належить: заробітна плата проектувальників, програмістів та 

інших працівників; відрахування на соціальні заходи; послуги сторонніх 

підприємств; прямі матеріальні й інші затрати. 

Третій спосіб – це створення інтернет-магазину на замовлення, в цьому 

випадку первісна вартість створеного програмного забезпечення визначається 

виходячи з даних, відображених в акті виконаних робіт. 

Незалежно від того, чи користується підприємство послугами сторонніх 

розробників, чи розробляє магазин самостійно, цей програмний комплекс 

підлягає обліку на рахунку 125 "Авторські й суміжні права". 

Затрати, пов’язані з придбанням або створенням програмного 

забезпечення, згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” підлягають 

капіталізації. 

Наступний етап впровадження електронного магазину – реєстрація 

доменного імені веб-сайту. Аналіз норм чинного законодавства не дозволяє 

зробити однозначного висновку щодо порядку бухгалтерського обліку витрат, 

пов’язаних з реєстрацією доменного імені. У вітчизняній літературі 

відображено два підходи до обліку витрат на реєстрацію доменного ім’я: 

перший – це включення їх до витрат періоду; другий – це їхня капіталізація. 
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Наступним етапом є розміщення веб-сайту в Інтернеті. В умовах ринку 

особливого значення набуває реклама створеного Інтернет-магазину. Існують 

декілька методів реклами віртуального магазину на ринку: розміщення 

інформації на сайтах, пов’язаних із онлайн-засобами; публікації на інших 

сайтах; створення банерів; експлуатація можливостей пошукових систем. У 

бухгалтерському обліку витрати на рекламу електронного магазину відносяться 

на рахунок 93 “Витрати на збут”. 

Висновки. Удосконалення методики обліку інтернет-магазину дозволить 

формувати відповідну облікову інформацію щодо затрат на впровадження 

Інтернет-магазину за увесь період впровадження на окремому субрахунку з 

високим рівнем деталізації. 

У зв’язку з неоднозначністю поглядів на відображення в обліку затрат на 

впровадження і використання інтернет-магазину, відсутністю методичних 

рекомендацій з формування первісної вартості об’єктів впровадження для цілей 

обліку та управління удосконалена методика вимагає подальшого дослідження і 

широкого обговорення. 
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Ця проблема є актуальною, тому що сільське господарство є особливою 

сферою виробничої діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової 

продукції, поряд з фінансовими, матеріально-технічними та трудовими 

ресурсами, використовуються ще й природні ресурси: земля та живі організми. 

Порядок обліку і аналізу наявності та руху таких ресурсів досить складний, 

адже вони постійно змінюються - рослини проходять певні фази розвитку, 

тварини набирають вагу, набувають вікової зрілості і т. ін. Процес якісних і 

кількісних змін таких активів отримав назву біологічних перетворень. 3 1 січня 

2007 року було введено в дію П(С)БО 30 «Біологічні активи», згідно з якими 

тварини або рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати 

сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, а також 

приносити в інший спосіб економічні вигоди визначені як біологічні активи . 

Тобто біологічним активом може бути будь-яка тварина чи рослина, яка 

утримується або вирощується на підприємстві. 

Метою роботи є вивчення методології удосконалення організації обліку 

біологічних активів та визначення можливих шляхів бухгалтерського обліку 

біологічних активів. 

Вводяться нові рахунки для обліку біологічних активів (161-165 та 211-

213. а також набув нової назви рахунок 155). 

До рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» введено такі 

субрахунки: 

161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 
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162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

первісною вартістю»; 

163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 

164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

первісною 

вартістю»; 

165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю»; 

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за 

первісною вартістю». 

До рахунку 21 «Поточні біологічні активи»  введені такі субрахунки: 

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за 

справедливою 

вартістю». 

212  «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за 

справедливою вартістю»; 

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною 

вартістю». 

На субрахунку 155 «Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів» ведеться облік витрат на придбання або вирощування 

(створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на 

рахунку 16, у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних 

активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім 

тварин, які обліковуються на рахунку 21). 

Найбільш проблемним питанням є визначення справедливої вартості 

біологічних активів та сільськогосподарської продукції. 

Планується, що в перспективі Міністерство аграрної політики України 

розробить методику, а його регіональні структурні підрозділи будуть 

централізовано визначати і доводити до підприємств справедливу вартість 
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біологічних активів та сільгосппродукції, що важливо для співставності 

фінансової звітності. Проте поки що це є справою кожного підприємства. 

Застосування пропозицій щодо удосконалення форм первинних 

документів з обліку біологічних, активів тваринництва сприятиме 

запровадженню методологічних засад, передбачених П(С)БО 30 «Біологічні 

активи», полегшить роботу облікового апарату аграрних підприємств та 

підвищить його продуктивність. Крім того, запровадження цих форм дозволить 

побудувати ефективну організацію первинного обліку біологічних активів на 

сільськогосподарських підприємствах. Це сприятиме веденню управлінського і 

фінансового обліку на сільськогосподарських  підприємствах відповідно до 

вимог ринкового середовища та забезпеченню користувачів достовірною та 

обґрунтованою інформацією. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРІВ 

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА НАЛЕЖНА РЕТЕЛЬНІСТЬ» 

Пономаренко А.А. 

Науковий керівник: Гедз М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ ) 

Постановка проблеми. Однією з проблем формування професійної 

компетентності та належної ретельності аудиторів є дистанціювання освіти й 

науки від практики аудиту. Реальна практика аудиту в Україні вже випередила і 

продовжує випереджати як освітню, так і наукову підготовку фахівців з аудиту. 

Існує неадекватність освітніх стандартів практиці аудиторської діяльності. 

Кваліфікаційні вимоги до майбутніх аудиторів у формі екзаменаційних 

випробувань залишаються недостатньо узгодженими з практикою аудиту.  

Мета. Охарактеризувати принцип професійної етики аудиторів 

«професійна компетентність та належна ретельність», розкрити його зміст та 

основні етапи, а також визначити шляхи підтримки/збереження професійної 

компетентності. 

Обґрунтування отриманих результатів. Принцип професійної 

компетентності та належної ретельності зобов’язує аудиторів: 

- підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для 

надання клієнтам компетентних професійних послуг; 

- діяти суворо у відповідності до належних технічних та професійних 

стандартів, надаючи професійні послуги. 

Професійну компетентність можна розділити на два окремі етапи: 

- досягнення професійної компетентності; 

- підтримка та збереження професійної компетентності. 

Професійна компетентність досягається шляхом сертифікації. 

Сертифікація – це процес визначення кваліфікаційної придатності на 

зайняття аудиторською діяльністю. 
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Сертифікація здійснюється шляхом проведення письмового 

кваліфікаційного екзамену за програмою, затвердженою Аудиторською 

палатою України, яка враховує знання з аудиту, фінансів, економіки та 

господарського права. 

До складу іспиту допускаються фізичні особи, які: 

- мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття 

якої визнається в Україні; 

- мають досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах 

бухгалтера, економіста, юриста, фінансиста, ревізора, асистента аудитора; 

- не мають судимості за корисливі злочини; 

- сплатили кошти за сертифікацію. 

Види сертифікатів: 

- серія А – дає право на проведення аудиту підприємств, господарчих 

товариств, крім банків (здійснюється АПУ); 

- серія Б – дає право на проведення аудиту банків (узгоджується з НБУ). 

Термін чинності сертифікатів не перевищує 5 років. 

Підтримка та збереження професійної компетентності вимагає від 

професійного бухгалтера постійної обізнаності та розуміння відповідних 

технічних, професійних та ділових здобутків. Безперервний професійний 

розвиток забезпечує вдосконалення та підтримку можливості аудитора 

компетентно працювати у професійному середовищі. 

Аудитор повинен забезпечити відповідну підготовку осіб, що працюють 

під його керівництвом та нагляд за ними. 

Підтримка професійної компетентності аудиторів досягається 

обов’язковим щорічним підвищенням кваліфікації за програмами та в обсягах, 

передбачених АПУ. 

Ретельність стосується обов’язку професійного аудитора діяти ретельно, 

обережно, своєчасно та відповідно до вимог завдання. 

Висновки. Отже, здійснення належного контролю та надання послуг в 

сучасних умовах вимагає від аудиторів підприємливості, мобільності, 
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адаптованості і водночас покладає на них високу відповідальність за результати 

професійної діяльності. Набутті професійної компетентності вимагає постійно 

удосконалювати володіння комп’ютерною технікою, іноземними мовами, 

юриспруденцією тощо.  
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УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

Фундаментальный анализ рынка Forex представляет собой анализ 

экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются 

на рынке. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного 

влияния тех или иных событий на движение валютных курсов. Следует 

отметить, что фундаментальный анализ рынка Forex представляет собой 

интерпретацию основных экономических показателей, как макро-, так и 

микроэкономических. 
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Поскольку товаром на рынке Forex выступает валюта, то «качество» этого 

товара определяется состоянием экономики страны-хозяйки. От изменений в 

экономике в лучшую или худшую сторону зависит и курс национальной 

валюты по отношению к иностранным валютам. 

Фундаментальные факторы появляются в новостях, публикуемых 

информационными агентствами и органами государственной статистики. 

Органы государственной статистики  публикуют данные о состоянии 

экономики страны, а о дате и времени такого объявления сообщают заранее. 

Такие новости являются ожидаемыми, и рынок, как правило, готовится к ним 

заблаговременно. К ожидаемым новостям относятся также выступления 

политических и экономических лидеров, например, на регулярных встречах 

председателей центральных банков G7 или же международном экономическом 

форуме в Давосе. 

Неожиданные новости обычно оказывают гораздо более сильное 

воздействие на рынок, нежели ожидаемые. Объясняется это тем, что к 

ожидаемым событиям инвесторы и спекулянты подготавливаются, закладывая 

в цены ожидания и собственное видение рынка. К неожиданным же событиям 

готовым мало кто оказывается. 

Торговлю на основе фундаментального анализа имеет смысл разделить на 

долгосрочную и краткосрочную работу. При долгосрочных операциях участник 

составляет модели состояния экономик различных стран и принимает решения, 

исходя из анализа долгосрочной динамики ВВП, торгового баланса в разных 

странах, движения капитала, безработицы, стоимости рабочей силы и т.д. При 

этом позиция открывается всего несколько раз в год и держится открытой 

неделями, а то и месяцами. При краткосрочных операциях трейдер 

ориентируется на момент выхода или на ожидание выхода новостей о 

величинах макроэкономических индикаторов, открывает позицию несколько 

раз в месяц и держит ее открытой от нескольких минут до нескольких суток. 

Для того чтобы заблаговременно ориентироваться по времени выхода тех 

или иных показателей, трейдеры используют календарь экономических 
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событий, который, чаще всего, предоставляется независимыми аналитическими 

компаниями. Обычно его публикуют в понедельник утром на неделю вперед. В 

том же календаре можно ознакомиться с макроэкономическими данными, 

вышедшими за минувшие периоды. 

В каждой группе есть показатели, сильно воздействующие на рынок. В 

монетарной сфере это учетные ставки ЦБ, которые отражают стоимость денег 

внутри страны. Высокая учетная ставка привлекает инвесторов, желающих 

разместить финансовые средства в активах этой страны для получения более 

высоких дивидендов, и это приводит к дополнительному спросу на данную 

валюту, и она в краткосрочной или долгосрочной перспективе будет 

укрепляться относительно других валют. Учетная ставка является очень 

сильным и важным показателем для участников рынка, поэтому часто игроки 

ищут в других экономических показателях сигналы на возможное 

увеличение/понижение процентной ставки. Таким показателем выступает 

инфляция, являющаяся основной причиной повышения ставки. При растущей 

инфляции ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику государства, 

увеличивая стоимость денег на внутреннем рынке, что, в свою очередь, 

снижает скорость обращения денег в экономике, сокращает денежную массу в 

обращении и подавляет инфляцию. Для снижения процентной ставки ЦБ 

получает сигналы в виде ухудшения ситуации с экономическим ростом, 

падения уровня промышленного производства, роста безработицы. Поэтому 

сторонники фундаментального анализа анализируют не только то, насколько 

плохи или хороши данные, выходящие по конкретной сфере, а еще и создают 

некую картину состояния экономики, макроэкономического потенциала 

государства или экономической зоны. 

В заключении необходимо отметить, что работа с использованием 

фундаментального анализа достаточно сложна. По причине того, что 

необходимо обладать базовыми знаниями по макроэкономике, понимать 

принцип функционирования рынка, а также необходимо постоянно 

отслеживать изменение фондовых индексов. 
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Більше ніж півроку українська економіка відчуває дію світової 

економічної кризи. Підприємства малого та середнього бізнесу також 

переживають складні часи і потребують оптимізації своєї діяльності. Таку 

оптимізацію необхідно проводити в усіх аспектах діяльності і бухгалтерський 

облік не є виключенням. Cкорочення підприємцями витрат на бухгалтерський 

облік допоможе знизити гостроту виникнувших проблем. Проблеми, які 

постали внаслідок економічної кризи перед підприємствами малого та 

середнього бізнесу, можна поділити на такі групи: законодавчі і 

адміністративні, економічні, методичні. 

До першої групи, не зважаючи на вже існуючі закони [1], віднесемо 

проблеми, що викликані їх недосконалістю, обмеження на право займатися де-

якими видами діяльності, корупція чиновників та перевіряючих. 

До другої групи віднесемо проблеми пов’язані із змінами в економічному 

середовищі, які виникли внаслідок економічної кризи: 

1) звуження ринків збуту; 

2) збільшення відсоткових ставок – кредитні установи підіймають ставки, 

або взагалі відмовляють у кредитах, це зашкоджує веденню бізнесу (особливо 
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для підприємств в сфері торгівлі та тих хто працює по факторинговим 

схемам)[5], не дає розпочинати бізнес новачкам; 

3) високий рівень інфляції – знецінює заощадження підприємців, що були 

накоплені для започаткування нової справи чи розвитку вже існуючої; 

4) банківська криза – кошти, які були розміщені на депозитних рахунках, 

заблоковані постановою НБУ, або тимчасовими адміністраціями. 

До третьої групи віднесемо проблеми пов’язані з відсутністю у 

підприємців досвіду по керуванню бізнесом в умовах системної економічної 

кризи. Значна кількість підприємців не мають можливості отримати досвід 

роботи в умовах попереднього кризового періоду в середині 90-х років 

минулого століття. 

Тоді як, підприємства малого та середнього бізнесу з поширенням кризи 

отримують разом із проблемами нові можливості [2]: 

1) під час кризи вартість сировини, обладнання, ставок оренди, 

нерухомості знижується, що впливає на собівартість продукції; 

2) у кризу більшої ваги набирає здатність малих підприємств до змін, їх 

перевага в гнучкості над більш потужними конкурентами дозволяє відповідати 

вимогам ринку, з зростаючими індивідуалізацією та диференціацією попиту; 

3) звуження ринку може зробити виробництво на крупному підприємстві 

не рентабельним і воно залишить власну нішу дрібним підприємствам; 

4) мінімальні видатки на невиробничі витрати (бухгалтерія, керівництво) 

малих та середніх підприємств надає їм додаткової конкурентної переваги у 

протистоянні із великими підприємствами. 

Не зважаючи на певні переваги підприємцям важко буде розвивати бізнес 

без системної підтримки з боку держави [3]. Її головними напрямками повинні 

стати наступні: 1) вдосконалення законодавчої бази, впорядкування системи 

контролю, зменшення податкового тиску на малі та середні підприємства; 2) 

концентрація зусиль на обмеженні інфляції, подоланні кризи у банківському 

секторі, надання державних гарантій при кредитуванні підприємств малого та 

середнього бізнесу; 3) забезпечення необхідного рівню методологічної 
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підтримки, інформаційних та освітніх заходів по підвищенню рівню знань, та 

вивченню світового досвіду ведіння власної справи в умовах кризи. 

Таким чином, держава може надати підтримку підприємцям пов’язану із 

прямим скороченням видатків. Прикладом такої підтримки могли б стати 

профінансовані з боку держави бухгалтерські бюро, створені за схемою 

юридичних консультацій. Такі бюро створювались би за територіальним 

принципом й мали б за мету здійснення консультаційних послуг для малих та 

середніх підприємців. А в умовах необхідності скорочення невиробничих 

витрат, коли не кожний із підприємців має змогу наймати бухгалтера на повну 

ставку, та й обсяг виробництва чи товарообігу не вимагає такої необхідності, 

один фахівець-бухгалтер здатен водночас вести справи кількох клієнтів. 

Створення подібних бухгалтерських бюро має крім очевидної допомоги 

підприємствам в умовах кризи й додаткові можливості: працевлаштування 

певної кількості фахівців, які вже втратили, чи не можуть знайти роботу, 

стимуляція малих та середніх підприємців до роботи «по-білому» - бо в умовах 

кризи спокуса перейти в тіньову частину економіки значно зростає. 

Необхідно зробити висновки, що малий та середній бізнес в Україні під 

час кризи зіштовхнувся з низкою проблем. Однак дієва підтримка держави 

здатна вивести сектор малого та середнього бізнесу на лідируючі позиції 

національної економіки, без чого не можливо створення економічно розвинутої 

української держави [4]. Одним із напрямків чого можуть бути бухгалтерські 

бюро, які стануть засобом оптимізації видатків підприємців, покращанню 

платіжної дисципліни і сприятимуть зростанню бюджету країни. 
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УДК 369.03 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ 

Ткаченко А.В. 

Науковий керівник: Лютова Г.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Передумовою стабільного розвитку будь-якої страхової компанії є 

ефективна система внутрішнього контролю. Така система має запобігати 

зловживанням та незадовільному управлінню, давати змогу керівництву 

перевірити ступінь досягнення цілей, а також сприяти виконанню заходів по 

складанню та представленню достовірної фінансової звітності. Однак на 

практиці виникає багато питань та проблем, які пов'язані не тільки з 

відсутністю практичного досвіду, а й теоретичних і законодавчих розробок, які 

б були пристосовані спеціально для потреб страхової діяльності. 

Теоретичні засади організації систем внутрішнього контролю 

досліджувала Шукаєва О.Є. [1], а оцінку систем внутрішнього контролю в 

страхових компаніях - Федорова Я.Б. [2]. В той же час недостатньо 

дослідженою залишається організація системи внутрішнього контролю в 

страховій компанії. 

Мета статті - розкрити особливості побудови системи внутрішнього 

контролю та визначити основні засади її функціонування в страховій компанії. 

Система внутрішнього контролю є найважливішим елементом для 

ефективного управління ризиками і забезпечення стабільного розвитку 
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компанії. Вона визначає системний підхід до оцінки і поліпшення ефективності 

операцій, забезпечення дотримання законодавства, встановлення нормативів. 

Завданням керівництва є впровадження культури суворого внутрішнього 

контролю в межах своєї організації, центральним елементом якої повинне стати 

створення систем адекватного інформаційного зв'язку між рівнями управління. 

Мета внутрішнього контролю в страховій компанії - упевнитися в тому, 

що [3]: 1) діяльність страховика здійснюється належним чином відповідно до 

правил і стратегії, затверджених керівництвом компанії; 2) трансакції 

виконуються лише згідно відповідного дозволу; 3) забезпечується безпека 

активів (вимоги до інвестиційної політики, видів активів, оцінки, 

диверсифікації, відповідності активів і зобов'язань і до управління ризиками); 

4) бухгалтерські і інші записи надають повну, достовірну і актуальну 

інформацію; 5) управлінський персонал здатний визначати, оцінювати, 

управляти і контролювати підприємницькі ризики і підтримувати необхідний 

рівень капіталу для цих ризиків. 

Систему внутрішнього контролю можна визначити як сукупність 

процедур, що спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих 

помилок, а також забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності 

облікової документації [3, с. 21]. 

Організація внутрішнього контролю може бути сформована з орієнтацією 

на 5 взаємопов’язаних компонентів [1; с. 23-25]: 

1) управлінський контроль, що передбачає основу системи внутрішнього 

контролю та забезпечується шляхом визначення організаційної структури; 

2) система внутрішнього контролю, що вбудовується в операційні процеси 

компанії, є орієнтованою на управління ризиками; 

3) дуже важливий для ефективної системи внутрішнього контрою 

належний поділ функціональної відповідальності, або поділ обов'язків; 

4) інформаційна система пов'язує всі компоненти системи внутрішнього 

контролю шляхом складання та обміну звітами, що містять інформацію, яка 

дозволяє виконувати та контролювати операції компанії; 
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5) у компанії повинен виконуватись на постійній основі моніторинг 

ключових ризиків та заходи щодо їх мінімізації зі швидким реагуванням на 

зміни ринкових умов. 

На практиці система внутрішнього контролю страхової організації 

повинна відповідати вимогам, які наведені в табл. 1. 
Таблиця 1. Основні вимоги до системи внутрішнього контролю страховика [2; с. 123] 

 Вимоги до 
внутрішнього 

контролю 
Характеристика 

1 Наявність ефективної 
системи внутрішнього 
контролю 

Існуюча система внутрішнього контролю запобігає 
відображенню в обліку фіктивних фактів господарювання 

2 Законність Внутрішній контроль не допускає відображення в обліку 
протизаконних фактів господарювання, забезпечує 
моніторинг змін у законодавстві 

3 Повнота Внутрішній контроль не допускає пропусків в облікових 
записах, забезпечуючи безперервність обліку 

4 Періодизація Внутрішній контроль забезпечує своєчасне та у відповідному 
періоді відображення господарських операцій 

5 Санкціонованість 
доступу та контроль за 
ним 

Система внутрішнього контролю не допускає відображення в 
обліку несанкціонованих та необґрунтованих фактів 
господарської діяльності, які могли б призвести до 
зловживань та неефективного використання активів 
страхової організації 6 Відповідність 

принципам 
Внутрішній контроль забезпечує оцінку господарських 
фактів відповідно до принципів бухгалтерського обліку 

7 Точність Внутрішній контроль забезпечує правильність записів фактів 
господарювання в первинних документах, їх систематизацію 
в облікових регістрах, їх відповідність Головній книзі та 
звітності 

8 Представлення та 
розкриття 

Забезпечується правильне відображення господарських 
операцій на рахунках обліку та розкриття інформації в 
фінансовій звітності 

 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження були визначені 
основні вимоги до організації і функціонування системи внутрішнього 
контролю страхової компанії. В той же час для підвищення ефективності 
функціонування систем внутрішнього контролю потрібно  удосконалити їх на 
законодавчому рівні, визначити суб’єкти і об’єкти та розробити методику 
дієвості контролю, що дозволило б їм більш доцільно управляти ресурсами.  
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБЄКТІВ  

МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Хмарська М.В. 

Науковий керівник: Рогова Н.В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 В Україні з кожним роком збільшується кількість учасників малого 

бізнесу, зростають обсяги виробництва цього сектора, розширюється сфера 

діяльності. 

Постановка проблеми. У роботі розглядається сутність спрощеної 

системи оподаткування субєктів малого підприємництва, її місце в системі 

місцевого оподаткування, переваги та недоліки спрощеної системи 

оподаткування, проведено аналіз єдиного податку субєктів малого 

підприємництва у складі зведеного бюджету м.Черкаси, запропоновано ввести 

прогресивний єдиний податок субєктів малого підприємництва з урахуванням 

рівня рентабельності реалізованої продукції малих підприємств. 

Метою наукової роботи є проведення дослідження впливу єдиного податку 

суб'єктів малого підприємництва на формування доходів зведеного бюджету м. 

Черкаси та внесення рекомендацій щодо підвищення ролі єдиного податку 

суб'єктів малого підприємництва у формуванні бюджету міста. 

Сутність спрощеної системи оподаткування субєктів малого 

підприємництва  - юридичних осіб полягає в тому, що малим підприємствам 
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встановлюється єдиний податок у визначеному відсотку до виручки від 

реалізації продукції (робіт, послуг) замість цілого ряду податків і зборів, які не 

сплачуються такими малими підприємствами. 

Перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності можуть: 

юридичні особи  обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

за календарний рік не перевищує 1 мли. грн., а також середньо облікова 

чисельність працюючих не перевищує 50 чоловік за календарний рік; фізичні 

особи, якщо у трудових відносинах з ними включаючи членів їх сімей, 

протягом року перебуває не більше 10 осіб, а також обсяг виручки від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн. 

Єдиний податок для субєктів малого підприємництва в 2006 році становив 

14120,7 тис. грн, або 10,3% в загальній сумі податкових надходжень зведеного 

бюджету м. Черкаси, а у 2008 році цей податок збільшився до 18285,6 тис. грн., 

або 6,9% до загальної суми податкових надходжень бюджету м. Черкаси.  

Необхідно зазначити, що відсоток єдиного податку в загальній сумі податкових 

надходжень має тенденцію до зниження на 3,4% в порівнянні з 2006 роком. 

Також, можемо сказати, що за  2006-2008 роки  переважали надходження 

єдиного податку від фізичних осіб. 

Проведений аналіз справляння та стягнення єдиного податку суб'єктів 

малого підприємництва показав, що за останні роки підвищуються темпи 

надходження його в бюджет. Одак це підвищення є незначним, а у відсотковому 

відношенні єдиного податку до інших податкових надходжень зведеного бюджету 

має тенденцію до зниження. Це обумовлено тим, що у відповідності до чинного 

законодавства визначені обмеження щодо можливості застосування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та звітності, зокрема обмежена чисельність 

працюючих та обсяг виручки від реалізації продукції. У зв'язку із зазначеним 

значна кількість малих підприємств не мають права застосовувати спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності. 

 Запровадження єдиної ставки податку щодо оподаткування суб'єктів 

малого підприємництва - юридичних осіб порушує соціальну справедливість 
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для малих підприємств. У зв'язку із зазначеним запропоновано запровадити 

прогресивну шкалу оподаткування прибутку суб'єктів малого підприємництва, 

сутність якої полягає в тому, що збільшення прибутку передбачає встановлення 

вищих ставок податку на прибуток. При цьому прогресивна шкала податку на 

прибуток залежить від рівня рентабельності продукції, яка виробляється малим 

підприємством. 

Розмір місячного 
прибутку 

Ставки податку і розмір податку Рентабельність 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг), 

% 
Від 0 до 20 000 грн. 5% До 5%, 
Від 20 001 грн. до 40 1000 грн. + 10% від суми, що Від 5 до 10% 
Від 40 001 грн. до 60 3000 грн. + 20% від суми, що Від 10 до 20% 
Від 60 001 грн. до 80 7000 грн. + 25% від суми, що Від 20 до 30% 
Від 80 001 грн. до 10 12 000 грн. + 35% від суми, що Від ЗО до 40% 
Від 10 0001 грн. і 19 000 грн. + 50% від суми, що Від 40% і більше 
 

Запропоновано для фізичних осіб - суб'єктів підприємництва запровадити 

диференційовані ставки єдиного податку залежно від обсягу реалізації 

продукції, що буде відповідати принципу побудови системи оподаткування -

принципу соціальної справедливості. 

До 100 000 грн. Від 20 до 100 
Від 100 001 до Від 101 до 
Від 300 001 до Від 201 до 
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КОНЦЕПЦІЯ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ 

Чайка Т.В. 

Науковий керівник: Гедз М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м.Київ) 

Постановка проблеми. Відсутність або викривлення інформації може 

впливати на економічні рішення користувачів, які приймаються на підставі 

даних фінансової звітності підприємств. Аудиторський ризик неадекватного 

висновку щодо фінансової звітності тісно пов’язаний з суттєвістю. Саме тому 

визначення рівня суттєвості є важливою процедурою, а саме поняття суттєвості 

є актуальним в умовах нестабільного законодавства, великої кількості 

різновидностей господарських операцій, коли на підприємстві існує можливість 

відхилень у фінансовій звітності. 

Мета. Дослідити рівні суттєвості інформації та методи оцінки суттєвості. 

Обгрунтування отриманих результатів. У Законі України «Про 

аудиторську діяльність» поняття «суттєвість» визначається так: «Суттєвою є 

інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на 

економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів».  

Суттєвість залежить від величини суми статті або знащущості помилки, 

допущеної за певних обставин у зв’язку з пропуском або неправильним 

відображенням.  

Оцінка суттєвості є предметом професійного судження аудитора. Саме 

тому стандарти аудиту не містять конкретної методики оцінки суттєвості. 
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Проте вони надають рекомендації, які повинен враховувати аудитор, коли 

приймає рішення щодо суттєвості. Кожна аудиторська фірма повинна мати 

власні внутрішні стандарти, за допомогою яких проводиться оцінка суттєвості 

під час здійснення аудиторської перевірки. 

Ймовірність виявлення аудитором суттєвих викривлень залежить від 

багатьох факторів: обмеження в часі на проведення аудиту, ступінь 

незалежності  аудитора і його сумлінності, довіри аудитора до системи 

внутрішнього контролю, застосування адекватних методів і прийомів тощо. 

Концепція оцінки суттєвості базується на тому, що викривлення, які 

можуть містити фінансові звіти, за своїм характером можуть бути кількісними і 

якісними.  

Для кількісної оцінки суттєвості в обліковій політиці підприємства 

використовується поняття порогу суттєвості. Поріг суттєвості – абсолютна або 

відносна величина, яка є кількісною ознакою суттєвості облікової інформації. 

Поріг суттєвості для застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку 

та звітності визначається законодовством. Суттєвість окремих господарських 

операцій та об’єктів обліку визначається керівництвом підприємства, якщо 

інше не передбачено П(С)БО. 

У процесі проведення аудиту можуть встановлюватися викривлення, які 

відповідають порівняно невеликим сумам, проте в сукупності можуть суттєво 

вплинути на фінансові звіти. В процесі оцінки того, чи вважається викривлення 

суттєвим чи ні, завжди треба враховувати сумарний результат усіх 

встановлених викривлень. 

Суттєвою вважається загальна сума похибки в бухгалтерській звітності, 

що перевищує 5-10% підсумку балансу.  

При цьому вважається, що: 

- помилки до 5% будуть несуттєвими; 

- помилки, що перевищують 10% від підсумку балансу – суттєвими;  
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 - якщо помилки знаходяться в інтервалі 5-10% від підсумку балансу, то 

аудитор або сам приймає рішення стосовно їх суттєвості, або збільшує обсяг 

зібраних аудиторських свідчень, щоб вийти за вказані межі. 

Складність процесу оцінки суттєвості встановлених викривлень полягає в 

тому, що встановлені в процесі аудиту викривлення пов’язані зі значенням 

окремих показників чи змістом інформації, а висновок аудитор повинен 

зробити для всієї звітності в цілому. Загальна сукупність можливих підходів, за 

допомогою яких можна вирішити цю проблему, поділяють на дві групи. 

Методика першої групи базується на тому, що спочатку визначається загальний 

розмір невідповідності (загальна суттєвість), яка допускається в цілому для 

всієї звітності з наступним розподілом її між конкретними статтями звітності – 

визначається індивідуальна суттєвість (дедуктивний метод). Методика першої 

групи базується на тому, що спочатку визначається суттєвість окремих статтей 

звітності, а потім загальний розмір суттєвості (індуктивний метод). 

Висновки. Рівень суттєвості визначається аудитором самостійно на 

підставі професійного судження. Але аудитор повинен враховувати 

рекомендації, що надають стандарти аудиту. Як показує міжнародна практика 

суттєвою вважається похибка, що перевищує 5-10% сальдо валюти балансу. В 

Україні не існує єдиних правил та прийомів визначення рівня суттєвості, тому є 

потреба у нормативному закріпленні визначених норм і методів визначення та 

оцінки суттєвості.   
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Постановка проблеми. В умовах глобальної фінансово-економічної 

кризи сьогодення особливої актуальності набуває необхідність дотримання 

аудиторами фундаментальних принципів професійної етики. Дотримання 

аудиторами принципів професійної етики безпосередньо впливає на 

достовірність фінансової звітності. Фактично в умовах кризи перед вітчизняним 

аудитором стоїть альтернатива: або пристосуватися до часто нецивілізованих 

умов ведення бізнесу, або намагатися „вилікувати” бізнес і „привчити” їх 

представників до певних правил поведінки. 

Мета. Дослідити основні засади професійної етики аудиту, встановити як 

фінансова криза впливає на етичні принципи аудитора та виявити тенденції 

подолання негативних факторів. 

Обґрунтування отриманих результатів. Вивченням даного питання 

займалися дослідники: Дрозд І., Редько О.І., Шульман М.К. та інші. 

У світі існують окремі підходи до змісту етичних стандартів професійної 

діяльності державних та незалежних аудиторів, які викладені у формі кодексу 

етики. 

Кодекс етики – це декларація системи цінностей та принципів, які 

спрямовують повсякденну роботу аудиторів. Кодекс професійної етики може 

складатися або із загальних положень, які визначають зразок ідеальної 

поведінки, або з окремих специфічних правил, які вказують на неприйнятність 

поведінки за тих чи інших обставин. Перевагою загальних положень є 

зосередженість на позитивному аспекті професійної діяльності і, як наслідок, 

заохочення представників цієї професії до виявлення високого рівня 

професіоналізму. Недоліком цих положень є їх загальний характер, оскільки 
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дотримуватися всіх загальних положень дуже важко, а мінімально прийнятних 

стандартів поведінки не встановлено [2; c. 43]. 

Проте, незважаючи на це, аудитор зобов'язаний дотримуватись п'яти 

фундаментальних принципів професійної етики: чесності, об'єктивності, 

професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності, 

професійної поведінки [1; с. 55]. Однак аудит є інтелектуальною 

підприємницькою діяльністю у формі інформаційних послуг. Людський чинник 

в аудиті відіграє визначальну роль. Через це сучасні умови економічної 

нестабільності, значно збільшують рівень загроз дотримання аудиторами 

фундаментальних принципів професійної діяльності. Існуючі чи потенційні 

загрози можна класифікувати таким чином: 

- загрози власного інтересу; 

  - загрози власної оцінки; 

- загрози захисту; 

- загрози особистим і сімейним відносинам; 

- загрози тиску [3; c. 47]. 

Для уникнення чи зниження рівня зазначених загроз необхідно: 

- забезпечити створення і функціонування системи контролю за 

дотриманням принципів професійної етики і вимог стандартів працівниками та 

керівництвом аудиторської фірми; 

- встановити політику і процедури, що забезпечать впевненість у тому, 

що персонал фірми і залучені до виконання договору фахівці, на яких 

поширюється вимога про незалежність, підтримують незалежність, коли це 

вимагається Кодексом професійної етики; 

- проводити щорічні перевірки аудиторської діяльності незалежними 

експертами та встановити жорстоку систему запобігання правопорушенням; 

- створити систему державного захисту аудиторів для забезпечення 

надання аудиторських послуг відповідних до вимог Кодексу професійної етики; 

- встановити відповідну систему щодо матеріальних виплат за 

професіоналізм тощо. 
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Висновки. Професійна етика взаємозалежна зі станом суспільної моралі, 

відношенням суспільства до дотримання законів, розвитку ділової етики і 

звичаїв ведення бізнесу в країні. В Україні сьогодні ще не стала нормою 

законослухняність в галузі оподатковування, регульованих видів діяльності, 

особливо в період фінансової кризи, коли кожного дня ведеться боротьба за 

існування в конкурентному середовищі. На аудиторів у цьому відношенні 

покладена важлива суспільна місія: не тільки служити гарантом достовірності 

інформації про фінансовий стан суб'єктів господарювання, але і виховання 

ділових кіл і пов'язаного оточення у відношенні відкритості та прозорості своєї 

діяльності, а також інформації, що оприлюднюється, так і такої, що 

використовується для потреб управління.  
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На сучасному етапі інтеграції економіки України в європейську систему 

велика увага приділяється проблемам уніфікації бухгалтерського обліку, у 

зв’язку з тим, що існує необхідність однотипності формування і розрахунку 
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прибутку бази оподаткування, інвестування активів, організація та методика 

яких відрізняється в різних країнах. 

Питання гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку висвітлені 

у наукових працях таких вчених: Бутинець Ф.Ф., Голов С.В., Швець В.Г. та 

інші. Проте багато питань є постійним об’єктом дискусій, зокрема ті, що 

стосуються розробок нових методичних підходів щодо забезпечення уніфікації 

складання форм фінансової звітності. 

Тому метою статті є визначення напрямків гармонізації і стандартизації 

обліку та фінансової звітності в Україні у відповідності до міжнародних 

стандартів. 

На сучасному етапі міжнародної інтеграції  України у сфері економіки 

посилилась увага до проблеми уніфікації бухгалтерського обліку. Наразі існує 

два основні підходи до вирішення цієї проблеми: гармонізація і 

стандартизація. 

Під гармонізацією обліку розуміють відповідність та злагодженість, 

дотримання принципів ведення бухгалтерського обліку та статистики, 

складання звітності групою країн чи їх об'єднанням. Гармонізація передбачає 

поєднання та взаємну відповідність законодавства країн щодо регулювання 

бухгалтерського обліку і статистики. Основне завдання гармонізації полягає в 

тому, щоб моделі організації обліку і системи стандартів суттєво не 

відрізнялись від аналогічних стандартів в інших країнах - членах 

співтовариства, тобто знаходились у гармонії один з одним . 

Стандартизація обліку і статистики передбачає встановлення єдиних 

норм і вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та статистики, 

застосовування уніфікованого набору стандартів, які регулюють облікову 

подію та її відображення у звітності. 

Стандартизація дає змогу зробити облікову політику, принципи і систему 

бухгалтерського обліку та звітності більш глобальними. А Рада з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку здійснює її в рамках уніфікації обліку на 

міжнародному рівні.  
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Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку розробляє та 

впроваджує міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які являють 

собою систему принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності.  

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку мають рекомендаційний 

характер і є міжнародним орієнтиром гармонізації та стандартизації 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в усьому світі.  

Говорячи про організацію систем фінансового та управлінського обліку 

варто визначитися з принципами політики їх організації. Розходження в даних 

документах насамперед викликані різним концептуальним призначенням цих 

видів обліку. Розходження між даними двома системами настільки істотні, що 

вимагають опису принципів у двох окремих документах. Зокрема в Принципах 

фінансової облікової політики підприємства і Положенні про ведення на 

підприємстві управлінського обліку. 

І на завершення, слід підкреслити, що методологічні проблеми у процесі 

гармонізації принципів регулювання обліку, які діють у різних національних 

системах бухгалтерського обліку, обумовлені не стільки відмінностями в 

техніці обліку, скільки різною правовою основою. 

Тому першим кроком до удосконалення системи бухгалтерського обліку 

в Україні є розробка методичних вказівок, інструкцій, рекомендацій щодо 

застосування кожного міжнародного стандарту бухгалтерського обліку і 

звітності. 

Для удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні потрібно розробити необхідну первинну документацію, що 

забезпечить усіх користувачів якісною та достовірною інформацією. Важливою 

проблемою є термінологія, що використовується у Положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку, яка не відповідає чинному законодавству України. 

Деякі норми стандартів мають загальний характер, що ускладнює їх 

практичну реалізацію. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку не 
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висвітлюють процедури обліку, не містять методики ведення обліку окремих 

його об’єктів та не враховують галузевої специфіки. 

Тому наступним напрямком щодо вдосконалення системи бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності є доопрацювання та прийняття нових стандартів 

бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства України.  

Реалізація запропонованих заходів сприятиме розв’язанню 

першочергових проблем, вдосконаленню системи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні та наближення її до міжнародних стандартів. Це 

дасть змогу покращити вітчизняний облік та звітність, призведе до її 

відкритості та зрозумілості внутрішнім та зовнішнім користувачам 

бухгалтерської інформації. 
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Чи існує Бог? Чи являється він Творцем світу? Чи є Він джерелом краси? 

Чи потрібно йому поклонятися? Чи в Ньому  сенс людського життя? Одне з цих 

питань, мабуть, задавала собі кожна людина, але відповідь на нього знаходили 

не всі. Останні опитування свідчать, що 90% населення земної кулі сьогодні 

вірять в існування Бога, або якоїсь іншої вищої сили, і лише 10 % заперечують 

його існування.  

Люди пояснюють відкидання віри в Бога, тим що це – ненауково, або що 

цьому немає доказів. На мою думку, справжня причина криється в тому, що як 

тільки людина визнає існування Бога, їй також доведеться погодитись, що вона 

несе відповідальність перед Богом і потребує Його прощення (Римлян 3:23; 

6:23). Якщо Бог є, тоді ми відповідальні перед Ним за наші дії. Якщо ж Його 

немає, то ми можемо робити все, що забажаємо, не турбуючись про Бога, Який 

судить нас.  

Біблія говорить, що нам слід вірою приймати факт існування Бога: «Без 

віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що 

Він є і що винагороджує тих, які Його шукають» (Євреїв 11:6). Якби Бог хотів, 

то міг би просто з’явитися і довести всьому світові, що Він насправді є. Та якби 

Він зробив це, більше не було би потреби у вірі. І в посланні від Івана 20:29 

написано: «Блаженні ті, що не бачили й повірили!» 

  Також Біблія свідчить: «Небо звіщає про Божую славу, а про чин Його 

рук розповідає небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, – 
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без мови й без слів, не чутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос 

їхній, і до краю вселенної їхні слова!» (Псалом 19:2-5). Зорі на небі, безмежний 

всесвіт, чудеса природи, краса заходу сонця – усі ці явища вказують на Бога-

Творця. Якщо цього недостатньо, то відчуття присутності Бога закладене і в 

наших власних серцях. Глибоко в душі ми погоджуємося з існуванням чогось, 

що виходить за межі нашого життя, і когось поза цим світом. Оскільки 98% 

людей протягом усієї історії, в усіх культурах, цивілізаціях і на всіх 

континентах вірили в існування певного «бога» – щось же мало спричинити цю 

віру, не могла ж вона виникнути з нічого?! 

Отже, якщо Бог є, і він являється Творцем світу, всього прекрасного 

навколо нас, то можна впевнено сказати, що він є джерелом краси. Не тільки 

музика, художні твори, картини, явища природи, рослини, тварини можуть 

приносити людині естетичне задоволення, а й образ Божий. На щастя, можна 

багато чого дізнатися про Бога! Але ми можемо дізнатися про Його лише те, що 

Він Сам вирішив відкрити нам, через слова написані в Біблії. 

Біблія свідчить про такі характерні риси Бога: Він – вічний, тобто не має 

початку, і Його існування ніколи не закінчиться. Бог – безсмертний, 

безкінечний (Повторення Закону 33:27; Псалом 90:2; 1 Тимофія 1:17). Бог – 

постійний, тобто незмінний; а це означає, що на Нього можна покладатися, Він 

заслуговує довір’я (Малахії 3:6; Числа 23:19; Псалом 102:26,27). Бог – 

незрівнянний, тобто ніхто не може зрівнятися з Ним; Він – досконалий (2 

Самуїла 7:22; Псалом 86:8; Ісаї 40:25; Матвія 5:48). Він – незбагненний, тобто 

невимірний, непоясненний, Його ніхто не в змозі зрозуміти (Ісаї 40:28; Псалом 

145:3; Римлян 11:33-34). 

Бог – справедливий, тобто Він неупереджений (Повторення Закону 32:4; 

Псалом 18:30). Бог – всемогутній, Він може чинити, що забажає, але Його дії 

завжди відповідають іншим рисам Його характеру (Об’явлення 19:6; Єремії 

32:17,27). Бог – всюдисущий, Він присутній усюди, хоча це не означає, що Бог 

існує у всьому (Псалом 139:7-13; Єремії 23:23). Бог – усезнаючий, тобто Він 

знає минуле, теперішнє і майбутнє, і навіть те, що ми думаємо в будь-який 
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момент. Оскільки Він знає все, Його суд завжди буде об’єктивним (Псалом 

139:1-5; Приповісті 5:21). 

Бог – єдиний, і це означає не тільки те, що немає іншого крім Нього, але й 

що Він один, Хто може задовольнити найглибші потреби і бажання нашого 

серця, і Він один вартий нашого поклоніння і відданості (Повторення Закону 

6:4). Бог – праведний, тобто Він не може і не буде потурати гріху (Вихід 9:27; 

Матвія 27:45-46; Римлян 3:21-26). 

Бог – найвеличніший, усе Його творіння свідомо чи несвідомо не зможе 

перешкодити Його планам (Псалом 93:1; 95:3; Єремії 23:20). Бог є дух, тобто 

Він невидимий (Івана 1:18; 4:24). Бог є триєдиний, тобто три Особи, однакових 

за суттю, рівних у силі та славі, становлять одне Божество. Бог – правда 

(Псалом 117:2; 1 Самуїла 15:29). Бог – святий, тобто Він відокремлений від 

будь-якого морального опоганення і бореться з ним.  

Але незважаючи на все перелічене вище, Бог є милосердний, тобто 

добрий, прощаючий і люблячий. Якби не Боже милосердя, очевидно, що всі 

інші Його якості навіки би відділили нас від Нього. На превелику радість, це не 

так, адже Він бажає бути з кожним із нас (Вихід 34:6; Псалом 31:19; 1 Петра 

1:3; Івана 3:16; 17:3). 

На мою думку, всі вище сказані слова можна вважати аргументами доказу 

Божої краси, Він є її джерелом. Як багато ми втрачаємо, коли з причини 

буденної суєти, службової зайнятості не маємо можливості, а радше не 

шукаємо її, щоби поспілкуватися з природою, побути наодинці з полем, лісом, 

дібровою. Послухати її мову, шепіт листя, струмка. Усе це створене Богом для 

нас, не лише для того, щоби споживати, але й щоби милувати зір, слух, 

заспокоювати душу. 

Але побачити всю красу Божу можуть лише ті, що повірили в нього, лише 

ці люди навіть від думки про Нього отримують естетичну насолоду, 

наповнюються радістю і добром! 
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Однією з найважливіших проблем, що хвилюють людину протягом 

усього життя, і особливо в молодості, є любов. Любов — це істинне морально-

естетичне почуття, яке базується на емоційно-духовному переживанні, 

зацікавленості, симпатії, що виражається у цілеспрямованій прихильності до 

предмета любові, у безкорисливому і самовідданому прагненні до нього. 

Поняття любові в етиці багатозначне. Це любов до Бога, ідеї, людини, 

справи (професії), батьківщини, народу, материнська й батьківська любов до 

дітей, дитяча любов до батьків, кохання між чоловіком і жінкою — тобто 

любов має найрізноманітніші форми і способи виявлення. Специфічний зміст 

любові складають вибірковість, самовідданість, духовна близькість і висока 

емоційно-духовна напруга, ідеалізація предмета любові, потреба у з'єднанні з 

ним, взаємопроникнення, здатність АО загостреного сприйняття 

навколишнього світу. Любовні стосунки за своєю природою вибіркові й само-

цінні. Почуття любові виявляється у найрізноманітніших людських 

стосунках.[2] 

Любов — одна з фундаментальних властивостей людського існування. На 

думку багатьох мислителів, це феномен, в якому найадекватніше виявляється 

боголюдська сутність особистості. Вона є найважливішою складовою 

людського духу.  

Любов належить до аж надто динамічної рефлексії почуттів і стосунків, 

вона постійно розвивається змінює свою силу, спрямованість, форми існування. 

Вона є своєрідною формою ставлення людини до світу і вищою моральною 

цінністю, яка визнається такою протягом багатовікової історії людства.[3] 

Інтенсивність і глибина кохання залежить від здатності до кохання, а не 

від предмета кохання. Любов визначається не обсягом почуттєвого досвіду, 
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який завжди випадковий, а розвиненістю особистісних рис закоханих. 

Індивідуально-психологічні особливості особистості, ступінь розвинутості 

емоційно-почуттєвої сфери дозволяють говорити про більшу чи меншу 

потенційну обдарованість у коханні. Вступаючи у реальні стосунки з обранцем, 

закоханий привносить у них наявний у нього соціальний досвід, досвід 

переживань. Це й визначає індивідуальну здатність кохати. В. Маяковський з 

цього приводу говорив: «Есть любовь, есть любовишка и любовище». Якщо 

розум перемагає — отже не він сильний, а почуття слабке. Любов не 

пояснюється психофізіологічними умовами тоді, коли піднімається вище своєї 

природної стихії. «Істинна сутність кохання, — за висловом Гегеля, — полягає 

в тому, щоб відмовитися від усвідомлення самого себе в іншому «Я» і, однак, у 

цьому ж зникненні й забутті вперше знайти самого себе і володіти самим 

собою1. Справжнє, велике кохання індивідуальне, неповторне, у чомусь 

трагічне, воно не залишає місця егоїзму, «ламає» станові й інші межі, 

піднімається вище встановлених стосунків.[1] 

Сучасна індивідуальна статева любов — результат тривалого історичного 

розвитку. Первісне суспільство не знало такої любові. Щоб тваринний інстинкт 

продовження роду набув людської форми вищої духовної потреби, потрібні 

тисячоліття.[4] 

Перша нерозвинена форма індивідуальної статевої любові, в якій 

переважав фізичний потяг, пов'язується з так званою пастушою любов'ю, що 

виникає у середовищі рабів, які не залежали ні від власності, ні від влади, ні від 

соціального статусу. Давньогрецькі письменники Харитон, Лонг, Геліодор та 

інші оспівували кохання, його торжество і вірність йому, підкреслювали його 

незалежність. Якщо почуття кохання виникало між вільними і заможними 

громадянами, то тільки як порушення подружньої вірності (див. напр. І. 

Єфремов «Таїс Афінська» ). 

Наступна вища форма статевого потягу — вільна лицарська любов, яка на 

всіх вітрилах летіла до порушення вірності, оскільки шлюби між кріпосними 

бралися з волі феодала, а не за індивідуальним вибором. Представники вищих 
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верств розглядали шлюб як засіб закріплення своєї політичної, економічної 

могутності чи добробуту. Феодальне суспільство визнавало лише любов до 

Бога, а шлюби бралися за обов'язком, примусом, або з розрахунку. Лицарська 

любов за своїм характером була вільною, романтичною, позашлюбною. У ній 

домінувало емоційно-духовне ставлення до жінки свого чи вищого кола. 

Людство прагнуло у своїх невпинних пошуках визначити, з'ясувати сенс 

любові (кохання). Любов у її справжньому значенні завжди є прагненням до 

гармонії між закоханими, гармонії розуму, серця і тіла, духовного (морально-

людського ідеалу) і його реального тілесного втілення. По-іншому — це єдність 

еросу, агапе і сексу. Про сенс кохання можна судити за прийнятим у конкретно-

історичному суспільстві способом кристалізації переживань людини і 

ритуалізації її поведінки. У межах однієї епохи і навіть однієї культури зрілість 

і специфічність переживання кохання знаходяться у залежності від віку 

закоханих і статевої субкультури.[3] 

Отже, духовність, вибірковість, взаємність, тривалість й інтенсивність — 

суттєві ознаки людського почуття любові (кохання). Життя виробило загальні 

моральні вимоги в коханні. Найважливішими з них є такі: ставитися до кохання 

як до великої моральної цінності, яка возвеличує людину і рівень розвитку якої 

є показником багатства особистості; бачити в коханому друга і розуміти, що без 

дружби не може бути справжнього кохання; бути вимогливим до себе, прагнути 

бути гідним кохання, чуйним, щирим і уважним до коханого; знати, що 

прагнення закоханих до шлюбу є найважливішою вимогою кохання, яке по-

справжньому може виявитися у шлюбно-сімейних стосунках.[2] 
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Здійснення державного фінансового контролю є необхідною умовою 

успішного існування держави.  

В період економічної кризи, державний фінансовий контроль – як 

функція системи державного управління, має над актуальне значення. 

Метою тез є обґрунтування економіко-правового забезпечення 

державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. 

Однією з основних проблем системи державного фінансового контролю є 

повнота відшкодування втрат фінансових (матеріальних) ресурсів та усунення 

фінансових порушень підконтрольними об’єктами. Наявність вищезазначеної 

проблеми вимагає удосконалення елементів системи державного фінансового 

контролю. Одним з таких елементів, який би вирішив зазначену проблему, є 

державний фінансовий аудит. Оскільки ревізія – як форма здійснення  

інспектування має ретроспективний характер, то саме удосконалення 

державного фінансового аудиту є пріоритетним завданням в розвитку сучасної 

системи державного фінансового контролю. 

Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ – це форма 

державного фінансового контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим 

порушенням та забезпечення достовірності фінансової звітності [3]. 

Протягом 2008 року державними органами влади державний фінансовий 

аудит діяльності бюджетних установ не здійснювався, а проводились ревізії 

фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Більшість виявлених 

фінансових порушень в бюджетних установах є не відшкодованими, навіть при 

застосуванні фінансових санкцій [5].   
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Причинами не здійснення органами державної контрольно-ревізійної 

служби державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ є: 

- проведення в бюджетних установах ревізій фінансово-

господарської діяльності; 

- здійснення  державного  фінансового  аудиту  виконання  місцевих  бюджетів; 

- недосконалість економічно-правового забезпечення. 

Економіко-правове забезпечення державно-фінансового аудиту діяльності 

бюджетних установ – це сукупність нормативно-правових актів органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади, а також джерела спеціалізованої 

літератури, якими визначено легітимність ДФА діяльності бюджетних установ 

та які використовуються при проведенні вищезазначеного аудиту. 

Метою економіко-правового забезпечення державного фінансового 

аудиту діяльності бюджетних установ є встановлення єдиних вимог, норм, 

стандартів, правил щодо запобігання фінансовим порушенням та забезпечення 

достовірності фінансової звітності. 

Нормативно-правові акти державного фінансового аудиту діяльності 

бюджетних установ поділяються на: 

 нормативно-правові акти, які визначають легітимність поняття   

державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ; 

 нормативні-правові акти, які регулюють діяльність бюджетних 

установ та використовуються при проведенні державного фінансового аудиту 

діяльності бюджетних установ. 

Основними проблемами економіко-правового забезпечення державного 

фінансового аудиту діяльності бюджетних установ є:  

1) неузгодженість термінології [1 – 4];  

2) відсутність в законодавстві  наказу ГоловКРУ України, 

зареєстрованого Міністерством юстиції України,  «Про затвердження методики 

проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ»; 

3) невизначеність  Бюджетним Кодексом України поняття «державний 

фінансового аудиту» [1];    
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4) відсутність збірника нормативно-правових актів державного 

фінансового аудиту діяльності бюджетних установ.  

З метою вдосконалення нормативно-правової бази державного 

фінансового аудиту діяльності бюджетних установ, на нашу думку, доцільно: 

1) узгодити в нормативно-правових актах термінологію державного 

фінансового аудиту з термінологією державного фінансового аудиту діяльності 

бюджетних установ; 

2) розробити методику проведення державного фінансового аудиту 

діяльності бюджетних установ, затвердити її наказом ГоловКРУ України та 

зареєструвати в Міністерстві юстиції України; 

3) визначити Бюджетним Кодексом України поняття «державний 

фінансовий аудит»; 

4) створити збірник нормативно-правових актів державного фінансового 

аудиту діяльності бюджетних установ. 

Удосконалення нормативно-правової бази державного фінансового 

аудиту діяльності бюджетних установ підвищить ефективність здійснення 

державними органами виконавчої влади державного фінансового контролю. 
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B сучасній Україні відбувається процес становлення земельного ринку. 

Повноцінного  ринку  землі досі не має , тому що триває мораторій на купівлю-

продаж землі сільськогосподарського призначення, що робить неможливим 

формування земельного ринку. 

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування організації земельного 

ринку   в Україні, пошук  раціональних  шляхів становлення земельної системи 

на основі світового та власного досвіду. 

На світі існує багато різновидів багатств і одним з них є земля. Протягом 

багатьох віків  велася запекла боротьба за землі. У  кого більше земель під 

владою, той і вважався багатшим. Наші українські чорноземи славились у 

всьому світі, і тому українському народові прийшлося досить нелегко в 

боротьбі за них. І сьогодні,не зважаючи на екологчні проблеми, українські 

землі вважаються  найкращими у світі. 

У 2001 році було прийнято «Земельний кодекс України». Але механізм 

купівлі-продажу землі ще не працює, в Україні діє мораторій на купівлю-

продаж землі сільськогосподарського призначення. Потрібно напрацювати 

законодавчу базу, на підставі якої функціонуватиме ринок землі, після чого 

будуть створені умови для скасування мораторію. Ці закони повинні 

окреслювати рамки самого ринку та встановлювати засади його 

функціонування [1]. 

Фахівці зійшлися на тому, що просто продавати землю не варто. Як би не 

протестувала наша національна свідомість, але слід визнати, що українські 

землі хоча й дорогі, але наразі мало ліквідні. Тому часто продати їх можна 

тільки за безцінь, а це означає — втратити те, що може стати джерелом 



 312 

багатства, тому потрібно запроваджувати у господарські відносини поняття 

«права оренди» на 15-20 років, яке може виступати як об’єкт застави на 

іпотечному ринку. 

Для якомога ефективнішого землекористування треба зрозуміти, що ринок 

землі складається не тільки з права власності, але й із його складових — права 

володіння та права користування. Якщо закріпити за власником його право 

володіння і створити механізм, який дозволить йому використовувати своє 

право користування, прорив у сфері земельних відносин може бути неабияким. 

У цьому зацікавлені всі учасники ринку — від власників земельної ділянки до 

банківських установ. Банкам земля, як застава не дуже й потрібна, а от право 

розпоряджатися нерухомим майном, за допомогою свого менеджменту 

перетворювати нерухоме багатство на реально працюючий капітал – 

привабливе для внутрішнього і зовнішнього інвестора [2]. 

Враховуючі українські реалії, значну питому вагу тіньового та 

кримінального секторів економіки, не можливо спрогнозувати наслідки 

скасування  мораторію на купівлю – продаж землі у найближчій перспективі і 

реальну позитивну віддачу від цього процесу для української економіки та 

пересічних українських громадян, тому проблематичним залишається 

формування повноцінних земельних відносин в Україні. Все залежить від того 

як цей процес буде організовано, якою буде ступінь інформованості населення, 

наскільки прозорими будуть дії відповідальних державних інституцій. 

 Нові редакції статті 124, 127 Земельного Кодексу України [3] і 

ст.16 Закону України «Про оренду землі» [4] істотно змінили правила гри на 

ринку землі. Тепер придбання права оренди і продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам 

здійснюється виключно на аукціонах, окрім викупу земельних ділянок на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в 

яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі . В Україні фактично 

відсутній  єдиний кадастр земель. Закони «Про єдиний кадастр» та «Про ринок 

землі» тільки обговорюються. Як часто через відсутність реєстру землі місцеві 
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ради потрапляють у пастку, видаючи дозвіл на продаж тієї самої земельної 

ділянки кілька разів поспіль. Причина – відсутність обліку земель. 

Сучасним законодавством не враховано, що земля – це основний ресурс 

громади, місцевого самоврядування і вагоме джерело надходжень до місцевого 

бюджету. Можна навести немало прикладів, коли шляхом обману відбирають у 

сільських трудівників їхні паї за безцінь. 

В умовах свiтової продовольчої кризи українськi чорноземи стають 

надзвичайно цiнним товаром. Згiдно з Конституцiєю України земля - власнiсть 

народу, що не може бути об'єктом приватної власностi, а вiдтак - нi 

продаватися, нi купуватися; якщо хочете землю продавати, то питайте дозволу 

в народу як її власника [6]. 

Висновки. Земельне питання в Україні завжди було актуальним. 

Недосконале законодавче регулювання земельного ринку, корумпований та 

непрозорий процес відведення земельних ділянок стримують повноцінний його 

розвиток. Запровадження норми про продаж земельних ділянок виключно на 

аукціонах несе свої ризики. Усе залежить від терміну і механізму скасування 

мораторію на купівлю-продаж земель. Правильний підхід до використання 

землі – шлях до розвитку України. Якщо земля потрапить до рук 

непрофесіоналів, які не розуміють суті розвитку ринку землі, а це в свою чергу, 

загрожує втратою головного ресурсу країни. 
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БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Євсієнко В.П. 

Науковий керівник: к.е.н., проф. Кузнєцова Л.В. 

Одеський державний економічний університет 

Основною характерною рисою економічного розвитку в сучасних умовах 

є посилення впливу глобалізаційних процесів на усі сфери життя суспільства. 

Початок XXI ст. ознаменувався формуванням єдиного глобального світового 

господарства. Тому, об'єктивною ознакою сучасної світової економіки стають 

інтеграційні процеси між державами. Причому на сучасному етапі розвитку 

людства найдинамічніше розвивається саме фінансовий компонент означених 

процесів, який отримав назву фінансової глобалізації [1, с.139]. 

В сучасних умовах спостерігається негативний вплив глобалізаційних 

процесів на розвиток банківських систем майже всіх країн світу. Проблеми 

світової фінансової кризи впливають і на банківську систему України, тому 

обраний напрямок дослідження є актуальним [2, с.10].  

Дослідження проблем впливу фінансової глобалізації на банківську 

систему присвячено численні праці, зокрема таких українських авторів як: 

О.Бакаєв, Д. Лук’яненко, О.Мозговий, Н. Савчук, а також багатьох зарубіжних 

авторів, зокрема таких як: Г. Анилионис, О. Богомолов, Дж. Сач, Дж. Сорос.  

Мета статті. Мета статті полягає в тому, щоб розкрити сутність 

фінансової глобалізації та виявити її негативний вплив на банківську систему 

України. 

Результати дослідження. Фінансова глобалізація є однією з складових 

глобалізації, яку визначають як процес руху фінансових ресурсів за межами 

державних кордонів [3, с.147]. 

В сучасних умовах ми можемо спостерігати негативний вплив 

глобалізаційних процесів на банківську систему України, який проявився у 

вигляді світової фінансової кризи. Оскільки об’єктивним наслідком процесів 
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глобалізації міжнародного господарства у світовий економічний простір є 

надходження іноземного капіталу у банківський сектор , тому всі його ризики 

та загрози мають значний негативний  вплив на економіку України, який 

полягає в [3, с.147]:  

 можливості захоплення іноземними банками банківського ринку та 

посилення іноземного контролю. Частка банків з іноземним капіталом у 

структурі розвитку банківської системи наближається до 50%, а чотири роки 

тому вона складала лише  15 - 20 %. Найбільшу кількість банків куплено за 

2006-2007 роки, тобто можлива монополізація  ринку [4]. Це свідчить проте, що 

в Україні відсутні суттєві законодавчі бар’єри входження іноземного капіталу в 

національну банківську систему;  

 збільшенні чутливості вітчизняних банків до коливань валютного 

курсу на світовому фінансовому ринку. В умовах фінансової кризи банківська 

система України відчула на собі дію валютного ризику , так як  значна частка 

наданих позичок була видана в іноземній валюті (51% станом на кінець 2008 

року) [4]; залежність національного фінансового ринку від глобального 

посилює процеси вивезення капіталу, збільшує зовнішній борг і, внаслідок 

цього, може призвести до втрати економічного суверенітету держави.   

 нестабільності банківської ліквідності, що з самого початку 

спричинили іноземні інвестори, які в умовах світової фінансової кризи в 

спішному порядку повернули свої кошти до національних економік з метою їх 

стабілізації і більшої захищеності. Почалося масове вилучення гривневих 

вкладів населення і їх обміну на іноземну валюту. Якщо станом на 01.01.2006 

року частка депозитів фізичних та юридичних осіб в загальній сумі зобов’язань 

становила 38, 5% і 36, 7% відповідно, то на 01.01.2009 року становила 26,1 % та 

28,6 %, тобто за три роки частка депозитів фізичних осіб зменшилась на 12,4 

процентних пункти, а юридичних осіб  на 8,1 процентних пункти [5];   

 низькому контролі за прямими іноземними інвестиціями у вітчизняну 

економіку. Іноземні банки віддають перевагу галузям і виробництвам, де високі 

прибутки й низькі ризики, а стратегічні галузі для економіки України зовсім не 
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кредитуються або кредитуються на жорсткіших умовах, що негативно впливає 

на платіжний баланс країни. 

Висновки. Дослідження проблеми впливу фінансової глобалізації на 

розвиток банківської системи України дозволяє дійти висновку, що світова 

практика не дає однозначної оцінки критичного рівня присутності іноземного 

капіталу у банках для національних інтересів. Однак, враховуючи, що 

фінансова криза найбільше впливає на діяльність банків, різко зросла потреба 

вдосконалення регулювання іноземного капіталу у банківську систему. Його 

відтік став одним з факторів поглиблення фінансової кризи в Україні. Тому 

одне з основних завдань держави за умов фінансової глобалізації – ефективне 

використання переваг від інтеграції до глобального фінансового ринку та 

одночасне обмеження негативних наслідків такої інтеграції. Для цього потрібно 

здійснювати  не тільки ґрунтовний аналіз процесів на глобальному фінансовому 

о ринку, а й ефективне прогнозування тенденцій подальшого функціонування 

цьогринку та його впливу на національні фінансові ринки.  

Таким чином, процеси інтеграції України у світовий та європейський 

фінансові ринки потребують вироблення власної стратегії розвитку 

національного фінансового ринку.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ СВІТОВОЇ 

МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Єрьоміна Т.О. 

Науковий керівник: Іващенко М.В. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Для України проблема трудової міграції також є надзвичайно 

актуальною. Безпосереднє сусідство нашої країни із Європейським Союзом 

стало причиною посилення міграційних процесів, оскільки європейські країни є 

привабливими для трудових мігрантів. Особливо це стосується прикордонних 

регіонів України. Внаслідок невисокого рівня оплати праці та недостатньої 

соціальної захищеності, вітчизняні трудові мігранти змушені шукати кращих 

умов для самореалізації та задоволення потреб їхніх родин за кордоном.  

Метою роботи є дослідження проблеми регулювання наслідків трудової 

міграції шляхом аналізу передумов та характеру її перебігу для України, 

виявлення позитивних і негативних наслідків трудової міграції для української 

держави в цілому. 

Серед негативних наслідків трудової міграції можна виділити такі. 

Депопуляція або так зване „зненаселення”. За кордон з метою заробітків 

виїжджає працездатна частина населення, а це – чоловіки і жінки 

репродуктивного віку, тобто за відсутності змін у нинішній міграційній 

політиці демографічна ситуація продовжуватиме погіршуватися.  

Соціальне сирітство. Наслідком тривалого розриву сімейних зв’язків 

дуже часто є припинення існування родини. Психологічні травми, яких 

зазнають діти, призводять до негативного сприйняття реалій і оточення, 

дитячого алкоголізму, наркоманії, злочинності. 

«Відтік мізків». Це стосується вчених, галузевих фахівців, 

висококваліфікованого технічного персоналу, спортсменів та інших громадян 
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України, які виїхали і продовжують виїжджати через практичну відсутність 

мотиваційної політики на всіх рівнях. 

Злочинність і корупція. Йдеться про розвиток бізнесу на нелегальній 

міграції (сучасна работоргівля). За прибутковістю і масштабами у світі цей 

бізнес поступається лише торгівлі нафтою та зброєю [1, C. 83]. 

Політичний аспект. Трудові мігранти (насамперед - нелегальні) в умовах 

нинішньої української політичної дійсності стають зручним об’єктом 

політичних маніпуляцій. Передусім це проявляється в час всенародних 

волевиявлень, тобто виборів і референдумів. 

Заміщення українських емігрантів іншими іммігрантами. Це досить 

небезпечний наслідок, оскільки на зміну українцям, що виїхали за кордон, до 

України іммігруватимуть трудові ресурси, які мають низьку фахову 

підготовленість та якість виконуваних ними робіт. 

Також не можна не відзначити такі негативні риси трудової міграції 

населення як збільшення грошової маси, що призводить до зростання цін, а 

дешеві імпортні товари, привезені трудовими мігрантами, створюють 

конкуренцію товарам вітчизняного виробництва. Зовнішня трудова міграція 

руйнує трудові колективи, здатна спричинити дефіцит робочої сили у певних 

галузях та регіонах, призводить до втрати кваліфікації. 

Серед позитивів необхідно відзначити такі. 

Значні обсяги інвестицій. За деякими оцінками, середньомісячні доходи 

громадян, які працюють за кордоном, сягають 2 млрд. грн. [2, С. 86] 

Стимулювання виробництва. Значні кошти, які надходять від заробітчан, 

підвищують платоспроможний попит і стимулюють виробництво, сприяючи 

розвиткові малого бізнесу. Зовнішня трудова міграція є джерелом досвіду, 

знань, міжособистісних контактів, школою бізнесу та ринкової поведінки. 

Внаслідок трудової міграції українців відбувається впровадження 

інновацій та застосування нових технологій у виробництві продукції, внесення 

у побут нової культури спілкування, привезення набутого досвіду сучасного 

господарювання (насамперед, у сфері обслуговування), вкладення зароблених 
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фінансів в українські банки (грошові перекази українських трудових мігрантів 

вивели Україну на шосте місце у світі за даним показником).  

В основі трудової міграції в Україні – соціально-економічні причини, 

складність для громадян України знайти гідну роботу в межах регіонів їх 

проживання (насамперед, в соціально депресивних регіонах). Проте останні 

три-п’ять років і в Україні попит на кваліфіковану робочу силу значно виріс. В 

містах-мільйонниках сформувався дефіцит кваліфікованих працівників. 

Процеси трудової міграції в Україні мають досить виражену регіональну 

економічну та культурну специфіку. Західні регіони України історично 

орієнтуються в трудових міграційних процесах на такі країни як Польща, 

Угорщина, Чехія, Португалія, Італія, Канада, США. Східні регіони мають 

виражені традиції трудової міграції до Росії, південні регіони – до Туреччини. 

У сфері попередження неврегульованої трудової міграції в Україні 

напрацьований значний позитивний, хоч часом і суперечливий, досвід. Активну 

політику проводить у даній сфері Державний центр зайнятості Мінпраці 

України, насамперед, через розвиток інфраструктури системи 

працевлаштування та консультування потенційних мігрантів у всіх регіонах. 

Таким чином, різноманітність позитивних і негативних сторін процесу 

трудової міграції українців зумовлена неоднорідністю характеру та причин 

трудової міграції. Як плюси, так і мінуси цього процесу мають значний вплив 

на економічний та соціальний стан України, тому ця проблема потребує 

регулятивного втручання держави. 
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З 1991 наша країна отримала статус незалежної, який вона має і до цього 

часу. Формуючи незалежність, необхідно було також формувати і власний 

банківський капітал, який став би однією з запорук ефективної діяльності країни, 

але це було непросто, оскільки саме на початку 1991 року Україна перебувала у 

глибокій економічній кризі. Дана криза була пов'язана з неспроможністю 

налагодження нових ринкових відносин і відмиранням старого підходу та 

прагненням до побудови  економічних зв'язків з Європою. Ця ситуація 

призвела до значного погіршення рівня життя українців. Вихід з кризи був 

неможливий без значної реструктуризації економіки, що потребувало нових 

інвестиційних вливань у галузі народного господарства [4]. На сучасному ж 

етапі все частіше йде мова про інтеграцію України в світовий простір, 

відбуваються процеси глобалізації. Одним з характерних чинників процесу 

глобалізації є саме присутність в банківській системі України іноземного 

капіталу. 

З цих позицій набуває актуальності аналіз операційної діяльності банків 

та міжнародних фінансово-кредитних організацій, що контролюються 

іноземним капіталом в Україні. 

Метою роботи є дослідження впливу іноземного капіталу на діяльність 

банківської системи протягом розглянутого періоду часу (1991-2008 рр.).   

Дослідження і аналіз присутності іноземного капіталу в банківській 

системі України показали, що основними міжнародними організаціями на ринку 

України є Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ); банками - 

«Райффайзенбанк Україна» (Австрія); «Міжнародний іпотечний банк» (США); 
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«Каліон Банк Україна» (Франція). Кожен з цих банків, організацій несе свій 

вплив на економіку країни, грає власну роль у покращенні її стану. Каліон Банк 

Україна був першим в Україні банком з іноземним капіталом, він до цих пір не 

втратив своїх позицій і залишається одним з провідних на Україні, що показує, 

що люди цілком довіряють банкам з іноземним капіталом [2]. Райффайзен Банк 

Аваль займає друге місце за кількістю активів на ринку України, які становлять 

51344.14  млн. грн., або 7.559% від загальної кількості   активів, що 

підтверджує  довіру банкам з іноземним капіталом на 100 %, і показує, що вони 

міцно тримаються на українському ринку [1]. Міжнародний іпотечний банк має 

великі перспективи у розвитку іпотечного бізнесу [2]. Членство України в 

МВФ дає змогу покрити дефіцит державного бюджету, підтримувати 

платіжний баланс країни та інвестувати в пріоритетні економічні галузі, 

дозволяє брати участь у вдосконаленні світової валютної системи. Що 

стосується діяльності Світового Банку  в Україні, то він зосереджується на двох 

сферах - макроекономічна стабілізація та інституційні зміни. Активніше СБ діє 

в інституційній сфері: надає допомогу в здійсненні приватизації, зміні форм 

власності, упровадженні антимонопольних заходів та ін.[3]. Безумовно, всі ці 

заходи є позитивними, оскільки сприяють прискоренню економічного розвитку. 

Таким чином, кожна з розглянутих організацій здійснює свій вплив на 

розвиток економіки країни, має свої завдання для виходу з кризи, проте вони 

мають як позитивні (вища ефективність діяльності порівняно з вітчизняними 

банками, вища якість активів, висока якість банківських послуг, висока 

корпоративна культура та прозорість діяльності, запровадження міжнародного 

досвіду фінансового оздоровлення, соціальний аспект приходу іноземних 

банків - створення нових робочих місць, так і негативні (менша схильність до 

здійснення кредитної діяльності в Україні, послаблення позицій ще недостатньо 

розвиненої банківської системи України, можливість проводити лише 

спекулятивну діяльність не надаючи повний спектр якісних банківських 

послуг) сторони своєї присутності [4].  
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Отже, можна зробити висновок, що на даному етапі розвитку банківської 

системи, запорукою стабільності економіки, зміцнення міжнародних відносин 

має стати, в першу чергу, створення власної стабільної банківської системи. 

Збільшення частки іноземного капіталу повинно мати місце лише для допомоги 

в конкретних проектах, з метою перейняття досвіду інших країн. Адже, як 

свідчить історія, використання допомоги більш розвинених країн, їх капіталів у 

власних цілях завжди має  позитивний і стимулюючий вплив, але лише в тому 

разі, якщо дані кошти використані з правильною ціллю, а не як основна частина 

спекулятивного капіталу. 

Подальші дослідження будуть проводитись у розрізі повного аналізу 

недоліків присутності іноземного капіталу та знаходженні методів для 

зменшення їх кількості, а також полягатимуть у пошуку перспектив подальшої 

присутності іноземного капіталу в Україні. 
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ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 

Лупік В.В.  

Науковий керівник Барабан Л.М.  

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ) 

Особливе місце в системі протидії легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, відведено банкам, адже банки є інститутом, який найбільш 

часто використовується злочинцями для «відмивання» своїх доходів. 

Необхідність забезпечення прозорості банківської діяльності та можливість 

постійного контролю з боку відповідних органів є проблемним і головним 

завданням фінансового моніторингу. 

Дослідженням організаційно – правових засад фінансового моніторингу в 

банках України займаються такі відомі науковці, як М. Кирьянов, Д. Лучанінов, 

Л. Чуніхіна, М. Зубок,інші. 

Дана тема э досить актуальною, оскільки банки зобов’язані розробляти, 

впроваджувати та постійно поновлювати правила внутрішнього фінансового 

моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства 

про запобігання легалізації  доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Основне завдання, яке стоїть перед банківською системою України – це 

вивчення, узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду організаційних та 

правових аспектів діяльності банків стосовно запобігання легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, визначення основних напрямків підвищення 

ефективності діяльності банків України з врахуванням міжнародних стандартів.  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог чинного 

законодавства і нормативно-правових актів Держфінмоніторингу встановлює 
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правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та призначає 

працівника, відповідального за його проведення[6]. 

Комерційні банки є основним джерелом надходження інформації про 

здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу. За 

інформацією Держфінмоніторингу, комерційні банки надають приблизно 97 % 

усіх повідомлень, небанківські установи приблизно - 3%. 

 Вітчизняна система нормативно-правового регулювання запобіганню 

легалізації доходів та фінансуванню тероризму сьогодні практично відповідає 

сорока Рекомендаціям та дев'ятьом Спеціальним рекомендаціям Групи з 

розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).  

Разом із тим не враховані деякі спеціальні рекомендації із запобігання 

відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що істотно знижують дієвість 

та ефективність національної системи протидії цим суспільно небезпечним 

явищам. 

Українська система фінансового моніторингу містить також ряд 

недоліків із огляду на її ефективність у протидії «відмиванню» грошей. 

По-перше, українська система фінансового моніторингу не є 

ефективною з точки зору інформації, яка безпосередньо надходить до 

Уповноваженого органу.  

В Україні запроваджена система відсіювання інформації, оскільки 

Уповноваженому органу надається інформація не про всі підозрілі трансакції, 

а лише ті з них, що відповідають формальним ознакам.  

Ще однією проблемою фінансового моніторингу в Україні є недостатнє 

використання незалежних зовнішніх експертів для проведення моніторингу на 

рівні банківської установи, особливо тих, що мають міжнародну практику.  

З метою попередження злочинів, пов'язаних із відмиванням доходів та 

фінансуванням тероризму, створення прозорої та дієздатної системи 

фінансового моніторингу слід продовжити роботу з удосконалення чинного 

законодавства щодо протидії цим суспільно небезпечним діянням. Розглянемо 

напрями такої роботи: 
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 1. Застосування диференційованих методів з ідентифікації фінансовою 

установою клієнтів. Обгрунтованою є пропозиція щодо необхідності 

удосконалення процедури ідентифікації шляхом впровадження оцінки ризику 

участі осіб (клієнтів), які здійснюють фінансові операції, з легалізації доходів і 

фінансування тероризму на основі визначення груп (осіб) так званого 

підвищеного ризику. За результатами такого підходу до проведення 

ідентифікації диференціюються методи вивчення клієнтів залежно від того, до 

якої групи ризику вони відносяться (високий, середній, низький). 

 2. Впровадження системи самоконтролю суб'єктами первинного 

фінансового моніторингу (проводити перевірку стану організації професійної 

підготовки працівників і керівників підрозділів, відповідальних за проведення 

внутрішнього фінансового моніторингу та ін.).  
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Друга половина ХХ століття відзначається сплеском інтересу до світу 

природи, розвитком нової галузі знання — екологічної естетики, що досліджує 

глобальну проблему взаємозв'язків людини і природи. Вона виникла на 

перехресті екології як спеціальної наукової дисципліни і естетики вона 

знаходить свій статус як естета навколишнього середовища, справжнім 

предметом якого є жива і нежива, природна і технізована природа. Завдання 

екологічної естетики — концептуальне дослідження навколишнього 

середовища в її універсальній, динамічній цілісності [1] 

Метою роботи є аналіз взаємозв’язку екології та естетики. 

Актуальні проблеми, що піднімались в темі даної роботи – це, 

насамперед, проблеми орієнтації естетики природи, їх прагнення осмислити 

навколишнє середовище як естетичний об'єкт пов'язані з етичною 

проблематикою відносно природокористування, техніки, суспільного життя. 

Екологія з моменту свого виникнення (Е. Геккель) була орієнтована на 

вивчення антропогенних чинників в розвитку екосистем. Сформувалося 

уявлення про екологічну свідомість, що володіє світоглядною функцією, суть 

якої — оптимізація взаємин в системі «природа — суспільство»; відбувається 

зміна традиційної  ієрархії цінностей, що затверджує людину що творить, а не 

людину, що споживає. 

Перегляд соціокультурних установок, цінностей, цілей, людської міри 

розумності у відношенні до природи привів до екологізації естетичної 

свідомості, а естетична діяльність почала розумітися як засіб регуляції відносин 

між людиною і природою. Природа усвідомлюється як естетична цінність, 

невідторгувана від процесу складання духовного світу людини, його 
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естетичних відчуттів і етичних критеріїв. Залучення до естетичних цінностей 

природи, що формується на перетині естетичних і етичних координат, виступає 

засобом екологічного виховання, оскільки естетичне переживання сприяє 

трансформації екологічного знання в екологічні переконання [3]. 

З часів Канта відбувалося філософське осмислення передумов естетичної 

структурованості єдності людини і світу, природничо-наукові знання 

наближалися до збагнення краси, оскільки «краса природи відбивається в красі 

науки» (Ст. Гейзенберг). Було виявлено єдність результатів естетико-

філософских роздумів і природничо-наукових досліджень «законів краси», де 

міра, порядок, гармонія, ритм, симетрія, пропорції фіксуються як універсальні 

закономірності природи, так і естетичне освоєння миру людиною. 

Невичерпність форм природної краси, кінець кінцем, визначила рівні її 

сприйняття: першоелементи (світло, колір, фактура, звуки, запахи); мікро- і 

макроструктури (лінеарні, просторові, колірні, кінетичні та ін.), а також їх 

взаємозв'язок.  

Історико-культурний аспект проблеми «людина і природа» дозволяє 

побачити утвердження краси природи від стародавніх космогоній до 

космологічної теорії ХХ століття. Живий космос античності і ренесансний 

принцип «діяльної природи», досвід відношення до природи в культурах Сходу 

і вчення про ноосферу — ось основні віхи, які вели до сучасного осмислення 

цілісності природи і людини, до становлення естетичного критерію цілісності. 

З'єднання природного і людського початків визначали імператив людського 

буття, який може трактуватись як екос – невід'ємний компонент культури,  як 

місце пам'яті (П. Нора). У цьому контексті в наші дні особливу увагу привертає 

архітектура, що трактувалась як «природа породжена», де в мікрокосмі 

людського проживання освоюється макрокосм людського буття — природа.  

Осмислення основних понять і концептів екологічної естетики 

здійснюється в порівнянні — тяжіння і відштовхування — з феноменом 

мистецтва, оскільки передбачається їх приналежність одному естетичному 

полю. Формується уявлення про незалежну естетичну парадигму, що виявляє 
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себе у взаємодії штучних і природних об'єктів, в межах якої переосмислюються 

цінності мистецтва і цінності природи. Природа безіменна, вона відкрита 

сприйняттю, в ній домінує не статика, як в мистецтві, а динаміка самого життя. 

Естетика навколишнього середовища виявляється в центрі перетину 

культурних традицій. Мистецтво в сукупності своїх форм сприяє 

метафоричному сприйняттю природних об'єктів, воно трансформує природу в 

творчості екологічних художників і, нарешті, може перетворити природний 

об'єкт на виставковий експонат. Не без впливу екологічної естетики склалися 

концепції природно-художньої цілісності з її пошуками нових форм синтезу 

традиційних видів мистецтва, природи і «глобальної естетики», що трактує 

єдність природи і космосу як художній твір. 

Екологічна естетика являється тією відповіддю, в якій постмодерністська 

думка прагне до вирішення трагічній напруженості культури і природи на 

шляхах некласичної установки універсалізації естетичного, такого, що охоплює 

все живе, — людство, природу, космос [2]. 
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Категорії моральної самосвідомості відображають спрямованість 

морального сумління людини всередину себе самої. Вони розкривають рівень 

опанування цінностями морального життя людства та творення власної особи 

згідно з міркою людяності. До названих понять належить совість, яка 

відображає унікальність розуміння людиною себе в сенсі суб’єкта моральності. 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що совість є великим 

рушієм вчинків. З почуття совісті особа здатна покладати на себе 

відповідальність за долю інших, що потребують її допомоги. Феномен совісті 

коригує стосунки людини з іншими людьми. 

Наукова новизна полягає у тому, що у феномені совісті відображене 

явище індивідуалізації ставлення особи до самої себе з огляду відповідності 

себе як індивідуальної життєвості всезагальному — поняттю "людина". Також у 

сучасному світі важливе те, що зростання змагальності воль в умовах наступу 

вільної конкуренції особливо загострює питання виховання почуття совісті. 

Мета роботи. Визначити сутність совісті як центрального чинника 

моральної самосвідомості людини. 

Завданнями, що постають з поставленої мети є: 

- розкрити поняття совісті; 

- проаналізувати совість як центральний чинник моральної самосвідомості 

людини. 

Функції контролю і критичного осмислення моральних настанов людини 

реалізують передусім таку форму її самосвідомості, як совість, яка відіграє  

основоположну роль у всій системі моральної самосвідомості. 
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Совість — це вияв моральної самосвідомості особистості, її здатність 

здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе 

моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку своїх 

вчинків [2]. 

Реальна людська совість є не лише наглядачем при моральному законі, а й 

автономною духовною інстанцією, що виходить із власних підстав. Вона дає 

людині змогу тверезо оцінювати реальні умови виконання загальних норм 

моралі в тій чи тій конкретній ситуації. Давні греки уявляли муки совісті у 

вигляді жахливих істот ериній зі старими спотвореними обличчями, у яких з 

пащ лилася кров. Переслідувана ериніями людина впадала в безумство [3]. За 

своєю роллю в моральній свідомості людини совість — це не тільки критичне 

судження, застереження або вирок, а й —у відповідності з етимологією — 

певне звіщення, засвідчення особливої змістовної позиції, що саме в такий 

спосіб уходить до моральної свідомості, де й постає як основа відповідних 

суджень, вироків, пересторог[4]. Важливо, що голос совісті, хоч яким би 

владним він був, завжди звертається до нашої свободи вибору, свободи волі. 

Доречно згадати й одного з самостійно мислячих етиків радянської доби Я. А. 

Мільнера-Іриніна, який писав у своїй фундаментальній праці: «Той, хто 

говорить про "спокійну совість" людини, не відає, що говорить, бо спокійна 

совість — нонсенс» [1]. 

Висновки. Совість є вищим уособленням духовних чеснот людини. В ній 

найяскравіше втілюється людяність особистості, а саме такий рівень 

співпричетності до буття інших, при якому чужа біда сприймається і 

переживається як власне. У безпосередньому вияві крайньої небайдужості до 

іншої, в розумінні іншої людини як мети суб'єкт моральнісного відношення 

утверджує свій органічний зв'язок із людством. Феномен совісті коригує 

стосунки людини з іншими людьми. Здатність особи до діалогу з собою, до 

рефлексії над власними намірами та учинками — ознака розвинутого почуття 

совісті. Жити згідно з совістю означає залишатися людиною в усіх 

випробуваннях долі. 
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Розвиток фінансово-кредитної системи будь-якої держави неможливо 

дослідити без глибокого вивчення її історії, тобто необхідно відповісти на 

питання: чи може досягнути прогресу держава, яка втратила пам'ять про своє 

минуле? Саме тому тема науково-пошукової роботи «Розвиток банківської 

справи в Україні в ХІХ столітті» є надзвичайно актуальною в наш час, адже 

саме завдяки подіям минулих століть ми зобов’язані теперішньому рівню 

розвитку кредитно-банківської системи України.    

В даній роботі досліджується та аналізується розвиток банківської справи 

на теренах України ХІХ  початку ХХ століття. Метою роботи є дослідження та 

висвітлення основних фаз та напрямків розвитку банківництва, діяльності 

тогочасних банківських та кредитно-фінансових установ.  

Завданням даної роботи є аналіз і висвітлення подій пов’язаних зі 

становленням банківської справи, визначення стану та рівня розвитку 

банківської справи України у складі Російської імперії у пореформений період,  

розкриття діяльності державних та  комерційних кредитних установ XIX ст. в 

Україні. 
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Реформи кінця 1850 – початку 1860-х років призвели до важливих змін у 

фінансовій системі Російської імперії та України. До 1860-х рр. в Росії не було 

капіталістичного кредиту, а отже створення кредитної системи мало стати 

важливою передумовою розвитку капіталізму в країні. Царський уряд у 1859 – 

1860 рр. ліквідував казенні банки і на їх основі в 1860 році  було створено 

Держбанк, який підпорядковувався Міністерству фінансів. Банк став важливим 

інструментом реформування суспільно-економічного життя країни [2, c.347]. 

Початок XX ст. ознаменувався позитивними зрушеннями у житті 

українських банкірів. Банки відігравали основну роль в економіці як Росії так і 

України. В 1914 р. вугільну та металургійну промисловість України 

фінансували переважно іноземні капітали, що суттєво впливали на кредитну 

діяльність банків в Україні. Кредит відігравав значну роль у зростанні темпів 

виробництва та нагромадженні фінансового капіталу.    

Розвиток банківської системи в Україні під час Першої світової війни 

переживав серйозну кризу. Внаслідок падіння виробництва і загальної 

економічної розрухи господарський обіг знизився, банківські операції різко 

скорочуються, а грошовий обіг був украй розладжений. Незважаючи на це, на 

території України було створено розгалужену мережу банківських установ за 

багатоярусною структурою [3, c. 215].   

Після проголошення 20 листопада 1917 р. ІІІ Універсалом утворення 

Української Народної Республіки, важливим завданням Центральної Ради було 

реорганізація банківської системи та формування національної грошової 

системи. В грудні 1917р. Центральна Рада ухвалила закон про утворення 

Українського державного банку. Цим самим законом на території України було 

припинено діяльність відділень російського Державного дворянського 

земельного банку і Селянського поземельного банку. Завдяки вжитим УНР 

заходам певною мірою вдалося в цей період стабілізувати фінансову і грошову 

систему України [1, c. 34]. 

У цілому на території України напередодні революції 1917 – 1921 рр. 

була створена широка мережа кредитно-банківських установ, яка охоплювала 
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всі галузі аграрно-індустріальної економіки і була міцно інтегрована в 

загальноімперську грошово-кредитну систему, а через неї – і в європейську. 

Вона забезпечувала нормальний рух товарів, грошей і кредитних ресурсів. 

Однак, незважаючи на наявність розгалуженої мережі банків і кредитних 

товариств, процес інтеграції України в світову кредитно-фінансову систему не 

був завершений. Цьому перешкодила революція 1917 – 1921 рр., яка стала 

причиною розладу банківської системи.  

Із захопленням влади в Україні більшовиками банки було 

націоналізовано, а кредитні товариства ліквідовано. 

За час існування незалежної України 1917-1921 рр., здійснювалися певні 

заходи щодо формування національної кредитної системи створенням 

відповідної банківської мережі [4, c. 40]. 

Висновки. Тривале панування в колишньому СРСР, а отже й в Україні 

державної монобанківської системи і відсутність реального банківського 

середовища призвели до втрати багатьох традицій і знань, до ідеологічної 

деформації уявлень про цю сферу. Через це, в умовах переходу до ринку, 

однією з головних ознак якого є вільне функціонування банків, особливо гостро 

постала проблема набуття широкими верствами економічно активного 

населення певного мінімуму знань про правові, морально-етичні, й філософські 

засади банківської справи, її історію та перспективи. 

На сьогоднішній день вивченню даної теми приділяється не досить 

пристальна увага, що безперечно є недоліком, який потрібно виправити шляхом 

більш глибокого аналізу і дослідження ступенів розвитку фінансово-кредитних 

установ, формування та розвиток яких відбувався на території України. 
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Основним завданням банківських установ в економіці будь-якої країни є 

перерозподіл тимчасово вільних кредитних коштів. Тобто здійснення 

інвестиційної діяльності банками, яка неможлива без збільшення їх ресурсного 

потенціалу, який, в основному, складається з вкладів фізичних та юридичних 

осіб, тому дуже важливо, задля ефективної роботи усієї банківської системи, 

формувати довіру населення до комерційних банків. 

Метою роботи є з`ясування які дії НБУ, комерційних банків, Уряду, ВРУ 

сприяли поверненню довіри населення до вітчизняної банківської системи. 

Реальний сектор економіки може одержувати кредити за умови стабільної 

банківської системи. На нашу думку, гарантом такої стабільності повинен 

виступати НБУ, як головний банк країни. Щотижнева інформація у засобах 

масової інформації голови НБУ про проведену роботу, наявні проблеми в 

банківській сфері та методи їх вирішення, забезпечили б зміцнення довіри як до 

самого інституту НБУ, так і до банків взагалі. Сьогодні ж ми маємо 

діаметрально протилежну ситуацію: український центробанк своєю 

втаємниченістю руйнує останні залишки довіри до себе. Про що свідчать 

опубліковані 4 лютого 2009 року дані опитування українських підприємців, за 

яким саме НБУ був першим у номінації  "Найчорніший банк України". 

Основними причинами цього стали: а) заборона банкам достроково видавати 

депозити населенню; б) підвищення з 10% до 12% облікової ставки за 

кредитами; в)непрозоре використання кредиту МВФ; г) допущення коливання 

курсу гривні; д) неналежний нагляд за використанням коштів, які були 
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направлені на рефінансування банків, а також те, що НБУ зобов'язав банки 

здійснювати переоцінку заставного майна. 

Наступним вагомим чинником у врегулюванні кризових явищ міг би 

стати Кабінет Міністрів України. Уряд може надати підтримку позичальникам 

банків, що отримали валютні кредити і не спроможні тепер у повній мірі їх 

обслуговувати. Зокрема, Уряд міг би відібрати окремих позичальників, що 

взяли валютні кредити під заставне майно, прорахувати їх річну заборгованість 

і викупити такі борги у банків. Ці кошти будуть відносно невеликі, але це була 

б реальна допомога і позичальникам, і банкам. За даними опитувань 

аналітичної групи «Центр» для 24,7% респондентів репутаційним критерієм 

банку слугує підтримка його з боку Кабміну. Тому рекапіталізація банків 

Урядом не тільки забезпечить можливість виконання банками своїх 

зобов`язань, але й збільшить впевненість громадян, що їх заощадження не 

зникнуть внаслідок банкрутства банку, адже збереження коштів буде 

гарантоване державою. 

Верховна Рада України також долучилась до стабілізації ситуації у 

банківській сфері. Зокрема, ВРУ видала постанову про заборону банкам в 

односторонньому порядку змінювати умови договорів по вкладах і кредитах. 

Теоретично це мало б сприяти вирішенню конфліктів між банками і клієнтами, 

але дане рішення не поширюється на ті договори, в яких попередньо була 

прописана можливість зміни відсотків за кредитами чи депозитами. 

Сьогодні українська банківська система переживає кризу довіри 

населення,  яка була у другій половині 90 – х років ХХ століття, коли 

громадяни повернулись до зберігання заощаджених коштів вдома. Якщо це 

стане загальним явищем, банки України втратять величезні фінансові ресурси, 

без яких кредитування розвитку економіки будещонайменше проблематичним.  

У свою чергу масове банкрутство банків неминуче призведе до того, що 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який поки що ефективно справлявся 

з наслідками фінансової неспроможності невеликих банків, виявиться 

нездатним виконати свою місію. Збільшення активів Фонду гарантування 
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вкладів можна досягти двома шляхами. Перший – надати кредит Фонду, другий 

– збільшити внески банків до Фонду. Це забезпечить зростання впевненості 

громадян, що вони отримають свої вклади навіть, якщо банк ліквідують, і це, 

безперечно, відобразиться на довірі населення до банків.  

Найкращий спосіб повернути довіру до банків – не перекладати проблеми 

позичальників на плечі вкладників, тобто легко та непроблемно повертати 

гроші з депозитів. Люди відчують впевненість у завтрашньому дні, 

переконаються, що їхнім депозитам нічого не загрожує, і знову понесуть гроші 

в банк. Однак, тут є певні проблеми, зокрема банку може не вистачити 

грошових коштів для забезпечення повернення всіх депозитів, за якими 

звернулись вкладники, тому держава в особі НБУ повинна підтримати такі 

банки рефінансуванням. 

Ще однією можливістю для збільшення довіри до банків є створення 

безкоштовної телефонної лінії, де б кваліфіковані спеціалісти – уповноважені  

НБУ – давали роз’яснення щодо ситуації, яка склалась на ринку банківських 

послуг, а також роз’яснювали певні рішення та постанови НБУ, ВРУ, Кабінету 

Міністрів, що стосуються банківського сектора. 

Отже, в умовах кризи банки повинні не просто запропонувати 

вкладникам оптимальну процентну ставку за депозитами, широкий асортимент 

послуг та якісне обслуговування, а й спонукати клієнтів до вкладання коштів, 

шляхом формування позитивного іміджу, як свого банку, так і банківської 

системи в цілому. Це може полягати як у досягненні компромісів з 

вкладниками у вирішенні проблемних питань, так і в результативному 

проведенні PR – кампаній.  
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Науковий керіник: Соболєва О.П. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м.Київ) 

Постановка проблеми. Сучасний  стан  економік  переважної більшості 

країн визначає   центральний банк (ЦБ) країни  як  ключову ланку грошово - 

кредитної системи і виступає головним органом державного регулювання 

макроекономічних процесів за допомогою грошово - кредитних важелів. 

Світовий та вітчизняний досвід свідчить діяльність центрального банку має 

вирішальний вплив на стабільність грошової одиниці, надійність банківських 

установ, дієвість платіжно - розрахункового механізму, що загалом визначає 

ефективність функціонування всієї економіки країни. 

Метою даної роботи є розглянути стан незалежності Національного 

банку України, методології розрахунку індексів незалежності центральних 

банків та   розрахувати розглянуті індекси 

Результати. Проблемою незалежності ЦБ займалися ряд західних 

економістів: Вітторіо Гріллі, Донато Mасціандро, і Дж. Taбелліні, які 

спробували  розробити  методику підрахунку ступеня незалежності  ЦБ. 

Методика базується на підрахунку двох індексів, які показують рівень 

політичної та економічної незалежності ЦБ. Завдяки порівнянню грошових 

режимів  18 країн OECD були запропоновані  два індекса, які відображали 

законодавчо забезпечену незалежність ЦБ; перший віддзеркалює політичні 

особливості (автономія у врегулюванні завдань), другий зосереджується на 

економічних і фінансових особливостях (автономія щодо інструментів 

монетарної політики). Центральний банк  за кожним пунктом отримує 

відповідну кількість балів, сума  яких формує повний індекс  незалежності ЦБ. 
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Алекс Цукерман запропонував індекс політичої та економічної 

незалежності ЦБ. Для підрахунку індексу  створена таблиця, яка визначає 

крітерії, щодо незалежності ЦБ, з відповідними оцінками та коефіцієнтами. 

Крітерії незалежності ЦБ являють собою сукупність чотирьох груп: змінні з 

приводу призначення, звільнення, і терміну перебування керівника ЦБ (зазвичай 

голова); змінні з приводу вирішення конфліктів між виконавським органом і ЦБ і 

ступінь участі ЦБ у формулюванні грошово-кредитної політики і в бюджетному 

процесі; і  законні обмеження на здатність державного сектора  позичати  ЦБ. 

Українські економісти теж  займалися проблемою незалежності ЦБ. Віктор 

Козюк  розробив індекс незалежності ЦБ. Максимальне значення індексу 

становить 21.  Сума  ряду  показників відображає політичну незалежність; сума 

інших показників відображає відповідальність і транспарентність. Саме 

врахування особливостей систем центральних банків країн з перехідною 

економікою є головною відмінністю цього індексу. Змінні, які характеризують 

політичну незалежність ЦБ, покликані на те щоб показати тісний взаємозвязок 

між політичною автономією центрального банку та рівнем інфляції.  

Особливістю цього індексу є також наяність змінної, яка відображає головне 

завдання ЦБ – підтримання цінової стабільності, яка показує місце та роль 

органів монетарної влади  в економіці країни. 

За нашими підрахунками стан незалежності Національного банку України 

(НБУ) має  за індексом Цукермана 0,65, за індексом GMT дорівнює 9, а індекс 

Віктора Козюка  10,25.  Оцінивши законодавчо закріплений рівень 

незалежності за НБУ  порівнюючи його з фактичним рівнем, можна зробити 

висновок, що вони не співпадають. Цей дисбаланс викликаний тим, що    

законодавчо прописані норми не в повному обсязі втілюються на практиці. 

Прикладом може стати ряд протиріч, які викликають цю різницю:  законодавчо 

закріплений термін перебування голови НБУ не відповідає фактичному, не 

прописані умови та розміри рефінансування комерційних банків, недосконало 

прописані  причини  звільненення Ради НБУ.  
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Висновки. Незалежність Національного банку  є досить актуальним 

питанням. Розгілянуті індекси дають змогу переконатися, що від цього 

показника залежить економичний стан України.  Але невизначеність та 

відсутність  положень у регулюванні питань відносно діяльності Національного 

банку України. Незалежність НБУ в Україні після  1999 р. набула більш виразних 

рис,  але потребує доопрацювання на законодавчому рівні.          
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Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, набула сьогодні особливої актуальності як в Україні, так і у 

міжнародному просторі. Небезпека відмивання брудних грошей полягає в тому, 

що воно здійснює істотний вплив на розподіл як внутрішніх, так і міжнародних 

грошових ресурсів, підриває макроекономічну стабільність. Так, за даними 

аналітиків Міжнародного валютного фонду відмивання грошей щорічно 
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досягає 2-5% світового валового продукту або 1,5 трлн дол.. США. В Україні ця 

сума становить приблизно 5 млрд грн. щорічно [3, с.18]. 

Проблема протидії легалізації злочинних доходів набуває виняткової 

значимості, оскільки створення організаційно-правової основи боротьби із цим 

суспільно небезпечним діянням є важливим напрямом боротьби із злочинами 

міжнародного характеру. 

Про актуальність проблеми свідчить також значна кількість наукових 

досліджень з цієї теми, зокрема, С. Дмитрова, В. Некрасова, О. Барановського,  

С. Голуба, М. Зубка, В. Іващенко, О. Сахарова, О. Користіна, О. Приходько та 

ін. 

В результаті аналізу міжнародного досвіду у сфері відмивання грошей, 

було виявлено, що основним міждержавним органом, що розробляє політику 

боротьби з легалізацією коштів, набутих злочинним шляхом, та сприяє її 

виконанню на національному і міжнародному рівні є FATF (Група з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним 

шляхом). В Україні найголовнішим нормативно-правовим актом у цій сфері є 

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

одержаних злочинним шляхом», що став фундаментом для створення 

національної системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 

шляхом. 

Розглянувши аналітичні аспекти формування системи фінансового 

моніторингу в Україні, необхідно сказати, що основним спеціально 

Уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу є 

Державний комітет фінансового моніторингу в Україні, основним завданням 

якого є участь у реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.  

В ході дослідження також підкреслено проблеми та визначено основні 

напрями удосконалення організаційно-правових засад у сфері відмивання 

грошей. 
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Однією з основних проблем недостатньо ефективної боротьби з цими 

суспільно небезпечними діяннями, окрім нормативно-правових чинників, є не 

розробленість методологічного та організаційно-технічного забезпечення 

реалізації на практиці Закон України «Про запобігання та протидію легалізації 

коштів, одержаних злочинним шляхом» та не враховування практики боротьби 

з “відмиванням брудних” грошей у тих країнах, де вже накопичений значний 

досвід з цих проблем. З метою усунення цієї прогалини необхідно завершити 

процес становлення методичної й організаційно-технічної складових системи 

внутрішнього та державного контролю у суб’єктів первинного та обов’язкового 

моніторингу, щоб зазначений Закон реально працював як на державному, так і 

на регіональному рівні [4, с.29]. 
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Чирец О.В. 

Научный руководитель: Германович Н.Е. 

УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

В начале 90-х годов Республика Беларусь вступила на путь создания 

рыночной экономики. Важной сферой этих преобразований является 

повышение роли внешнеэкономической деятельности республики, ее 

предприятий и организаций, расширение и углубление международных 

экономических связей. В 1992 г. Республика Беларусь стала членом 

Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка 

реконструкции и развития (МБРР), Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР). 

В настоящее время продолжается экономическая интеграция  Республики 

Беларусь в мировое хозяйственное общество. Беларусь взаимодействует с 

международными организациями и интеграционными объединениями в 

различных сферах. Финансовая сфера является важнейшим направлением 

сотрудничества. 

В результате экономического сотрудничества в финансовой сфере  

Республикой Беларусь подписано множество международных договоров и 

соглашений, в том числе и договоров о предоставлении международных 

кредитов. 

В соответствии с нормативно-правовой базой Беларуси внешние 

государственные займы могут привлекаться: 

 Республикой Беларусь, в лице Правительства РБ; 

 резидентами Республики Беларусь под государственные гарантии 

Республики Беларусь, от имени которой выступает Правительство. 
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В связи с экономическими проблемами как внутри страны, так и за ее 

пределами государство все более интенсивно использует такой финансовый 

инструмент как внешние государственные займы. Безусловно, это приводит к 

увеличению внешнего государственного долга. 

На протяжении последних лет в Республике Беларусь наблюдается 

тенденция увеличения валового внешнего долга. На начало 2006 года его 

величина была равна 5128,2 млн. долларов США, на начало 2007 года – 

6844,1 млн. долларов США. За 2007 год внешний государственный долг  вырос 

на 82,54 % и на 1 января 2008 года составил 12493,5 млн. долларов США. 

За 2008 год этот показатель возрос по сравнению с 2007 годом на 18,6 % и был 

равен 14817,9 млн. долларов США. 

За последние годы увеличивается удельный вес долгосрочных кредитов. 

На начало 2006 года они составили 1477,8 млн. долларов США или  28,82% от 

общей суммы долга. На 1 января 2009 года долгосрочные кредиты занимали 

46,42 % от общей суммы долга и в денежном эквиваленте были равны 

6877,9 млн. долларов США. 

В связи с наличием внешнего долга у любого государства возникают 

расходы по его обслуживан6ию. В затраты по обслуживание валового внешнего 

долга входят платежи по основному долгу и платежи по процентам. Значение 

этих показателей зависит от условий предоставления кредита, срока погашения 

и процентов по кредиту. Все эти условия оговариваются при предоставлении 

кредита. В результате того, что валовой внешний долг Республики Беларусь с 

каждым годом возрастает, расходы по его обслуживанию также увеличиваются. 

Так, на начало 2006 года эти расходы составили 2263,2 млн. долларов США, к 

2009 году они возросли более чем в 2,5 раза и составили 6448,6 млн. долларов 

США.  

Несмотря на то, что увеличение внешнего долга является негативной 

характеристикой для любого государства, при его анализе необходимо уделить 

внимание на относительные показатели.  
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Статистика внешнего долга в Республике Беларусь ведется в 

соответствии с Руководством по статистике внешнего долга Международного 

валютного фонда (2003 г.). В связи с этим руководством рассчитываются 

относительные показатели внешнего долга.  

По всем показателям Беларусь находиться в пределах норм и 

характеризуется как государство, внешний долг которого не формирует 

значительной угрозы экономической безопасности страны. Согласно 

нормативам, рекомендуемым МБРР, показатели кредитоспособности по 

внешнему государственному долгу свидетельствует о том, что Республика 

Беларусь относиться к группе стран с низким уровнем задолженности. 
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СВОБОДА ЯК УМОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Чубенко А.В. 

Науковий керівник: Руденко І.І. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

У американському підручнику К.Р.Макконелла і І.Л.Брю "Економікс: 

принципи, проблеми і політика" читаємо: "Підприємець бере на себе важке 

завдання прийняття основних рішень в процесі проведення бізнесу, тобто ті 

нерутинні рішення, які і визначають курс діяльності підприємства"[5]. 
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Німецький філософ-екзистенціоналіст Карл Ясперс (1883-1968 pp.) 

зазначав, що діяльності притаманні два явища: свобода як ідея і свобода як 

вибір (рішення). Йдучи слідом за авторами "Економікса" і К.Ясперсом, можна 

сказати, що бізнесмен діє вільно тільки тоді, коли ці дії визначені внутрішнім 

станом потреби щось зробити конкретно. Цей стан не є чимось закінченим, раз і 

назавжди сформованим, "внутрішньо замкненим". Він, як зазначав К. Ясперс, 

ще не є, а тільки стає як ідея [4, с. 220].  

Економічна свобода на практиці означає право розпочинати або 

припиняти свій бізнес, купувати будь-які ресурси, використовувати будь-яку 

технологію, виробляти будь-яку продукцію і пропонувати її до продажу за 

будь-якою ціною, вкладати свої кошти за власним розсудом. Слід розуміти, що 

ці права-свободи не забезпечують гарантованого успіху для кожного 

бізнесмена. Він може виробляти будь-яку продукцію, встановлювати на неї 

будь-яку ціну. Проте немає гарантії, що хтось її купить, оскільки споживачі 

також користуються економічною свободою, тобто свободою особистого 

вибору, яка не менш важлива, ніж свобода підприємництва. Кожний споживач 

має право вільно купувати будь-який товар або послугу, пропонувати свої 

послуги для виконання будь-якої роботи, відмовлятися від будь-якої роботи, 

використовувати власні ресурси за умови, що це не порушує прав інших людей. 

Ці права-свободи також не дають ніяких гарантій, тобто бізнесмен має право 

запропонувати свої послуги, але нікого не можна змусити прийняти їх.  

Економічні свободи підприємців тісно взаємопов'язані. Коли підприємство у 

приватному володінні, то зазіхання на свободу бізнесу - це фактично зазіхання 

на свободу особи володаря власності. Без економічної свободи не може бути 

свободи особи [1, c.110].  

Суверенітет ділових відносин - елемент економічної свободи, його не 

можна ототожнювати із свободою. Свобода - це повна незалежність від 

інтересів, рішень та дій інших суб'єктів. Однак ділові відносини не можуть 

розвиватися, в усякому разі стало, якщо їх суб'єкти не зважають на своїх 

контрагентів. Вільний вибір в умовах сучасної ринкової економіки можливий 



 346 

лише на основі якомога повнішого засвоєння інформації про інтереси, наміри, 

дії контрагентів. Підприємці не можуть планувати випуск продукції, не 

спираючись на інформацію про динаміку споживчих очікувань. Наймані 

працівники не можуть запропонувати свою робочу силу фірмам, якщо їх 

кваліфікаційний рівень нижчий від допустимого.  

Потреба кожного з учасників ділових відносин у постійному відтворенні 

власного соціально-економічного суверенітету у ході здійснення таких 

відносин реалізується через прийняття усіма суб'єктами взаємоприйнятних 

рішень, тобто встановленням консенсусу соціально-економічних інтересів. 

Консенсус інтересів означає взаємні зобов'язання всіх учасників ділових 

відносин не порушувати суверенітет своїх контрагентів. Такі зобов'язання не 

приймаються безпосередньо учасниками угод при укладанні їх - вони 

формуються у процесі розвитку і постійного відтворення ділових відносин на 

засадах взаємної вигоди сторін і є обов'язковою умовою системи бізнесу. 

Суверенітет суб'єктів ділових відносин і консенсус інтересів цих суб'єктів 

зумовлюють один одного. Суперечності між діловими людьми не повинні 

виводити їх за межі існуючого суспільного консенсусу інтересів, ставати 

загальнодержавною проблемою і набувати безвихідного характеру[6]. 

Звичайно, треба усвідомлювати, що абсолютна економічна свобода 

недосяжна. Використання своїх прав-свобод одними обмежується тим, що інші 

також користуються своїми правами-свободами. Обмежує економічну свободу 

конкуренція і держава. Хоча остання не втручається повністю у відносини 

бізнесу, тобто має обмежений характер, але через законодавчі акти регулює 

умови функціонування бізнесу [2, c.300]. 

Безконечна кількість нагромаджених орієнтацій і мотивів, завдяки 

присутності ідеї, штовхає підприємця і бізнесмена на мислиме виділення їх 

певної кількості, які найбільше відповідають його уподобанням, а навіть і 

амбіціям. І тут, пише К. Ясперс, вступає в дію принцип свободи, як вибору 

рішення. Людина відчуває необхідність такого вибору і реалізації планів. Цей 

вибір є усвідомленням самого себе, своєї суті, свого існування. Коли людина не 
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є бізнесменом, їй теж приходиться вибирати "щось" серед "чогось", але завжди 

це "щось" тісно зв'язане з людською суттю, з професійною, культурологічною 

та іншими  сферами.  

На основі екзистенціальної філософії К. Ясперса можна зробити 

висновок, що діяльність бізнесмена, в якій в тій чи іншій мірі закладено ризик, 

може принести позитивний результат в тому випадку, коли кожна з ланок 

системи бізнесу всебічно осмислена, пов'язана з іншими системами, і лише її 

завершення, з ряду причин, вказаних раніше, є не до кінця вербально 

обґрунтоване [5]. 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи актуальності набуває 

дослідження економічних криз, що в різний час відбувалися в окремих країнах 

світу (Мексика, Тайланд). Науковці по-різному підходять до методів вивчення 

проблеми: дехто з них схиляється до застосування новітніх інструментів 

еконофізики та комп’ютерного моделювання, дехто – до використання 

класичних засобів (макроекономічні статистичні показники, індекси величин). 

Тому постає питання про те, яка з методик є більш доцільною у дослідженні 

економічних криз.  

Метою роботи є обгрунтування необхідності застосування класичних 

індикаторів економіки при передбаченні та дослідженні кризових явищ у 

господарських процесах. 

Під час дослідження проблеми було проведено аналіз нормалізованих 

прибутковостей, волатильностей, вейвлет-коефіцієнтів мексиканської валютної 

кризи. Кожен із застосованих методів допоміг визначити моменти початку 

кризових потрясінь, однак, виявився нераціональним для прогнозування 

дестабілізаційних процесів, а надто у довгостроковій перспективі. На рис. 1 

зображено дисперсію коефіцієнтів вейвлет перетворення, здійсненого для кризи 

у Мексиці (1994). 
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Рис.1 Дисперсія коефіцієнтів вейвлет перетворення. Криза у Мексиці (1994) 

 

З рисунку видно, що результати аналізу стали явними лише перед 

початком кризи. Він відображає поступовий розвиток кризи, що, безумовно, є 

корисними для дослідження кризових явищ у господарстві країн та 

післякризової релаксації. Однак розробка державної економічної політики та її 

подальша реалізація вимагають інформації про імовірність фінансової 

нестабільності задовго до перших її проявів. Саме тому значну увагу сучасні 

науковці приділяють класичним економічним методам. Так, деякі дослідники 

(Франкель, Роуз, Кругман) висловлюють думку про доцільність використання 

класичних макроекономічних показників, наголошуючи при цьому на 

важливості побудови сигнальної системи індикаторів. До загального списку 

індикаторів, який можна скласти на основі їх праць належать: темпи росту 

ВВП, темпи інфляції, обсяг золотовалютних резервів, розмір зовнішнього 

боргу, імпорт, експорт, реальний ефективний курс валюти, напрям руху 
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капіталу, реальна ставка процента, динаміка реального внутрішнього кредиту 

та ін [1,46].  

Було проаналізовано економічне становище Мексики у передкризовий 

період і зроблено ряд важливих висновків. Так, починаючи з 1992 року 

спостерігався поступовий спад темпів зростання ВВП та інфляції, що є 

можливою ознакою процесів майбутньої нестабільності в господарстві [3]. 

Посилення лібералізації економіки та низка реформ, спрямованих на зростання 

приватного сектору економіки, призвели до зростання кредитування в межах 

країни. Налагодження Мексикою міжнародних зв’язків, а надто зі Сполученими 

Штатами Америки спричинило активізацію руху капіталу і дестабілізацію 

загальноекономічного становища країни [2]. Усі ці показники проявилися перед 

кризою 1994 рр., і в сукупності становлять певну систему індикаторів. Розробка 

моделей та методів прогнозування, що грунтуються на макроекономічних 

статистичних показниках, стає сьогодні важливим та перспективним завданням. 

Отже, результати дослідження довели, що застосування новітніх методів 

комп’ютерного моделювання є недостатнім для прогнозування економічної 

ситуації на тривалий період, в тому числі для передбачення можливих кризових 

явищ. Тому, особливої важливості набуває використання системи 

макроекономічних індикаторів у процесі досліджень.  

Список літератури 

1. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга 

финансовой стабильности / [С. М. Дробышевский (рук. авт. коллектива) и др.]. – М. : 

ИЭПП, 2006. – С. 46.  

2. The Mexican Peso Crisis: How Much Did We Know? When Did We Know It? 

[Електронний ресурс] / S. Edwards // Режим доступу до статті:  

http://www.anderson.ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/W6334.pdf  

3. The Mexican Peso Crisis of 1994-1995 [Електронний ресурс] / T. Watkins // 

Режим доступу до статті: http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/mexico95.htm 



 351 

УДК 336.74 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ  

ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

Березовська Н.В. 

Науковий керівник: к.е.н. Ричаківська В.І. 

Інститут магістерської та післядипломної освіти УБС НБУ (м.Київ) 

Постановка проблеми. На сьогодні електронні розрахунки  виступають 

найбільш зручною формою розрахунків для здійснення грошових операцій. В 

процесі електронних платежів гроші проникають у всі сфери господарського 

механізму. Саме тому  область здійснення електронних розрахунків являється 

“кровоносною системою”  банківської діяльності.  Крім того, такі інновації 

призводять до створення різноманітних фінансових інструментів, що прискорює 

процеси глобалізації, а це створює для банків необхідність орієнтуватися в своїй 

діяльності не лише на національні, а також на глобальні ринки, відповідати 

міжнародним стандартам банківських операцій. Негативним фактором є те, що в 

Україні відносини між учасниками електронних послуг досі належним чином не 

регулюються спеціальними законами та іншими джерелами права.  

Мета статті – на основі аналізу стану електронних розрахунків визначити 

перспективи розвитку вітчизняного ринку електронних грошей, а також виявити 

недоліки законодавства  даної сфери через призму світового досвіду. 

Важливу роль у зростанні інтенсивності електронних платежів відіграють 

технології дистанційного обслуговування серед яких використовується Інтернет-

банкінг, телебанкінг, PC–банкінг та відеобанкінг (в Україні ще не 

використовується) та багатофункціональні автомати з використанням пластикових 

карток. 

Саме пластикові картки виступають ключовим елементом електронних 

банківських систем.  На початку 2009 р. нашими банками емітовано 39 262 873  

картки. Українські держателі платіжних карток здійснили у 2008 р. у 8.6 рази 

більше операцій, ніж 2002-му (634.2 млн. проти 74 мл. операцій). Проте лише 8.1 
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% платіжних карток українці використовують для здійснення безготівкових 

платежів. Тоді як у Европі 80-90% операцій з оплати товарів і послуг громадяни 

проводять у беготівковій формі [1].  

Також зауважу, що 83.3% всіх емітованих українськими банками карток 

належать до платіжних систем VISA та MasterCard.  

Водночас  Національна система масових електронних платежів (НСМЕП)   

вже перевищує динаміку розвитку міжнародних платіжних систем. Річні 

обороти НСМЕП за 2008 рік склали майже 25,3 млрд. грн., перевищивши цей 

показник за 2007 рік на 39%. Щоденні обороти за операціями з картками 

НСМЕП у четвертому кварталі 2008 року становили близько 74.04. млн.грн. із 

піковими значеннями 214-240 млн.грн. [2].  

Новий поштовх для розвитку електронних грошей на карткових носіях в 

Україні, як і в усьому світі, дасть впровадження безконтактних технологій: 

наперед оплачені картки PayPass, технології біометричних платежів за 

відбитками пальців Pay-by-Touch з використанням картки Discover Card, а 

також мікросхеми з технологією радіочастотної ідентифікації RFID- і  NFC 

чіпів [3].  

Масова емісія електронних грошей може призвести до інфляції, адже це - 

випуск самих електронних грошей, які виконують функцію засобу обігу без 

відображення на банківських рахунках до моменту погашення. Таким чином, в 

інтересах Центрального банку і держави -  створення в Україні правової 

основи для гарантування того, щоб емітенти електронних грошей були 

надійними, а системи розрахунків електронними грошима - безпечними та 

ефективними, про що свідчить Положення про електронні гроші в Україні, 

затверджене Постановою Правління НБУ №178 від 25.06.2008 р. 

 Важливим аспектом є узгодженість національного та міжнародного 

законодавства. Серйозні відмінності в підходах до регулювання роблять 

привабливим використання електронних грошей у кримінальних цілях: 

шахрайські операції, відмивання грошей, уникнення сплати податків.  

  Отже, як бачимо, ринок електронних розрахунків в Україні на сьогодні 
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виступає передовою сферою банківського підприємництва, спрямованого на 

підвищення доходів банку і задоволення потреб приватних та корпоративних 

клієнтів в цілях розвитку національної економіки.  

  Висновки. До перспектив розвитку вітчизняного ринку електронних 

грошей слід віднести: створення Єдиного національного платіжного простору 

;вдосконалення діючої платіжної системи НСМЕП; доопрацювання проекту 

Державної програми розвитку масових безготівкових розрахунків в Україні; 

використання зарубіжного досвіду в реалізації задач з удосконалення електронних 

засобів і мережі інтернет для ведення банківських операцій; впровадження 

загальних підходів Директиви 2000/46/ЄС [4]; вдосконалення законодавчої 

нормативної бази для ефективного функціонування  системи електронних 

розрахунків.; р озробка нових банківських продуктів у сфері електронних платежів 

з урахуванням специфіки банківської діяльності в Україні. 
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Актуальність теми: Результати активного використання можливостей 

Інтернету провідними банками та іншими фінансовими установами світу 

свідчать, що з впровадженням інтернет - технологій розпочався новий етап 

розвитку ринку фінансових послуг, який характеризується надзвичайно 

високою динамікою фінансових потоків. В такому разі, відомий всім вислів 

«Час – це гроші» яскраво ілюструє картину народження нової ери банкінгу, 

адже Інтернет – це швидкість, зручність, масштабність застосування, тобто 

економія часу. 

Питання формування і розвитку ринку сучасних банківських послуг в 

мережі Інтернет стали провідними темами досліджень відомих зарубіжних 

економістів. Ці проблеми відображено і у вітчизняній науковій літературі, 

зокрема, у дослідженнях Брегеди О., Грачевої Е.Ю., Деменкова М.С.,  А.В., 

Юрчук Г. В., Мрочко М. С., Павліва Т. В., Юргелевича С. В. та багатьох інших. 

Мета статті: аналіз розвитку інтернет-банкінгу в Україні та  переваг і  

загроз у даній сфері, а також виявлення методів подолання гальмівних явищ в 

розвитку ІБ для досягнення максимально позитивних ефектів. 

Інтернет – банкінг – нетрадиційна банківська послуга, що забезпечує 

надання доступу клієнтам  до своїх банківських рахунків і операцій з ними, а 

також до загальної інформації про банківські продукти та послуги за 

допомогою комп’ютера та всесвітньої мережі Інтернет.  

Сьогодні на ринку використовують три базові типи систем інтернет -

банкінгу: інформаційний, комунікаційний та трансакційний.[1] Коли в 

розвинених країнах світу мають місце всі три типи систем ІБ, то в Україні під 
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поняттям e-banking розуміють лише два перші. Основною причиною цього 

виступає недосконалість законодавства та такий негативний соціальний фактор 

як недовіра до банківської системи. 

Еру інтернет – банкінгу розпочав у США 18 жовтня 1995 року Security 

First Network Bank (http://www.sfnb.com). За перші півтора року існування банку 

середньомісячний приріст його капіталу становив 20%, активи зросли до 40 

млн. дол. США, а кількість клієнтських рахунків – до 10 тисяч. В Європі 

першим віртуальним банком був німецький Advance Bank (http://www.advance-

bank.de ), дочірня структура Дрезденської банківської групи. Він розпочав свою 

діяльність у 1996 році і поступово став порталом комплексного фінансового 

обслуговування. [2] 

Інтернет – банкінг – це крок назустріч майбутньому. Про це свідчать такі 

позитивні аспекти користування цією послугою як: 

Для клієнта: Для банку: 

швидкість та зручність оптимізація роботи відділів банку 

мобільність імідж та престиж 

економія часу розширення клієнтської бази 

простота використання підвищення ефективності банківських операцій 

масштабність можливість стати банком національного масштабу 

Швидкість розвитку ІБ прямо залежить від освоєння населенням 

комп’ютерних технологій, особливо вміння грамотно користуватися 

Інтернетом. Населення країни має звикнути працювати із Світовою мережею, 

мати тривалий досвід користування Інтернетом у повсякденному житті. 

Табл. 1. Частка українських інтернет-користувачів в Європі 

  

Населення 

(оцінка 

2008) 

Internet 

користувачі 

 

% 

проник-

нення 

ріст 

користувачів 

(2000-2008), % 

% 

користувачів 

у Європі 

Україна 45994287 6700000 14,57 3250 1,718615536 

Європа 

загалом 
803953540 389848681 48,497 271,2 100 
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Дана таблиця ілюструє, що динаміка росту кількості українських 

користувачів Світовою мережею періодом з 2000 по 2008 рік становила 3250 % 

- найвищий показник серед країн СНД, а в Європі третє місце після Боснії - 

Герцеговини та Албанії. Проте проникнення населення в Інтернет ще доволі 

низьке – лише 14,57% із загальної чисельності населення (близько 6,7 млн. 

осіб). З них послугою компанії Webmoney користується лише 5,3% 

користувачів інтернет – платежів, а, наприклад, послугою «Приват24» від 

«Приватбанку» - 1,8% (близько 120,5 тис. осіб). [4]  

Перешкоди інтенсифікації ІБ в Україні: недовіра до банківської системи 

загалом, недостатня захищеність інтернет середовища (включає такі види 

шахрайства, як соціальна інженерія, фішинг, клавіатурне шпигунство, 

«нігерійські листи» тощо), недосконалість законодавства, низький показник 

проникнення населення в Інтернет, а отже і мала кількість користувачів 

послугою ІБ, новизна та ін. 

Ми вважаємо, що на даний момент в нашій державі пошук дієвих шляхів 

подолання перелічених «гальм» для e-banking слід поділити на дві основні 

групи: «Як навчити довіряти?» та «Підкріплення законодавством», що 

дозволить систематизувати та сформувати чітку послідовність дій щодо 

сприяння розвитку нового етапу в сучасній банківській справі – інтернет – 

банкінгу. 
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В условиях обостряющейся конкуренции товаропроизводителей на 

мировых рынках существенное влияние на развитие экономики Республики 

Беларусь оказывает качество производимой продукции и предоставляемых 

услуг [1]. Постоянно усиливается влияние, оказываемое на общество новых 

технологий, прежде всего информационных . 

Развитие банковской системы Республики Беларусь существенным 

образом зависит от использования автоматизированных банковских систем 

(АБС), как существенного фактора, определяющего конкурентоспособность 

банков на рынке услуг. Следует отметить, что в Беларуси разработкой и 

сопровождением банковского программного обеспечения занимаются: 

- объединение «СТ Группа», в которое входит три партнерские компании: 

СООО «Системные технологии» - разрабатывает современные ИТ-решения, 

ООО «Марко» - внедряет и адаптирует ИТ - решения под конкретного 

заказчика, а также оказывает услуги по эксплуатации программного 

обеспечения и ИТ-аутсорсингу,  ООО «СТ Софт» - поставщик и 

авторизованный партнер известных мировых производителей в области 

информационных технологий;  

- компания СофтКлуб - одна из крупнейших ИТ-компаний Беларуси, 

которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением крупных 

программных комплексов банковского, платежного, бухгалтерского и учетно-

финансового назначения и является лидером среди отечественных 

разработчиков банковского и финансового программного обеспечения;  
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- компания «Мебиус-К» - ведет деятельность по проектированию, 

разработке, внедрению и сопровождению АБС для коммерческих и центральных 

банков.  

В результате проведенного анализа выше названных компаний банки 

Республики Беларусь отдают предпочтение компаниям СофтКлуб и «Системные 

технологии». 

Основные программные продукты компании СофтКлуб: SC-BANK NT - 

интегрированная автоматизированная банковская система, SC -АНАЛИТИКА - 

технология современного анализа, SC-ЦМФР - центр межфилиальных расчетов, 

SC-KASSA - on-line централизованная система автоматизации розничных услуг 

банка, SC-CARD - безналичные платежи с пластиковыми картами, SC-

КОМПЛАТ NT - автоматизированная система по обеспечению 

информационного взаимодействия частников Единого расчетного 

информационного пространства, SC-НДО И УПРАВЛЕНИЕ - налично-

денежное обращение и управление потоками денежной наличности и ценностей, 

SC - АРХИВ - управление электронными архивами, SC-УЧЕТ - 

внутрихозяйственная деятельность, SC-ДФА - электронный депозитарий ценных 

бумаг, БАНК-КЛИЕНТ - дистанционное банковское обслуживание, SC-ОТЧЕТ 

- универсальная технология отчетности и сводная отчетность банка, SC-

КРЕДИТЫ - учет кредитных операций банка SC-CASH - прием платежей 

населения, обмен валют, другие кассовые розничные операции банка, SC-

TRADE - POS-терминал для торговли и сферы услуг с поддержкой операций с 

пластиковыми картами. Перечисленными программными продуктами 

пользуются 22 из 32 банков Республики Беларусь, два банка в России и один в 

Украине. Это позволило автоматизировать работу более 1500 банковских 

учреждений. 

 В таблице 1 приведены результаты анализа использования подсистем АБС 

компании «Системные технологии». 
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Таблица 1 - Разработки компании «Системные технологии» в банках 
Республики Беларусь 

 

Подсистемы АБС  -  СТ. БАНК. ИТ 

Наименование клиентов 
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1. АСБ "Беларусбанк"  
2. "Приорбанк" ОАО  

3. ОАО "Белвнешэкономбанк"  

4. ОАО "БПС-Банк"  
5. ОАО "Белагропромбанк"  
6. ОАО "Белинвестбанк"  
7. ОАО "Белгазпромбанк"  
8. ЗАО "БелСвиссБанк"  
9. ОАО "Белорусский 

Индустриальный Банк"  

10. ОАО "Международный 
резервный банк"  

11. ЗАО "СОМБелБанк"  

12. ЗАО "Банк международной 
торговли и инвестиций'  

13. ЗАО "Трастбанк"  
ЗАО "Банк Москва-Минск"  
14. ЗАО "Минский транзитный 

банк"  
15. ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"  
16. ЗАО "РРБ-Банк"  
17. ОАО "Паритетбанк"  
18. ЗАО "Кредэксбанк"  

  
На основе проведенного анализа можно сделать вывод об использовании 

белорусскими  банками АБС своих разработчиков, что позволяет банкам 

экономить финансовые и материальные затраты, а разработчикам 

поддерживать инновационный путь развития экономики Республики Беларусь. 

Список литературы 
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РИСКИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 
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Научный руководитель: Зубко О.В. 

УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

В общепринятой терминологии электронные деньги — это платежное 

средство, существующее исключительно в электронном виде, то есть в виде 

записей в специализированных электронных системах. В «Докладе об 

электронных деньгах», опубликованном Европейским центральным банком в 

августе 1998 г., дается следующее определение «электронных денег»: 

«электронные деньги в широком смысле определяются как электронное 

хранение денежной стоимости на техническом устройстве, которое может 

широко применяться для осуществления платежей в пользу не только эмитента, 

но и других фирм, и которое не требует обязательного использования 

банковских счетов для проведения трансакций, а действует как 

предоплаченный инструмент на предъявителя»[1]. Позднее, была принята 

Директива Европейского парламента и Совета от 18.09.2000 № 2000/46/EC «О 

деятельности в сфере электронных денег и пруденциальном надзоре над 

институтами, занимающимися этой деятельностью», представляющая собой 

требование к эмитенту, которая: 

1. хранится на электронном устройстве;  

2. эмитируется после получения денежных средств в размере не менее 

объема, принимаемых на себя обязательств;  

3. принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и 

другими фирмами»[2].  

В условиях отказа от золотого стандарта и процессов глобализации и 

интеграции мировой экономики электронные деньги способны стать в будущем 

основными средствами расчетов и платежей в международных финансово-

экономических операциях.  
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Внедрение в практику электронных денег является весьма 

привлекательным. Они не только позволяют значительно сократить временные 

и материальные затраты всех участников платежной системы, но и 

обеспечивают минимальную скорость совершения платежей.  

Электронные деньги обладают целым рядом преимуществ, что делает их 

более привлекательными по сравнению с другими платежными инструментами. 

Вместе с тем, электронные деньги несут в себе и серьезные риски, способные 

обернутся значительными финансовыми потерями для их пользователей.  

Определение основных видов рисков электронных денег, их 

систематизация позволит не только снизить уровень рисков электронных денег, 

принимаемых экономическими субъектами, но и вообще их избежать. 

Современное развитие информационных и финансовых технологий 

позволяет свободно выходить на валютный рынок практически любому 

желающему. В числе прочих, таким правом могут воспользоваться владельцы 

электронных денег. Рост участников на валютном рынке может спровоцировать 

увеличение спекулятивных операций и, тем самым, повлиять на валютные 

курсы.  

В западной практике особое внимание уделяется такому риску 

электронных денег как системный риск. Под системным риском обычно 

понимают риск невыполнения обязательств одним из участников системы или 

нарушения в работе самой системы, в результате чего другие участники 

системы или финансовые институты в других секторах финансовой системы 

будут не в состоянии выполнить свои обязательства в срок.  

Реализация системного риска может привести, во-первых, к нарушению 

стабильности и целостности финансовой системы и, во-вторых, может 

подорвать доверие к электронным деньгам со стороны потребителей (прежде 

всего, населения). Более того, реализация системного риска в период, когда 

системы электронных денег находятся еще только на этапе своего становления 

и уровень доверия к ним невысок, может надолго затормозить развитие 

электронных денег. 
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При рассмотрении рисков электронных денег необходимо заметить, что 

они могут иметь и международный характер. Дело в том, что, как отмечают 

многие эксперты, в том числе и представители различных центральных банков 

и международных финансовых институтов, электронные деньги не признают 

границ, свободно перемещаясь по телекоммуникационным линиям, 

компьютерным сетям из одной страны в другую[3]. Таким образом, эмитент 

электронных денег может находиться в одной стране, их владелец в другой, а 

сделка с использованием электронных денег проходить в третьей стране. 

Соответственно, и риск электронных денег может быть реализован в любой из 

этих стран. 

Способность электронных денег свободно пересекать границы делает их 

привлекательными для криминальных организаций в плане легализации 

доходов, полученных преступным путем. И лишь существование лимитов на 

сумму хранения и осуществление операций с использованием электронных 

денег препятствует им в этом процессе. Так, в большинстве систем 

электронных денег установлены лимиты на объем хранения и/или  размер 

стоимости сделки: для США лимит установлен в размере 1000 долл. США, для 

стран ЕС – 100 евро. 

В настоящее время объем операций с использование электронных денег 

постоянно увеличивается. В Республике Беларусь развиваются такие системы 

электронных денег, как EasyPay, Webmoney. Для их успешного 

функционирования каждый из участников системы электронных денег должен 

проводить работу с электронными деньгами таким образом, чтобы сократить 

вероятность появления рисков до минимума. 

Список литературы 
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УО «Полесский государственный университет» (Республика Беларусь) 

Для того чтобы выпускать банковские карты, а когда карточки начинают 

функционировать, в минимальные сроки производить обработку операций по 

ним, банкам следует решить, каким образом они будут обслуживать карточные 

трансакции. Для этого необходимо наличие мощного процессингового отдела 

(центра), в котором должны быть установлены платформы для мониторинга 

платежных операций и борьбы с мошенничеством. 

Основным назначением платежной системы, построенной на основе 

платежных карт, является выполнение расчетов между поставщиком и 

потребителем товаров и услуг, который предъявил платежную карту. При этом 

важно подчеркнуть, что эти расчеты производятся в безналичной форме. Кроме 

того, платежная система обеспечивает получение наличных денег держателем 

карты как в специальных устройствах – банкоматах, так и в операционных 

кассах, предоставляющих такие услуги. 

В самом общем виде инфраструктура, поддерживающая работу с 

платежными картами, выглядит следующим образом: центральный 

административный орган; эмиссионный центр; эквайринговый центр; 

процессинговый центр; пункты приема карт (торгово-сервисные предприятия, 

пункты выдачи наличных); физические лица – держатели карт. 

Процессинговый центр играет главную роль в информационно-

технологическом взаимодействии между всеми участниками платежной 

системы (регистрирует эмитентов и эквайреров; ведет стоп-листы с номерами 

платежных карт, операции по которым запрещены по различным причинам, и 

осуществляет проверку по стоп-листам всех проходящих через процессинговый 

центр операций; маршрутизирует авторизационные запросы от пунктов приема 
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платежных карт к эмитентам; получает от эквайреров файлы финансовых 

подтверждений по совершенным операциям и пересылает их эмитентам для 

организации взаиморасчетов; участвует в разборе конфликтных ситуаций в 

соответствии с установленными правилами платежной системы). 

В процессинговом центре не только сосредоточено мощное 

оборудование, но и команды опытных программистов, способные разработать 

для карточного бизнеса финансовых институтов ряд программ для 

инновационных продуктов. 

Любой банк, принявший решение организовать предоставление своим 

клиентам услуг посредством использования карточек, кроме ведения счетов и 

эмиссии карточек, дополнительно как минимум должен обеспечить 

круглосуточную поддержку операций с карточками, обработку информации по 

проводимым операциям, обслуживание оборудования, устанавливаемого в 

отделениях банков и на предприятиях сферы торговли и услуг. Для решения 

этих задач банки вынуждены приобретать и поддерживать в работоспособном 

состоянии аппаратно-программные комплексы, существенно увеличивать штат 

сотрудников подразделений, работающих с карточками, которые выполняют не 

совсем банковские операции. Все это требует немалых дополнительных 

инвестиций. Поэтому зачастую создание единого процессингового центра 

группой финансовых учреждений является наиболее приемлемым вариантом 

для: 

1. Сокращения расходов, связанных с организацией инфраструктуры 

обслуживания держателей пластиковых карт; 

2. Сокращения производственных затрат; 

3. Существенного уменьшения сроков запуска карточных программ; 

4. Упрощения сертификационных процедур в платежных системах; 

5. Обеспечения низкой стартовой стоимости внедряемых продуктов; 

6. Существенного сокращения или исключения инвестиций на создание 

собственных Центров банков; 

7. Обеспечение масштабной эмиссии без дополнительных инвестиций; 



 365 

8. Заниматься непосредственно банковскими функциями развития 

бизнеса, обслуживания клиентов и использования привлеченных средств, не 

затрачивая усилий на решение сопутствующих программно-технических задач. 

Следует также отметить, что процессинговый центр может предлагать 

своим клиентам различные схемы взаимодействия. Для одних - полный 

аутсорсинг, когда, получая абонементную плату, берет на себя все заботы по 

обслуживанию карточек - их изготовление, информационное обеспечение и 

круглосуточная поддержка операций. Для других выполняет только функции 

«фронт-офис», обеспечивая поддержку операций с картами, подготовку и 

обработку информации для расчетов. Для третьих становится «шлюзом» 

выхода на международную арену: карточки белорусских банков 

обслуживаются за рубежом, а иностранные - в нашей республике. 

В заключении следует отметить, что наличие мощного процессингового 

центра жизненно необходимо для качественного обслуживания карточных 

проектов. Однако встает вопрос: процессинговый отдел банка или 

самостоятельное структурное подразделение? При выборе партнера 

(процессингового центра) для обеспечения работы своего карточного бизнеса 

банки заинтересованы, прежде всего, в бесперебойности авторизации, наличии 

у компании соответствующего опыта обслуживания трансакций, возможности 

расширения сети и внедрении новых проектов для ведения карточного бизнеса. 

Список литературы 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: Клюско Л.А. 

Національний університет державної податкової служби України 

Валютний курс та його динаміка є одним із найголовніших 

макроекономічних показників національної економіки. Тому постає 

необхідність в дослідженні динаміки валютного курсу  і, зокрема, в побудові 

відповідної економіко-математичної моделі – як ефективного засобу 

дослідження економічних процесів. Оскілька наша економіка значно 

доларизована і долар є світовою резервною валютою, то будемо досліджувати 

курс долара США до української гривні. 

Аналіз економічної літератури показує, що більшість науковців сходяться 

у визначенні чинників впливу на валютний курс. Зокрема, це: обсяг 

зовнішнього боргу, сальдо торгового балансу, грошова маса, рівень інфляції, 

золотовалютні резерви та ставка рефінансування.  

Побудова моделі із всіма зазначеними факторами неможлива через 

відсутність статистичної інформації. Тому пропонується в якості факторів взяти 

грошову масу (М3), рівень інфляції, ставку рефінансування, золотовалютні 

резерви замінити на відношення ціни на золото в гривнях до ціни на золото в 

доларах та включити додатковий фактор – відсоткову ставку по депозитах 

фізичних осіб. 

1. Грошова маса (М3). Відповідно до теорії ринкових активів головним 

фактором, що визначає курс національної валюти, є обсяг грошової маси в 

державі. На національному і світовому ринку вартість валюти тим менша, чим 

більше її буде в обігу.  

2. Ставка рефінансування НБУ комерційних банків. Підвищуючи ставку, 

НБУ знижує вартість цінних паперів та підвищує ставки за кредитами в 
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комерційних банках. Це викликає нестабільну ситуацію на валютному ринку і 

може спричинити зниження курсу національної валюти. 

3. Рівень інфляції. Чим вище рівень інфляції в країні, тим сильніші 

передумови для падіння курсу національної валюти. В свою чергу, інфляційне 

знецінення грошей викликає зменшення купівельної спроможності валюти.  

4. Відсотки по депозитах фізичних осіб. Підвищення відсоткової ставки по 

депозитах призводить до підвищення відсоткової ставки по кредитах. Дорогі 

кредити змушують суб’єктів господарювання збільшувати ціну на свої товари 

та послуги. Збільшення цін знецінює національну валюту. 

5. Ціна на золото. В даній моделі було взято відношення ціни золота в 

гривнях до ціни золота в доларах, для того, щоб визначити реальну динаміку 

валютного курсу національної валюти. Тобто, зміна курсу гривні до долара 

буде свідчити лише про зміну факторів, що впливають на курс національної 

валюти. Долар в даному випадку залишається незмінним. 

За основу моделювання була взята багатофакторна регресійна модель, де 

пояснювальною змінною виступає курс долара до гривні,  а пояснюючими – 

вище перераховані фактори. 

Статистичну базу становлять дані курсу долар/гривня за 26 місяців(січень 

2007 року–лютий 2009 року). На підставі даних спостережень було отримано 

наступну модель: 

y=– 26,545 – (5,138E-06)x1 – 0,271x2 + 0,255x3 + 0,037x4 + 0,595x5 

де  y – курс гривні до долара, гривнів за долар; 

x1– грошова маса, млн.грн.; 

x2– відсоткова ставка, відсотки; 

x3– рівень інфляції, відсотки; 

x4– відношення ціни золота в гривнях до ціни золота в доларах, гривнів на 

долар; 

x5 – відсоткова ставка по депозитах фізичних осіб, відсотки. 

Значення коефіцієнта детермінації свідчить про те, що варіація на 95,15% 

визначається факторами, введеними в модель. Значення критерію Фішера 



 368 

(F=78,51) підтверджує адекватність отриманої моделі й істотність 

кореляційного зв’язку між досліджуваними параметрами.  Значення критерію 

Дарбіна-Уотсона становить 2,13 при критичному 1,98, що свідчить про 

відсутність автокореляції.  

Аналіз t–статистики парметрів моделі говорить про значний вплив 

обраних факторів. Найвагоміший вплив на курс гривні має відсоткова ставка по 

депозитах фізичних осіб. Банки для того, щоб залучити кошти у населення 

пропонують високі  ставки по депозитах, що, відповідно, приводить до 

збільшення ставок по кредитах і тим самим до підвищення ціни на товари та 

послуги. Дані обставини знецінюють національну грошову одиницю. Модель 

показує, що при зміні відсоткової ставки по депозитах фізичних осіб на один 

відсоток, валютний курс зміниться на 0,595 грн. Зміна ставки рефінансування 

на один відсоток змінить валютний курс на 0,271 грн., а при зміні інфляції на 

один відсоток – на 0,255 грн. 

Грошова маса та відношення ціни на золото в гривнях до ціни на золото в 

доларах мають менший вплив ніж вище названі фактори, але також досить 

вагомий. Зміна грошової маси (М3) на один млн.грн. спричинить зміну курсу на 

5,138E-06 грн, а відношення ціни на золото в гривнях до ціни на золото в 

доларах змінить валютний курс на 0,037 грн. 

Побудована модель дає можливість зробити висновок про те, що в 

теперішніх умовах визначальну роль у формуванні валютного курсу гривні 

відіграє валютно-курсова політика центрального банку. Тому, на мою думку, 

центральний банк має переглянути свою валютно-курсову політику та провести 

ряд заходів, які забезпечать стабільність національної грошової одиниці. 
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1. Краснікова Л. I, Гармель К. В. Аналіз чинників формування та динаміки 

валютного курсу// Наукові записки. Том 20. Економічні науки – 2002 р. 
2. Попов Є.Є. Валютний курс та фінансова система держави // Формування 

ринкових відносин в Україні №10(77)/2007 р. 
3. Попов Є.Є. Умови формування валютного курсу// Формування ринкових 

відносин в Україні №12(79)/2007 р. 



 369 

УДК 330.46 
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В умовах складної економічної ситуації особливого і пріоритетного 

значення набуває державний бюджет, покликаний раціонально і ефективно 

забезпечити перерозподіл фінансових ресурсів у відповідності з потребами в 

них підприємств і організацій, виробничих та невиробничих структур. 

Саме тому аналіз показників державного бюджету має важливе значення 

для управління фінансовими ресурсами  для  ефективної  діяльності  та розвитку держави. 

Метою роботи є аналіз структури, структурних зрушень доходів та 

видатків державного бюджету, вивчення кореляційного зв’язку в моделі 

регресійного аналізу між видатками на економічну діяльність та доходами, та 

трендовий аналіз дефіциту державного бюджету.  

У структурі доходів державного бюджету найбільшу частку зайчають 

податкові надходження : в 2004 році їх частка становить 66,03 %, в 2005 – 72,10 

%, в 2006 – 72,19 %, в 2007 – 72,93 %, в 2008 – 72,46 %. З податкових 

надходжень найбільшу частку становить податок на додану вартість, на 

другому місці податок з прибутку підприємств.  

У структурі видатків найбільшу частку становлять видатки видатки на 

соціально-культурні заходи  (2004 – 31,35%, 2005 – 41,26%, 2006 – 35,07%, 

2007 – 31,11%, 2008 – 35,34%) та видатки на економічну діяльність ( 2004 – 

21,9%, 2005 – 16,51%, 2006 – 19,85%, 2007 – 22,02%, 2008 – 16,02%). 

Проаналізувавши зміни, які відбулися протягом 2004 – 2008 років у 

структурі доходів та видатків державного бюджету можна подачити, що з 2004 

по 2007 рік частка податкових надходжень зростала, лише в 2008 році 

спостерігається зменшення їх частки на 0,47 пп. Частка неподаткових 

надходжень та інших надходжень з кожним роком зменшувалися. 
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У структурі видатків спостерігаються різні зміни. Частка видатків на 

економічну діяльність до 2007 року зростала, а в 2008 році відбулося 

зменшення їх частки в загальній сумі видатків. Частка у видатках на соціально-

культурні заходи до 2007 року зменшувалась, а в 2008 році спостерігається 

збільшення їх частки на 4,23 пп. Із соціально-культурних заходів відбулося 

збільшення частки видатків на соціальний захист та соціальну безпеку. У 

структурі інших видатків спостерігається зменшення їх частки в загальній сумі 

видатків. 

Проаналізуємо статистичну залежність між доходами державного 

бюджету та видатками на економічну діяльність.  

Таблиця 1 
Доходи державного бюджету та видатки на економічну діяльність  

Рік 
Доходи 

державного 
бюджету 

Видатки на 
економічну 
діяльність 

2004 70,34 17,40 
2005 105,33 18,65 
2006 133,52 27,22 
2007 165,94 38,37 
2008 231,69 38,69 

 

Обчислимо коефіцієнт кореляції за формулою  

yx

yxxyr
 


           ( 1 ) 

692.0
639.4*869.14

323.5*338.40958.166



r  

Таким чином, між доходами державного бюджету та видатками на 

економічну діяльність існує прямий щільний зв’язок. 

Припустимо, що між ними є прямолінійний зв’язок, який виражається 

рівнянням:                                   у = а + bх              ( 2 ) 

Через розв’язання системи нормальних рівнянь методом найменших 

квадратів, отримали значення параметрів рівняння регресії:  

2159.0
35.161*35.16176.7392*4

29.21*35.16183.667*4
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032.14338.40*2159.0323.5 


a
xbya ( 4 ) 

Рівняння регресії буде мати вигляд 

У = 14,032 – 0,2159 х  

Коефіцієнт регресії показує, що видатки на економічну діяльність з 

кожним роком зменшуються на 215,9 тис.грн. 

Проаналізуємо тенденцію розвитку дефіциту державного бюджету 

Таблиця 2 
Динаміка дефіциту державного бюджету 

Рік 2004 2005 2006 2007 2008 

Дефіцит бюджету в % 
до загальної суми 

видатків 
12,85 7,03 2,75 5,65 5,18 

 

Використовуємо метод аналітичного вирівнювання динамічного ряду за 

допомогою лінійного трендового рівняння: 

У = а + bt            ( 5 ) 

Через розв’язання системи нормальних рівнянь, отримали значення 

параметрів: а = 6,692, b = 1,672. Тоді трендові рівняння має вигляд У = 6,692 – 

1,672 t. 

Якщо припустити, що дана тенденція збережеться, то у 2009 році можна 

було б очікувати, що дефіцит державного бюджету у відсотках до загальної 

суми видатків становив би 1,676 %  ( У = 6,692-1,672*3 =1,676 ). 

Висновок. В ході даної роботи було проаналізовано основні показники 

статистики державного бюджету. Існують вельми різноманітні методи та 

прийоми аналізу даних державного бюджету, які з кожним роком 

вдосконалюються та доповнюються, щоб відповідати потребам сучасної 

економічної системи та ситуації в країні. 
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В умовах формування та функціонування ринкової економіки значно 

посилюється роль та значення такого компонента державних фінансів як 

державний борг. Гострою фінансовою проблемою є державний борг для 

України. В структурному плані він поділяється, як і в інших країнах, на 

державний внутрішній та зовнішній державний борг. Внутрішній борг держави 

становить собою заборгованість уряду по державних цінних паперах, по 

невиплаті заробітної плати у всіх галузях народного господарства, 

взаємозаборгованість підприємств між собою і державі, боргу держави 

підприємствам за продукцію. Державний борг деформує економіку, гальмує 

розвиток реальних економічних процесів і в кінцевому рахунку не дозволяє 

ефективно розвиватися країні, нами пропонується застосовувати кореляційно-

регресійний аналіз з використанням засобів Microsoft Excel для виявлення 

впливу макроекономічних показників на розмір Зовнішнього боргу України. 

Подібні дослідження проводяться на рівні Міністерства фінансів на підставі 

даних, зібраних органами статистики. Для прогнозування Зовнішнього боргу 

України ми скористалися інформацією Держкомітету статистики України.  

Висунемо гіпотезу, що Зовнішній борг України залежить від 

внутрішнього валового продукту (ВВП), середньої заробітної плати, експорту 

та імпорту і економетрична модель лінійна. Оцінка параметрів методом 1МНК 

вказує на те, що економетрична модель має вигляд: 

Y€  = -391,966 + 0,113379X1 + 34,31894X2 - 1,20926X3 + 1,06118X4 

тобто при зміні ВВП на 1 гр. од., то Зовнішній борг України зросте на 

0.1134 гр.од.,за умови, що решта чинників залишатимуться сталими. 
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Аналогічно, якщо на 1 гр. од. зменшиться заробітна плата, експорт ,імпорт то 

Зовнішній борг України гранично зросте на 34,3189 гр.од., 

1,2093 гр.од.,1.0612 гр.од. Ці співвідношення між Зовнішнім боргом України і 

кожним із чинників виконується також тоді, коли інші не змінюються. 

Коефіцієнт кореляції 0,43, а отже, зв‘язок між незалежними  змінними 

внутрішнього валового продукту й середньою заробітною платою, експортом та 

імпортом існує, але він не досить щільний. Перевірка коефіцієнта кореляції 

здійснювалась за допомогою t – критерію, коефіцієнт кореляції є достовірним. 

 Статистична значущість зв'язку отриманого на основі економетричної 

моделі оцінюється за допомогою критерію Фішера (у даній моделі, F=399,93 

більше критичного 3,008787). Перевірка статичної значущості зв‘язку з 

допомогою критерію Фішера вказує на те, що  модель є значущою, тобто 

кількісна оцінка зв‘язку між залежною і пояснювальними змінними є істотною і 

модель адекватно описує початкові дані. 

Досліджуючи модель на мультиколінеарність  використуючи метод 

Фаррара – Глобера ми прийшли до висновку, що між факторами  X1 та X2 і X3 та 

X4 існує мультиколінеарність. Тому щоб застосувати модель 1МНК необхідно 

звільнитися від неї.  

Слід відзначити, що оцінки параметрів моделі є незміщеними та 

обґрунтованими, що дає змогу використовувати отримані результати у 

майбутніх дослідженнях, а також при аналізі інших залежностей. 

Дані цієї роботи можна використовувати для визначення необхідних 

важелів впливу на економічне і фінансове становище, як окремих елементів 

структури, так і до загальної статистичної звітності.  

Таким чином, проведене дослідження виявило недостатню кількість 

факторів для прогнозування обсягу імпорту товарів та послуг. Ми плануємо 

продовжувати аналіз впливу інших факторів на показник. Проте створений 

алгоритм прогнозування та вивчення моделі може, на нашу думку, отримати 

ефективне застосування для дослідження залежності між макроекономічними 

показниками  
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Діяльність банківських установ передбачає активне використання 

залучених ресурсів, від якості і вартості яких залежить фінансовий стан банку і, 

як наслідок, стан фінансово-кредитної системи країни в цілому. Структура і 

динаміка формування банківських ресурсів є виразним відбиттям тенденцій, 

притаманних перехідній моделі економіки 1. Дійсно, кризовий стан економіки 

України природним чином відображається на грошово-кредитній сфері, серед 

важливих проблем якої є, зокрема, стан депозитних вкладів населення і 

пов’язане з цим питання курсової політики. Серйозне занепокоєння викликають 

такі тривожні факти, як вилучення з депозитних рахунків у січні і лютому 2009 

року 8,1 млрд. грн. і $1,5 млрд. та зниження довіри населення до гривні, яке 

призвело до наявності в структурі депозитів населення станом на 01.02.2009 р. 

майже половини валютних вкладів 2. 

В роботі розглядається задача диверсифікації вкладу за двома видами 

депозитів – гривневим та валютним, яка може бути актуальною на різних 

етапах розвитку фінансового ринку, тим більше, в умовах загальноекономічної 

кризи 3. Мета роботи – отримати розрахункові формули для визначення 

обсягів заощадження на кожен з видів депозитів, виходячи з умов 

невизначеності курсу у майбутньому та мінімізуючи можливий ризик втрат. 

Припустимо для визначеності, що розрахунок нарощеної суми 

здійснюється за формулою простих відсотків. Тоді, позначивши через x розмір 

внеску на валютний рахунок, маємо через термін n (роки) суму вкладу 

    2
1

2
1 11 ni

k
kxnixpS  , 
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де p – величина вкладу (у грн.), x – частина вкладу (у грн.), внесеного на 

валютний рахунок, 1i  - ставка за гривневим вкладом, 2i  - ставка за валютним 

вкладом, 1k  - курс на початок періоду, що розглядається, 2k  - курс на кінець 

періоду. Розглянемо можливі випадки. 

1. У випадку рівності множників нарощення маємо співвідношення між 

параметрами:  
 2

11
2 1

1
ni
nikk




 , при виконанні якого вид вкладу не має значення. 

2. Якщо 2k  > *
2k , то очевидною є доцільність обрання валютного вкладу. 

3. Якщо 2k  < *
2k , то очевидною є доцільність обрання гривневого вкладу. 

4. Розглянемо ситуацію в умовах невизначеності, припустивши, що 

можливі значення курсу 2k  через термін n належать відрізку  ba; . При цьому, 

очевидно, при   2kb   доцільно обрати гривневий вклад, а при  2ka   - валютний 

вклад. Найбільш змістовним є випадок  baєk ;2 , для якого розглянуто наступні 

можливості. 

При  *
22 ;kaєk  найбільше значення нарощеної суми складає  11 1 nipS  , 

отже, в залежності від x величина збитків дорівнює 
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причому найбільше значення збитки приймають при ak 2 . 

При  bkєk ;*
22  маємо аналогічні величини: 
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причому найбільше значення збитки приймають при bk 2 . 

Мінімізація найбільшого з двох ризиків приводить до рівняння 

),(),( 21 bxZaxZ  , з якого отримуємо вираз для величини валютного вкладу: 

   
  abni

niknibpx
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Отриманий підхід до вирішення зазначеної проблеми може бути 

скорегований до конкретного типу вкладу, що пропонується банком (за 

способом нарахування відсотків, типу ставки тощо). В роботі виконано 
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конкретні прорахунки для різних випадків, здійснено розгляд різних ситуацій за 

реальними даними останнього року. 
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Впродовж багатьох років на фінансово-кредитному ринку існує проблема 

вироблення єдиних підходів управління певними класами філій і відділень з 

метою вдосконалення їх роботи. Вирішення цієї проблеми, на нашу думку, 

можливе завдяки використанню нових підходів до інформаційного 

моделювання, а саме, завдяки застосуванню програмних інструментів, що 

базуються на новій нейропарадигмі – Машина Геометричних Перетворень 

(Geometrical Transformation Machine - GТM). 

Основним призначенням нейромереж GТM є вирішення завдань 

інформаційного моделювання, а саме, дослідження об'єктів, що задаються 

сукупністю своїх ознак. Об'єкти представляються вектором реалізацій в 

просторі їх ознак [1]. Причому, розділення на вхідні та вихідні ознаки не є 

принциповим. Одним з режимів роботи GТM є режим відображення векторів 

вхідних сигналів у вектори вихідних (проективна задача). Крім проективної 
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розв’язуються також задачі прогнозування, класифікації, ущільнення даних, 

факторного аналізу, кластеризації в режимі самонавчання, фільтрації сигналів 

та ін [2]. Саме ці методи покладені в основу програмного пакету нейромереж 

func*net Express, який ми пропонуємо використати для вирішення поставленої 

проблеми. 

Об’єктом нашого дослідження обрано один із системних банків 

обласного масштабу, який функціонує на території України. Результати роботи 

філій банку описуються 50-тьма параметрами. Ці параметри є вхідною 

інформацією, що описує об´єкт наших досліджень, і на основі неї ми будемо 

проводити аналіз та формувати висновки про доцільність відкриття тих чи 

інших ліцензій на здійснення банківських операцій, наявності ТВБВ 

(територіально відділене безбалансове відділення), доцільність і величину 

вкладення інвестицій у ТВБВ. 

Запропонована технологія дозволяє оцінити близькість векторів-

реалізацій, кожен з яких представляє окрему філію системного банку, а також 

виділити групу близьких векторів – кластер, параметри яких є подібними. 

Віддаленість точки від центру кластера означає суттєву відмінність її 

параметрів. Відтінки кольорів точок, що представляють окремі філії в 

тривимірному просторі дають інформацію про величину похибки відтворення 

вектора побудованою моделлю, з чого можна робити висновок, про 

«випадання» деяких точок (філій) із загальної картини, а отже дозволяють 

приймати рішення про доцільність перевірки, аудиту, поглибленого вивчення 

стану даних філій системного банку, перевірки тих показників, похибка по яких 

була найбільшою [3].  

В результаті вирішення задачі кластеризації можемо зробити висновок, 
що в усій множині територіально віддалених безбалансових відділень існує 
одна група компактно розташованих об´єктів, значення параметрів для яких є 
достатньо близькими. Крім цієї групи ми виявили також множину об´єктів, які 
загалом розташовані поза межами знайденого кластера, а отже і їх параметри та 
співвідношення між цими параметрами є відмінними від звичайних, та не 
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вписуються в загальну картину. Це дає підстави для виокремлення таких 
об´єктів в окрему групу, та проведення поглибленого аналізу їх характеристик. 

 
Рис.1. Представлення філій банку в просторі трьох головних компонент 

У просторі трьох головних компонент яскраво виражений один кластер: в 

ньому згруповані рядові ТВБВ; поза межами данного кластера знаходяться 

головні філії. На рис.1 чітко видно, що два об’єкти (ТВБВ №337 та №258) 

мають значну похибку в порівнянні з іншими ТВБВ. Аналітик отримує змогу 

оцінити причини особливостей результатів роботи цих об’єктів, звертаючись 

безпосередньо до вибірки, яка описує дане ТВБВ. У нашому випадку рента-

бельність виділених ТВБВ виявились на порядок нижчою від інших.  

Аналізуючи похибки відтворення параметрів окремих ТВБВ по найбільш 

вагомих факторах ми звужуємо коло уваги аналітика на найбільш проблемних 

ділянках усієї мережної структури багатопараметричних об’єктів системного 

банку. 

Запропонована технологія дозволяє легко виокремити ті філії ТВБВ, що 

випадають із загальної картини та результати роботи, які суттєво відрізняються 

від усіх решта філій, сприяє виробленню більш якісного та обґрунтованого 

управлінського рішення, і покликана збільшити ефективність обробки наявної 

статистичної інформації та полегшити процес її аналізу [4]. 

Впровадження цих методів роботи, на нашу думку, дозволить підвищити 

ефективність банківського менеджменту та зменшити ризик банкрутства на 

фінансово-кредитному ринку. 
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Економічний спад найбільш негативно вплинув  на фінансову сферу, що  

безпосередньо відобразилося на фінансовій стійкості фінансово-кредитних 

установ та змусило їх шукати шляхи оптимізації витрат та підвищення 

ефективності виробничої діяльності. У таких умовах інтеграції та об’єднання 

найбільш доцільним вважається інтеграція на рівні ресурсів. 

Ось тут і виникає проблемне завдання оптимізації бізнес-процесів та 

інформаційних технологій, адже така реорганізація повинна забезпечити не 

лише виживання, а й майбутній розвиток бізнесу та отримання вагомих переваг 

перед конкурентами.  

Саме тому в сучасних умовах актуальним є питання пошуку шляхів 

максимально оперативного та ефективного реагування на швидкозмінні події, 
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забезпечення якісного та безперебійного функціонування ІТ-систем в 

комерційних банках в умовах жорсткого контролю затрат. Одним із шляхів 

підвищення ефективності організації являється аутсорсінг. 

Метою роботи є дослідження впровадження аутсорсінгу в діяльність 

банківських установ. 

Поняття аутсорсінгу набуває все більш широкого впровадження за 

кордоном, як інноваційна інформаційна технологія  зменшення витрат за 

рахунок високоякісних послуг профільних спеціалістів, використання 

програмних та технічних засобів, інфраструктури, а також  хостінгу обладнання 

на площах центрів обробки  даних, базове адміністрування ІТ-систем на умовах 

оренди чи спільної власності. 

У банківських установах поступово складається культура використання 

послуг аутсорсінг але більшою мірою ,це – технічне обслуговування  

комп'ютерної інфраструктури, рідко СУБД, програмування на замовлення  та 

супроводження  спеціалізованих автоматизованих систем. 

 Впровадження аутсорсінгу для втчизняних фінансово-кредитних установ 

повинно враховувати особливості банківського бізнесу, коли технології 

інтегровані у велику кількість бізнес-процесів та присутні ризики витікання 

інформації та її недостовірність, саме тому варто звернути увагу на 

обслуговування ”фронт- офісу” банківської установи де ризиковість незначна 

 Це може бути аутсорсінг послуг call-центрів, управління офісною 

друкарською інфраструктурою та чільне місце серед  альтернативних шляхів 

зменшення вират займає аутсорсінг карткового бізнесу, зокрема, це може бути 

сегмент банкоматних послуг. 

Для вітчизняних фінансово-кредитних установ питання впровадження 

аутсорсінгу банкоматних послуг залишається проблематичним, адже банки 

побоюються ненадійності роботи аутсорсерів, що може спричинити відтік 

конфіденційної інформації про клієнтів і основною причиною того є 

недосконалість законодавства в даному секторі. 
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Переведення банкоматних послуг на аутсорсінг може стати дешевшою 

альтернативою, цього можна досягти шляхом обгрунтованого розширення 

мережі банкоматів, але не варто в таких умовах забувати і про якість  

банкоматних послуг, адже зниження якості чи подорожчання данного виду 

послуг може призвести до втрати значної частки клієнтів. 

Для того ,щоб ефективно впровадити аутсорсінг банкоматної мережі слід 

врахувати всі переваги та недоліки американсткого досвіду вищезгадуваного 

процессу. Варто адаптувати американстку бізнес-модель карткового ринку до 

вітчизняної, де слід більш жорстко контролювати діяльність таких аутсорсерів 

як: процесорів третьої сторони (third party processors. TPP) та незалежних 

торгівців (сервісних) (independent sales (servise) organazations), щоб не 

допустить кризи даного процесу та перенасичення ринку банкоматних послуг.  

Американський досвід свідчить, що найбільш доцільно передавати на 

аутсорсінг свої карткові програми саме малим та середнім банкам тим самим 

зменшуючи свої витрати . 

Банківські установи мають самі адекватно контролювати результати 

роботи аутсорсерів, а також, ще до впровадження аутсорсінгу, проводити 

детальний економічний аналіз очікуваного результату і оцінку як матеріальних 

так і нематеріальних благ, які планується отримати в майбутньому від 

використання таких інформаційних технологій,крім того співпраця аутсорсерів 

з банками взаємовигідна,адже аутсорсери можуть надавати своїм банківським 

партнерам звітність про держателів, яка дозволить банкам займатися цільовим 

маркетингом та розвитком взаємовідносин саме з вигідними клієнтами. 

Таким чином сучасність диктує свої вимоги, потребує креативних та 

обґрунтованих шляхів рішень.  

Нестабільна кризова ситуація для креативних управлінців дає можливість 

реорганізації і створення більш стійкого підґрунтя для майбутнього росту. 

Побудова чіткої і виваженої  аутсорсингової політики – запорука успіху 

підприємницької ініціативи. 
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Актуальність. Застосування сучасних інформаційних технологій на рівні 

з проблемами надійності та стійкості функціонування зумовило виникнення 

проблеми забезпечення захисту циркулюючої у ній інформації. За таких умов 

з'явились можливості витоку інформації, порушення її цілісності та блокування. 

Тому сьогодні важливим елементом попередження комп’ютерних злочинів у 

банківській діяльності стає застосування сучасних технічних засобів захисту. 

Серед всього спектру захисту даних від небажаного доступу особливо місце 

займають криптографічні засоби захисту, які ґрунтуються на властивостях 

самої інформації. 

Постановка проблеми. Значний внесок у дослідження проблем 

криптографічного захисту банківської інформації зроблений  Аніною Б.Ю., 

Голубєвою В.А., Гуцалюком М.В., Тереніною А.К. та ін., проте проблема 

надійності та крипостійкості алгоритмів потребує подальшого вивчення. 
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Мета роботи – визначення найбільш оптимальних, крипостійких  та 

надійних криптографічних засобів захисту банківської інформації. 

Основна частина. Система інформаційної безпеки України спирається на 

досить розвинену нормативно-правову базу: Закон України «Про захист 

інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 року № 80/94, Закон 

України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року № 852-

ІV і т .ін. Національний банк України регламентує порядок захисту інформації 

у банківських системах у таких нормативно-правових актах: «Положення про 

організацію операційної діяльності у банках України», Постанова Правління 

НБУ № 254 від 18.06.2003, та «Правила організації захисту електронних 

банківських документів з використанням засобів захисту інформації НБУ», 

Постанова Правління НБУ № 112 від 02.04.2007. 

Згідно із Законом України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» криптографічний захист інформації (КЗІ) – вид захисту інформації, 

що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних 

(ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, 

підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо [1]. Засіб 

криптографічного захисту інформації – апаратний, програмний, апаратно-

програмний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту 

інформації. Сучасна криптографія включає два основні напрями: симетричне та 

асиметричне шифрування.  

Дослідження симетричних алгоритмів шифрування зосереджено, в 

основному, навколо блочних та потокових алгоритмів шифрування та їх 

застосуванні. Шифри Data Encryption Standard (DES) та Advanced Encryption 

Standard (AES) є стандартами блочних шифрів затверджених урядом США 

(однак, стандартизацію DES було скасовано після прийняття стандарту AES).  

Прикладами криптосистем з відкритим ключем є Elgamal (названа на 

честь автора, Тахіра Ельгамаля), RSA (названа на честь винахідників: Рона 

Рівеста, Аді Шаміра і Леонарда Адлмана), Diffie-Hellman і DSA, Digital 

Signature Algorithm (винайдений Девідом Кравіцом) [2]. 
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Алгоритм RSA (за першими літерами його творців: Rivest-Shamir-

Adleman) заснований на властивостях простих чисел (причому дуже великих). 

Асиметричний алгоритм RSA можна  використовувати для створення 

електронного цифрового підпису [3, с. 73].  

Порівняльний аналіз основних алгоритмів КЗІ наведений у Таблиці 1. 

Висновки. Алгоритм RSA працює приблизно в тисячу разів повільніше 

за алгоритм DES і потребує в десять раз довших ключів, його стійкість 

теоретично не доведена, проте велика перевага RSA полягає у відсутності 

необхідності організації строго засекреченої процедури обміну ключами. Таким 

чином, для банківських установ є більш доцільним застосування алгоритму 

RSA . 

Таблиця 1 

Основні характеристики криптографічних алгоритмів шифрування 

Вид криптографічного алгоритму 
шифрування 

Характеристика 
DES (Data 

Encryption Standard) 
RSA (Rivest-Shamir-

Adleman) 

Тип ключа Симетричний Асиметричний 

Вид алгоритму Одно ключовий 
(відкритий) 

Двоключовий 
(відкритий та секретний) 

Функція, що 
використовується 

Перестановка і 
підстановка 

Піднесення до 
степеня 

Довжина ключа 56 біт 

1024 біта, а для 
особливо важливих задач – 
2048 біт (наприклад, для 
головного Майстра 
Сертифікатів).  

Найменш 
затратний криптоаналіз 

Перебір по всьому 
ключовому простору Розкладання модуля 

Стійкість Теоретична Практична 

Часові витрати на 
розкриття Століття Залежать від 

довжини ключа 

Час генерації 
ключів Міллі-секунди Десятки секунд 
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В Беларуси функционируют разнообразные системы расчетов, 

использующие банковские пластиковые карточки в качестве платежного 

средства — внутренняя система «БелКарт», международные банковские 

системы VISA и Mastercard/Europay, внутренние частные системы ЗАО 

«Трастбанк», ЗАО «Банк ВТБ Беларусь» и другие. 

С позиции Национального банка Республики Беларусь наиболее важной 

задачей в этом сегменте банковских услуг является не поддержка той или иной 

системы или отдельного банка, а создание необходимых условий для 

увеличения доли безналичных расчетов, совершаемых с использованием 

банковских карточек. В условиях несбалансированной экономики движение 

больших наличных денежных масс может вызывать кризисные ситуации, 
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поэтому государство проявляет особую заинтересованность в сокращении 

наличного денежного оборота, развитии безналичных форм денежного 

обращения.  

В настоящее время развитие национальной системы безналичных 

расчетов с использованием банковских пластиковых карточек осуществляется с 

учетом особенностей того или иного региона с привлечением 

административного ресурса органов исполнительной власти, министерств и 

ведомств. Что касается развития рынка пластиковых карточек в Республике  

Беларусь, то следует отметить, что по состоянию на 01.01.2009 в обращении 

находилось 5,5 млн. карточек международных и внутренних систем расчетов. 

Количество функционирующих банкоматов составило 2028. Число 

предприятий торговли (сервиса), принимающих карточки при оплате за 

реализуемые товары (услуги), - 11865. По сравнению с 2007 годом эмиссия  в 

2008 году увеличилась на 17,5 %,  число банкоматов на 11 %, число 

предприятий торговли (сервиса) на 30 %. Национальным банком 

осуществляется постоянный мониторинг развития системы безналичных 

расчетов с использованием банковских пластиковых карточек, осуществляется 

комплекс мероприятий по созданию на территории Республики Беларусь 

единого расчетного и информационного пространства, обеспечивающего 

расчеты между потребителями и поставщиками услуг через банки, 

небанковские кредитно-финансовые организации, организации почтовой и 

электрической связи. 

Основной экономический эффект от внедрения системы безналичных 

расчетов с использованием банковских пластиковых карт в Республике 

Беларусь заключается в привлечении денежных средств населения в банки и, 

соответственно, в экономику государства. Остатки на счетах держателей 

карточек используется банками в качестве ресурса для инвестиционной 

деятельности, кредитования реального сектора экономики. Кроме того, 

дополнительная экономия средств достигается за счет сокращения налично-

денежного оборота и затрат на его обслуживание. 
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Таким образом, эффективность использования пластиковых карточек 

должна проявляться в сокращении наличного оборота, увеличении остатков на 

счетах банка, а также в увеличении комиссионных доходов как основного 

источника доходов банка.  

В среднесрочной перспективе можно выделить следующие направления 

развития систем расчетов с использованием пластиковых карт: 

1. Увеличение доли безналичных расчетов с использованием пластиковых 

карт. 

2. Внедрение микропроцессорных карт как более безопасного 

инструмента, к тому же предоставляющего возможность расширить спектр 

услуг. 

3. Одним из проектов дальнейшего развития карточной системы может 

стать внедрение в Беларуси социальных, медицинских карт, «Городских карт», 

что позволит наиболее полно удовлетворить потребности различных слоев 

населения и улучшит их социальную защиту. 

Белорусским банкам необходимо проделать определенную работу по 

стимулированию безналичных расчетов с использованием карточек 

(использовать различные скидки, подарки, премии, призы), что в какой-то мере 

будет стимулировать расчеты пластиковыми карточками, привлечет 

дополнительных клиентов и, прежде всего тех, кто является держателем 

пластиковой карточки, но не использует ее в качестве расчетов. 

К решению проблемы увеличения доли безналичных расчетов необходимо 

подходить комплексно, используя систему мер организационно-

экономического и маркетингового характера. Локомотивом данного процесса 

могут и должны выступать банки как наиболее подготовленные субъекты 

рынка, накопившие за эти годы значительный опыт в этой области. 

 Одним из проектов дальнейшего развития карточной системы может 

стать внедрение в Беларуси социальных и медицинских карт, что позволит 

оказывать помощь тем или иным социальным группам, которые нуждаются или 

получают поддержку государства.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

БАНКІВСЬКИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 

Курінна О.Ю. 

Науковий керівник: Горідько Н.П. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Актуальність. Розвиток карткової індустрії забезпечує прозорість 

фінансових операцій, додаткові податкові надходження, суттєво знижує 

витрати, пов’язані з обслуговуванням готівкового грошового обороту, 

призводить до збільшення об’єму залучених грошових коштів в банківську 

сферу і, відповідно, кредитних можливостей банків, а також сприяє активному 

розвитку суміжних галузей діяльності, таких як виробнича, соціальна. 

Постановка проблеми. Незважаючи на зростання ринку пластикових 

карток в Україні, вітчизняні науковці мало уваги приділяють теоретичним 

аспектам цієї проблеми. Окремі питання висвітлюються В.Міщенком, 

А.Морозом, В. Савлуком та ін. Водночас існує багато питань, що чекають на 

вирішення, серед яких особливо гостро постає односторонність розвитку та 

недосконалість банківських технологій. 
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Мета. Розглянути тенденції й перспективи розвитку ринку банківських 

карток в Україні та дослідити можливі варіанти вдосконалення розрахунків 

банківськими пластиковими картками. 

Основна частина. Український ринок банківських карток демонструє 

останнім часом вражаючі темпи приросту. Лідерами по кількості платіжних 

карток та  інфраструктури їх обслуговування на 01.01.2009 стали наступні 

банки: ПриватБанк — 47,5%, "Райффайзен Банк Аваль" — 10,4%, 

Промінвестбанк — 6,9%, Ощадбанк — 4,0%. Особливо наочно відображають 

тенденції ринку показники 2008 року (Таблиця 1): кількість емітованих 

платіжних карт 2008 р. зросла на 21,1% в порівнянні з 2007 р., кількість 

операцій з їх використанням — на 16,0%, а сума коштів за цими операціями — 

на 39,5%, і хоча тенденція в поточному році збереглася, темпи приросту все ж 

знизилися [2].  

Таблиця 1. Основні показники ринку платіжних карток в Україні 
Станом на дату 

№ 
з/п 

Кількісні 
показники 1.01.2

002 
1.01.2

003 

0
1.01. 

2
004 

1.01. 

005 

0
1.01 

.
2006 

0
1.01. 

2
007 

0
1.01. 

2
008 

0
1.01. 

2
009 

1.  

Банки-члени 
карткових платіжних систем 
(шт.) 8 7 

8
7 3 

1
01 

1
11 

1
27 

1
39 

2.  
Держателі 

платіжних карток (тис.осіб.)  214  696 
1

0 525 5 735 
2

1 831 
2

9 414 
3

5 723 
3

7 232 

3.  Платіжні картки 
(тис.шт.)  630  150 

1
1 529 7 080 

2
4 780 

3
2 474 

4
1 162 

3
8 576 

4.  Банкомати (шт.) 830 618 
5

027 104 
1

1325 
1

4 718 
2

0 931 
2

7 965 

5.  Термінали (шт.) 4593 1714 
2

6433 3411 
4

2361 
6

2 045 
9

4 317 
1

16 748 

6.  Імпринтери (шт.) 7134 3438 
3

1976 7338 
4

3930 
3

9 064 
5

4 406 
8

2 084 
 Зазначається загальна кількість емітованих банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна 

видаткова операція за останні дванадцять місяців. 

Експерти відзначають декілька причин такого спаду [1]: по-перше, 

раніше гонка за кількістю карт для банків була своєрідним PR-змаганням на 

ниві залучення клієнтів; по-друге, банки практично перестали видавати 

карткові кредити;по-третє, криза вплинула на кількість користувачів активними 

картами. Наприклад, через ріст рівня безробіття зменшилась кількість 

користувачів зарплатних карт. 
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Також картки в більшості випадків не виконують свою головну роль – 

інструмента безготівкових розрахунків. Розпочавши своє існування з 

«зарплатних проектів», ринок банківських карток практично не змінив своєї 

структури. Науковці відзначають декілька причин затримки подальшого 

розвитку даної інфраструктури: низька купівельна спроможність населення; 

потреба в значних капіталовкладеннях; низька зацікавленість торгівців, 

оскільки банки-екваєри часто не забезпечують швидкого повернення коштів за 

товар на їхні рахунки; нерозвиненість кредитної схеми розрахунків [3]. 

Необхідно розвивати і підтримувати карткові технології, спростити 

процедури, пов’язані з обслуговуванням карток і безготівковими платежами. 

Доцільно було б впровадити видавання невеликих сум у магазинах (процедура 

називається cash-back): невеликі суми видають безпосередньо в магазинах 

тримачеві картки, в Америці ця схема працює і є доволі популярною [1].  

Іншим способом збільшення частки безготівкових розрахунків серед 

тримачів платіжних карток є, як свідчать дослідження, проведеного у 

Великобританії компанією PSE Consulting, використання наперед оплачених 

карток [4]. Новий поштовх для розвитку цієї інфраструктури в Україні, як і в 

усьому світі, дасть упровадження безконтактних технологій.  

Фахівці міжнародної платіжної системи МаsterCard Wordwide, членами 

якої є понад 60 банків України, провели дослідження того, яким чином при 

здійсненні щоденних невеликих купівель змінюється поведінка покупців, що 

використовують один з продуктів цієї системи, - безконтактні наперед оплачені 

картки PayPass (безконтактні технології). За даними головного емітента 

PayPass, які отримані під час досліджень протягом приблизно однакових 

тримісячних термінів у 2006 і 2007 роках, відбулося збільшення: торговельних 

точок, що приймають PayPass - на 230%; кількості трансакцій PayPass у 

торговельних точках - на 270% [5]. 

Висновки. Таким чином, внаслідок впровадження сучасних карткових 

технологій,  буде досягнуто дві мети: зменшення витрат на проведення однієї 

трансакції та розширення мережі, адже електронні гроші на картках 
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потерпають від нерозвиненості інфраструктури, їх переслідує класична 

проблема систем роздрібних розрахунків «курка» - «яйце»: торговець не 

впроваджує технічних засобів для приймання карток з електронними грошима 

тому, що покупці їх не використовують, а покупці не використовують 

електронні гроші на картках тому, що їм немає де їх застосувати. 

Список літератури 
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Аналіз літератури. В роботі [1] розглянута модель оцінки ризику 

неплатежу операцій фінансового лізингу. В рамках даної моделі, 

використовуючи схему послідовного з’єднання елементів, визначають ризик 

неплатежу лізингоотримувачем. 

Постановка задачі. Припустимо, що дана послідовність лізингових 

платежів, кожен з яких визначений за формулою приведеною в [3]: 
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де У – величина лізингового платежу; Д – вартість взятого в лізинг майна; 

j – лізинговий процент; n – строк лізингового контракту ( роки); m – 
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періодичність лізингових платежів на протязі року; і – процент залишкової 

вартості. Розглядаючи послідовність лізингових платежів у вигляді ланцюга 

послідовно з’єднаних елементів[2], необхідно підвищити надійність цього 

ланцюга (забезпечити своєчасну сплату за лізинг) та мінімізувати ризик 

власника лізингового майна. 

Викладення результатів. Використовуючи символіку теорії надійності 

представимо послідовність лізингових платежів у такому вигляді 

Нехай S1 S2 …. Snm – періодичні лізингові платежі, кожен з яких 

дорівнює У. Тоді договір лізингу буде виконаний лише при умові здійснення 

всіх платежів, тоб то цілком обґрунтовано можна застосувати схему 

послідовного з’єднання елементів. 

Відповідно роботі [1] припустимо, що ймовірність оплати кожного 

платежа відома та дорівнює Pопл. На протязі дії договору дана сума платежа не 

змінюється. В цьому випадку ймовірність безвідмовного виконання умов 

договору дорівнює: 

nm
оплpP * . ( 2 ) 

Для підвищення надійності роботи платіжного потоку скористаємося 

добре відомою ідеєю резервування у вигляді гарячого ковзного резерву[2].  

Припустимо, що договір лізингу буде припинений. Тоді для підвищення 

надійності запропонуємо наступну схему : 

1. Перший платіж не резервується, так як без даного платежу схема 

лізингу не починає працювати. 

2. Другий і наступні платежі резервуються k-кратно. 

3. Якщо платіж буде виконано своєчасно, то резерв переходить до 

наступного платежу. Якщо платіж буде прострочений, то його вираховують з 

резерву, а залишок зберігається для наступних платежів. Заключні К-платежів 

лізингоотримувач може не виконувати. 

4. Якщо лізингоотримувач резерв не використовує, то в кінцевому 

розрахунку резерв повертають, вважаючи його депозитом. 
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Для платника, який сумлінно виконував усі умови лізингового договору, 

виконання повної сплати договору в цьому випадку складе: 

   11
1 11


bтк

оплPPP . ( 3 ) 

Для наведеного в (3) прикладу при mn=6 та Ропл=0,9 та кратності 

резервування k=2 ми отримали результати, приведені в табл. 1.  

Ймовірність своєчасного виконання 

лізингових платежів 
Ймовірність безвідмовного 

виконання всіх лізингових платежів 
0,9 0,95 0,95 

Без резервування 0,53 0,73 0,94 

З резервуванням кратності, 

k=2 
0,89 0,95 0,99 

З таблиці видно, що такі незначні зміни проценту платежів дає суттєве 

підвищення надійності виконання умов договору. Припустимо, що в умові ( 3 ). 
mn

m
jZ 





  1 . ( 4 ) 

Тоді лізинговий платіж: 
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ZZm
ДjZY . ( 5 ) 

В умовах нашого прикладу лізингодавець не використовував платежі, 

призначені для резерву, тому при закінченні розрахунків йому повинні 

повернути суму, яка дорівнює: 
1

12








 

mn

m
lYW . ( 6 ) 

де l –  процентна ставка номінального складного процента. 

Висновки. 

1. Запропонована схема підвищення надійності своєчасного лізингового 

платежу. 

2. Напрямок подальших досліджень потрібно вважати вдосконаленням 

схеми резервування лізингових платежів. 
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У нинішніх умовах господарювання українські комерційні банки 

опинилися в центрі багатьох суперечливих, кризових і важкопрогнозованих 

процесів, що відбуваються в економіці, політиці і соціальній сфері. Початковим 

моментом в оцінці можливостей потенційного  клієнта, який хоче одержати 

кредит, є визначення банком можливості позичальника повернути основну 

суму кредиту в обумовлений час і сплатити відсотки за користування ним. 

Один з основних способів уникнення неповернення позики є ретельний і 

кваліфікований відбір потенційних позичальників. Головним засобом такого 

відбору є економічний аналіз діяльності клієнта з позиції його 

кредитоспроможності. Під кредитоспроможністю розуміється такий 

фінансовий стан підприємства-позичальника, яке дає упевненість в 

ефективному використовуванні позикових засобів, здатності і готовності 

позичальника повернути кредит відповідно до умов кредитної угоди  [1]. 

Існує багато методик оцінки якості позичальників. Вживані в даний час і 

рекомендовані способи оцінки кредитоспроможності позичальника спираються, 
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головним чином, на аналіз його діяльності в попередньому періоді і 

орієнтовані, в основному, на рішенні розрахункових задач. Проте вони не 

можуть вичерпно характеризувати кредитоспроможність потенційного 

позичальника в прогнозі.  

Економічний аналіз діяльності клієнта повинен здійснюватися банком 

постійно, починаючи з першого етапу - підготовки до укладення договору на 

обслуговування клієнта. Особливо глибоким повинен бути економічний аналіз 

при укладенні кредитних договорів. Це дозволить запобігти невиправданим з 

погляду грошового обігу і народного господарства кредитним вкладенням, їх 

структурним зрушенням, забезпечити своєчасне і повне повернення позик, що 

має важливе значення для підвищення ефективності використовування 

матеріальних і грошових ресурсів. 

На сучасному етапі існують можливості для вирішення такого роду 

проблем, що сприяє успішній реалізації кредитної політики комерційного 

банку.  

Для вирішення ключової задачі кредитної політики - поліпшення оцінки 

кредитоспроможності позичальника необхідно: 

1. Використовувати розширений набір фінансових коефіцієнтів, оскільки 

застосування обмеженої їх кількості знижує якість аналізу, що проводиться; 

2. Аналізувати динаміку зміни фінансового положення позичальника 

впродовж декількох звітних періодів, а не по останньому балансу; 

3. Використовувати для аналізу кредитоспроможності, на додаток до 

аналізу на основі фінансових коефіцієнтів, аналіз грошового потоку клієнта; 

4. Окрім традиційного аналізу фінансового положення позичальника 

необхідно аналізувати моральні якості клієнта і його здатність заробити гроші 

для погашення кредиту, оскільки від цього, як показує досвід, в значній мірі 

залежить своєчасність і повнота повернення позикових засобів;  

5. Необхідно ретельно вивчати кредитну історію клієнта, для з'ясування 

попереднього досвіду його спілкування з іншими банками і фінансовими 

установами; 
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6. Для узагальнення і систематизації відомостей про позичальника, а також 

наочнішого їх уявлення, пропонується оформляти результати вивчення його 

кредитоспроможності у вигляді кредитної оцінки, включаючи в цей документ 

всі відомості необхідні кредитному комітету для ухвалення рішення про видачу 

кредиту [2]. 

З метою якнайповнішого збору інформації про позичальника і його 

репутацію банк використовує вивчення його фінансових звітів і документів, 

виїзди співробітників на місця для особистого інтерв'ю з клієнтом, запити в 

банки, підприємства, страхові компанії і інші установи про досвід їх 

спілкування з даним клієнтом, використовування можливостей міжбанківських 

структур.  

Вивчення кредитоспроможності клієнта є одним з найважливіших 

методів зниження кредитного ризику і успішної реалізації кредитної політики, 

оскільки дозволяє уникнути необґрунтованого ризику ще на етапі розгляду 

заявки на надання кредиту. Іншими методами зниження кредитного ризику є: 

диверсифікація кредитного портфеля, обмеження розміру кредиту видаваного 

одному позичальнику, страхування кредиту, залучення достатнього 

забезпечення [3]. 

Перші два методи дозволяють обмежити втрати банку від неповернення 

позикових засобів клієнтом. Страхування і залучення достатнього забезпечення 

дозволяють повернути позичені засоби і компенсувати збитки банку по 

відсотках за кредит шляхом страхового відшкодування від страхової компанії 

або реалізації забезпечення. Проте в умовах заплутаної і ускладненої процедури 

реалізації забезпечення переважнішим виглядає страхування кредитів в 

надійній страховій компанії, оскільки в цій ситуації проблемами застави, його 

наявності, збереження, реалізації у разі непогашення кредиту займається 

страхова компанія, а не банк, що, у свою чергу, економить засоби банку і 

робочий час співробітників кредитних підрозділів і служб безпеки.  
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РОЗРАХУНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК      

І ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Осадча Г.В.  

Науковий керівник: Бартош О.М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Ринок банківських послуг останнім часом розвивається під значним 

впливом провідних технологій. Одним із напрямків банківської діяльності, де 

постійне їх оновлення має вирішальне значення, є карткові платіжні технології.  

В останні часи банками приділяється велика увага до операцій з 

використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які 

зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Поступова насиченість 

регіональних ринків банківських послуг призвела до жорсткої міжбанківської 

конкуренції і боротьби за нові сегменти ринку, які раніше були 

непривабливими. До їх числа належить і банківське обслуговування фізичних 

осіб. В цій ситуації пластикові картки виявили технологічні переваги стосовно 

традиційних платіжних інструментів, що і поставило їх в центр уваги банків, 

які почали реалізовувати проекти по залученню коштів населення. 
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Питання визначення готівкового та безготівкового обігу електронних 

грошей є предметом дискусій вчених, економістів, фінансистів, практиків, 

розглядаються такими науковцями, як Ющенко В.А., Зуєв А., Рогач І.Ф., 

Сезнюк М.А., Антонюк В.А., Савченко А.С. та іншими. Деякі вважають, що 

електронні записи є основою безготівкового обігу, а тому електронних грошей 

зовсім не може бути, інші стверджують, що створення так званого 

"електронного гаманця" дозволяє впроваджувати у вільний обіг електронні 

гроші і в позабанківському обігу, що повністю зрівнює їх з готівкою і дозволяє 

назвати повноцінними. Суперечки виникають і у визначенні середовища 

функціонування та його інструментів. 

Фінансова криза підірвала репутацію банків в цілому щодо 

обслуговування платіжних карток. І хоча це звичайне економічне явище, в 

Україні такі події населенням сприймаються тяжче ніж, скажімо, у Франції чи 

Німеччині. Це зумовлене, насамперед, низьким рівнем доходів громадян, і тому 

страх втрати змушує людей тримати кошти вдома у готівковому вигляді.  

Однак, слід зазначити, що в Україні картки перебувають у розрахунках не 

так давно, отже час, щоб надолужити втрачене у нас ще є. Залишається лише 

визначити щоб змогло допомогти вже сьогодні. 

На нашу думку в Україні недостатня інформованість населення щодо 

переваг платіжних карток. На сьогодні реклама цих послуг доволі млява і 

пересічному громадянину досить важко зрозуміти всі особливості платіжних 

карток. Крім того, картки рекламують лише ті банки, які їх емітують. І увага, в 

основному, звертається не на картковий продукт, а на сам банк. Виникає думка, 

а чому б самій державі не прорекламувати картки в цілому, адже державі також 

це вигідно. Слід залучити до популяризації платіжних карток не лише 

телебачення та радіо, а й Укрпошту, яка має доступ чи не до всього населення 

України.  Отже, як бачимо перспективи є, необхідно лише ними скористатися. 

Зараз у світовій практиці використовується багато видів пластикових 

карток, які різняться характером емітента (банки, небанківські структури), 

характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним 
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призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання 

(картки з магнітною смугою, картка з мікросхемою або смарт-картка), за 

ступенем пільг для користувачів («стандартні», «золоті», «платинові»).  

Для здійснення безготівкових розрахунків та видачі готівки із 

застосуванням платіжних карток в Україні можуть створюватися 

внутрішньодержавні банківські одноемітентні та богатоемітентні платіжні 

системи. 

Оскільки розвиток масових електронних платежів потребує значних 

інвестицій, постає питання, чи окупляться ці затрати. Це залежить від тієї 

вигоди, яку одержать їх учасники — фізичні особи, торговельні організації, 

окремі банки та банківська система в цілому, оскільки левову частину цих 

витрат візьме на себе кожний із них. 

Банківська система України отримує такі переваги від широкого 

застосування пластикових карток у сфері масових платежів: 

- зросте залучення грошових коштів у внутрішньобанківський оборот, 

посилиться керованість грошового обороту в цілому, підвищиться роль 

банківської системи в розвитку економіки; 

- знизиться частка готівки в грошовій масі, скоротяться витрати на її 

друкування і забезпечення обігу (касові витрати); 

- з'явиться додатковий стимул для переведення банківської справи на 

сучасні електронні технології, що сприятиме зростанню попиту на новітню 

комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, системи зв'язку, 

висококваліфіковані кадри і дасть тим самим поштовх до розвитку 

вітчизняного виробництва та зайнятості. 

Отже, масштабність проблеми впровадження електронних грошей, перш 

за все, полягає в тому, що вона зачіпає інтереси всього суспільства, а тому є 

соціальною. У вирішенні цієї проблеми зацікавлено не тільки суспільство в 

цілому, але й кожний його елемент, починаючи від окремого громадянина і 

закінчуючи органами державного управління всіх рівнів влади.  
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В последнее время все больший интерес возникает в сфере развития 

безналичной платежной системы на основе банковских пластиковых карт. Еще 

недавно статистические показатели уровня развития системы безналичных 

платежей, такие как количество выпущенных карт и число пунктов их приема в 

расчете на душу населения, у нас были значительно ниже, чем в странах, где 

пластиковые карты стали преимущественным платежным инструментом. Кроме 

того, проблемы, возникшие у нас в этой области, были слишком специфичны. 

Это и недоверие населения к банковской системе в целом после пережитых 

кризисов, и низкий уровень платежеспособности, и недостаточный уровень 

телекоммуникационных услуг.  

Одним из основных показателей уровня развития системы безналичных 

расчетов является степень участия в ней торгово-сервисных предприятий. Для  

ее оценки используется количество установленного оборудования для приема 

банковских карт к оплате за товары и услуги (POS-терминалов). На данный 

момент количество POS-терминалов растет гораздо медленнее, чем объем 

эмитированных (выпущенных) карт. В результате на один  терминал 
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приходится существенно больше карт, чем в других странах Европы. К 

сожалению, пока не решена проблема обеспечения держателей карточек 

надлежащей инфраструктурой обслуживания в части проведения безналичных 

платежей на предприятиях торговли и сервиса. В соответствии со средними 

международными показателями на один платежный терминал должно 

приходиться 160 карточек. По состоянию на 01.01.2009 года в Республике 

Беларусь на один платежный терминал, установленный на предприятии 

торговли (сервиса), приходится 447 карточек, что в несколько раз превышает 

международный показатель. [1]  

К главным причинам медленного решения проблемы увеличения доли 

безналичных расчетов в системе розничных платежей на базе применения 

банковских пластиковых карточек следует отнести, прежде всего, низкий 

уровень бизнес-планирования карточных проектов, отсутствие 

сбалансированности экономических интересов партнеров (держателей 

карточек, банков, предприятий торговли и сервиса) и, как следствие, 

недостаточную работу предприятий торговли (сервиса) по установке 

платежных терминалов и обеспечению их эффективной эксплуатации за счет 

внедрения программ лояльности, направленных на повышение 

заинтересованности держателей карточек в проведении безналичных операций 

с их использованием. Не способствовали решению обозначенной выше 

проблемы и попытки государственного регулирования тарифов на эквайринг и 

инкассацию наличных денег. [2, c 18] 

Для активизации работы по увеличению доли безналичных платежей за 

товары и услуги с использованием банковских пластиковых карточек 

разработан План мероприятий по переходу сферы торговли и услуг на 

безналичный расчет с организацией системы стимулирования установления 

терминального оборудования и безналичных расчетов с помощью пластиковых 

карточек на 2006—2010 годы, утвержденный Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь и первым заместителем Председателя Правления 

Национального банка от 2 октября 2006 г. № 39/102-533 и № 12-02/ 395. 
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Для исполнения Государственной программы и Плана мероприятий 

Национальным банком и банками принимается ряд мер, способствующих 

увеличению доли безналичных расчетов в платежном обороте, в том числе с 

использованием банковских пластиковых карточек. 

Предоставление населению возможности безналичной оплаты услуг с 

использованием банковских пластиковых карточек — наиболее развивающееся 

направление работы финансовых учреждений. Банками обеспечен прием 

платежей за коммунальные услуги, услуги мобильной и электрической связи, 

услуги Интернет-провайдеров, телевизионных каналов и других через 

банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы, мобильные телефоны. [3, c 39]  

Направление и характер дальнейшего развития системы безналичных 

платежей в торговле зависит от поведения и степени заинтересованности ее 

участников: владельца карты, его банка (банка-эмитента), точки обслуживания 

карты (торгово-сервисного предприятия), банка точки обслуживания (банка–

эквайера). Основной мотив заинтересованности Государства в развитии 

безналичной системы платежей состоит в том, что, в отличие от операций с 

наличными деньгами, безналичные транзакции легко контролируются и 

отслеживаются, что исключает их использование в теневой экономике и в 

конечном счете способствует большей прозрачности экономики в целом.  

Таким образом, решение проблемы развития рынка банковских 

пластиковых карт, а также увеличения доли безналичных расчетов в розничном 

товарообороте лежит в нескольких плоскостях: создание технической 

инфраструктуры применения банковских пластиковых карточек, доведение ее 

до нормативного уровня, рациональное и эффективное использование уже 

созданной сети, а также создание нормативно-правовой базы для развития 

системы безналичных расчетов и повышение уровня платежной культуры 

населения. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Сучасний фінансовий ринок характеризується значною складністю 

виникаючих на ньому процесів. Відбувається глобалізація міжнародних ринків, 

збільшується волотильність валют, процентних ставок, курсів цінних паперів і 

цін на сировинні товари, зростають ризики. Значний внесок у дослідження 

кризових явищ фінансового ринку внесли Сорнетте Д., Мендельсон Л. А., Анікін 

А.В та інші науковці [1,2,3]. 

Стандартні методи моделювання тимчасових рядів для аналізу і 

прогнозування процесів, що відбуваються на фінансових ринках, у таких умовах 

часто дають незадовільні результати. 

Одним з методів, що є некритичним до довжини та стаціонарності ряду, 

стали рекурентні діаграми. Формальна концепція рекурентного аналізу була 

представлена Пуанкаре (Poincare) в його роботі від 1890 р. „Sur la probleme des 

trios corps et les equations de la dynamique”.  

Метод рекурентного аналізу полягає у реконструкції траєкторії системи у 

фазовому просторі, на основі якої потім проводиться розрахунок кількісних 

характеристик. Збілут (Zbilut), Веббер (Webber) і Марван (Marwan) розробили 

інструмент обчислення ряду мір: RR (коефіцієнт самоподібності); DET 
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(передбачуваність); L (середній час прогнозування системи); ENTR (ентропія); 

LAM (ламінарність), TT (час завмирання системи) [4].  

Метою даної роботи є дослідження еволюції кризових явищ фінансових 

ринків, зокрема фондових, методам рекурентного аналізу. 

Об’єктом дослідження є фондові ринки країн світу, що мали кризові та 

крахові явища в історії своєї еволюції в часі. 

Предметом дослідження є методи теорії рекурентного аналізу для 

дослідження кризових явищ фондових ринків. 

Криза фінансового ринку – це важлива подія, яка надзвичайно впливає не 

тільки на безпосередніх трейдерів та інвесторів, а й на фінансово-кредитні 

інститути вцілому. В умовах глобалізації криза однієї країни породжує кризові 

явища інших країн. Прикладом чого може бути нинішня світова кризова 

ситуація яка виросла з іпотечної кризи в США. 

Проводимо аналіз кризової ситуації 1929 року методом кількісного 

рекурентного аналізу RQA. У якості початкових даних обираємо 3000 значень 

зміни індексу DJ протягом 1924-1935 років (http://finance.yahoo.com). Розмір 

вікна для обчислення міри динаміки - 250, вимірювання і затримка – 1, радіус  
  - 0,1 (дод.2-5).Результати моделювання представлено на рис. 1. 

  
Рис.1 Динаміка індексу Dow Jones (1924-1935) та зміна міри ламінарності 

відповідно  до динаміки індексу Dow Jones (1924-1935) 

Зниження міри LAM, вказує на нестійкість ринку та критичну точку. 

Початок нестійкості позначено на відмітці “908”, що відповідає відмітці “1158” 

динаміки Dow Jones  (враховуючи розмір вікна). Критична точка позначена на 

відмітці “1105”, для Dow Jones – “1355”. Мінімальне значення міри (0,898) – 
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максимальний рівень волатильності для характеристики справжнього ринку 

позначено для Dow Jones. На відмітці “2207” починається повне відновлення 

ринку. Тобто, підтверджується послаблення ринку та неминучість кризового 

явища. 

Щодо нинішньої ситуації то ми розглядаємо котирування  DJI, RTS, PFTS 

в період з 22.03.2004 по 15.03.2009 років і  відповідні їм міри LAM які 

представлені на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2  Динаміка індексів DJI, PFTS та RTS і відповідні їм міри LAM 

Аналіз динаміки індексів DJI, PFTS та RTS свідчить про кризові явища на  

українському та російському ринках, що показують міри ламінарності даних 

індексів. Міри PFTS та RTS свідчать про присутність кризи, але її характер 

протікання значно кволіший від явищ DJI (рис. 2).  

Отже, метод кількісного рекурентного аналізу, зокрема розрахунок міри 

LAM індексів фондових ринків, може використовуватися для прогнозування 

поведінки ринків. 
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Постійне збільшення об’ємів електронних баз даних потребує створення 

сховища даних консолідованої, якісної інформації, як основи інформаційно-

аналітичної системи для швидкого доступу до потрібної інформації та 

ефективного прийняття управлінських рішень.  

Метою даної роботи  є дослідження технологічних складових, організації 

та структури сховищ даних, визначення проблем та перспектив їх подальшого 

впровадження. 

Дослідження проблем створенням, організації та функціонування сховищ 

даних висвітлено в наукових працях багатьох вчених, зокрема: В.В’юн та 

Ю.Міхненко які розглядають сховища даних як модель ситуаційного аналізу 

діяльності інформаційної системи; Н.Ситник розкриває теорії проектування баз 

і сховищ даних та  їх використання в сучасних інформаційних системах; Г. 

Кузьменко, Н. Шаховська, Г.Асєєв та інші. 

Під сховищем даних розуміють особливу базу даних, котра призначеня 

для зберігання в погодженому вигляді історичної інформації, що надходить з 

різних оперативних систем та зовнішніх джерел. В основі концепції сховища 

даних лежить розподіл інформації, що використовують у системах оперативної 

обробки даних (ОLTP) і в системах підтримки прийняття рішень. 

Еволюція сховищ даних реалізує збереження інформації не лише 

актуальної сьогодні, а й варіантів, що були в минулому. Це означає що 

попередні дані стають основою для формування теперішньої інформації. 
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Організація сховищ даних полягає в описі даних, як їх розуміють 

розробник та користувачі, а також фізичне представлення даних та розміщення 

їх на носіях інформації. 

Сховище даних має такі особливості:  

 отримання інформації з різних джерел даних  у деталізованому та 

агрегованому вигляді;  

 багатовимірне подання інформації – ігноруються деякі вимоги 

нормалізації, що значно підвищує швидкість опрацювання інформації, оскільки 

зменшує кількість операцій з’єднання; 

 наявність даних для опису джерел та структури самого сховища 

даних – у базах даних також використовують словники для опису структур 

даних;  

 наявність пакетного завантаження даних в сховище даних та 

вивантаження даних; 

 наявність процедур аналізу даних та отримання нових даних; 

 орієнтованість даних на аналітичне, а не на статичне опрацювання; 

Структура сховищ даних являє собою сукупність взаємопов’язаних 

елементів, які використовуються доступу користувачі до інформації. 

Структура сховищ даних: 

 існуючі оперативні системи як джерела даних; 

 видобування даних (Data mining); 

 On-Line Analytical Processing (OLAP); 

 Засоби природно-мовного пошуку; 

 Засоби підбору контенту на основі аналізу характеристик користувача; 

 Засоби миттєвого аналізу даних 

Основою побудови та використання сховищ даних є OLAP технологія, що 

заснована на багатовимірному аналізі даних де дані  подаються як показники 

(measures), кожен з яких визначений на деякій множині вимірів.  
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Елементи автоматичної обробки і аналізу даних, що називають Data 

Mining (знаходження знань), стають невід'ємною частиною концепції 

інформаційних сховищ даних та організації інтелектуальних обчислень. 

Простий доступ користувача до сховища даних забезпечує тільки отримання 

відповідей на питання, що були задані, в той час як технологія data mining 

сприяє більш ефективного результату в прийнятті рішення. 

Основними проблем створення сховищ даних є  проектування їх 

структури, визначення критеріїв переносу даних, проблеми пов’язані з 

достовірністю даних. 

Однією з найбільш перспективних сфер застосування є створення 

консолідованих сховищ банківської інформації, що містять великі обсяги даних 

і відповідають концепціям сховищ даних. 

Отже сховища даних являють собою сукупність взаємопов’язаних 

елементів призначених для обробки та швидкого доступу до повної та 

достовірної інформації. Подальший розвиток є досить перспективним оскільки 

невід’ємним елементом  сучасної фінансової та інвестиційної сфери є 

ефективне прийняття обґрунтованих рішень.  
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Національний університет Державної податкової служби України 

Цивілізація людства вже певний відтинок часу розвивається відповідно 

до двох основних тенденцій – глобалізації та формування постіндустріального 

(інформаційного) суспільства, яке є наступним етапом розвитку людства.  Саме 

ці тенденції визначають образ економіки – і світової, і обмеженої рамками 

окремо взятих держав та їх союзів. Так само глобалізація та формування 

інформаційного суспільства змінюють суть внутрішньої та зовнішньої політики 

державних та наддержавних утворень. Саме тому дослідження  грошових 

потоків постіндустріального суспільства є актуальним на сьогодні.  

Зі зміною форм розрахунків і переходом на електронні гроші змінюються 

і грошові потоки. В умовах інформаційного суспільства вони здійснюють 

безперервний рух і відіграють колосальну роль у забезпеченні швидких 

обмінних операцій які здійснюються за рахунок високих технологій. В 

подальшому система грошових потоків тільки ускладнюватиметься і тому для 

оптимізації і гармонізації її функціонування має застосовуватися 

найсучасніший метод прогнозування і моделювання руху грошових потоків – 

метод автоматного моделювання, який завдяки своїй універсальності і простоті 

в подальшому стане незамінним методом моделювання і прогнозування руху 

грошових потоків [1]. 

Саме тому розглянемо метод  автоматного моделювання детальніше. Рух 

фінансових, та грошових потоків у постіндустріальному суспільстві з кожним 
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днем ускладнюються, що збільшує необхідність використання методу 

автоматного моделювання для прогнозування їх змін. 

Основними перевагами методу є: простота, красота, універсальність, 

швидкість, практичність. В якості  основного математичного об’єкта 

використовується автомат Мура. В простому розумінні під автоматом 

розуміється деякий об’єкт який володіє деяким внутрішнім станом a  і здатний 

сприймати вхідні сигнали та видавати вихідні. В практичній діяльності 

застосування автоматів поодинці є не ефективне і тому в основному 

застосовують сукупність пов’язаних між собою автоматів які будуються в 

автоматну систему або автоматну модель[2]. 

Багаторазове повторення елементарних циклів, що покриває весь інтервал 

моделювання, становитиме основний цикл моделювання. Як правило, наприкінці 

основний цикл формується за допомогою спеціальної групи автоматів, що 

додається до моделі індикатора, обчислюється значення критерію ефективності, 

за яким досліджується імовірність роботи та висновки про якість системи, яка 

моделюється 

У практиці даний метод застосовується при моделюванні діяльності 

комерційних банків, моделюванні прогнозу валютних курсів, моделюванні 

портфелю акцій акціонерного товариства, та ін. 

В умовах світової економічної кризи досить актуальним є прогнозування 

поведінки центрального і комерційних банків про що і йтиметься далі. 

Для прикладу спрогнозуємо кількість долара яка необхідна для 

стабілізації грошового ринку України [3, c. 157-163]. Нехай через певні 

проміжки часу ζ населення та комерційні структури продають певну кількість 

доларів постійної величини с1 і також через деякі проміжки часу η інші люди та 

комерційні структури купляють американську валюту на постійну суму с2. 

Кількість долара, що надходить від операцій купівлі і перевищує резервне 

значення R, яке мається в даний момент у Національного Банку України (НБУ) 

може бути використана на продаж населенню і комерційним структурам, що 

сплачують банку відсоткову ставку β тобто різницю курсів покупця і продавця. 
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Якщо на час надходження заяв на покупку долара НБУ не має достатньої 

кількості готівкових коштів, він кредитує нестачу за допомогою сторонніх 

кредиторів (МВФ, МБРР та ін.) під відсоток γ. Передбачається, що усі виплати за 

відсотками здійснюються відразу за кожну одиницю часу. 

Моделювання такої спрощеної схеми доцільне з метою визначення 

оптимального значення резерву долара у НБУ  за кожної фіксованої сукупності 

значень Мζ, Мη, с1 с2,  β, γ. 

В цілому метод автоматного моделювання є кардинально новим 

економічним  і кібернетичним  методом прогнозування діяльності економічних 

суб’єктів і в перспективі саме з його допомогою може бути досягнуто 

оптимальне функціонування економічної системи і не допущення виникнення 

економічних криз у постіндустріальному суспільстві. Даний метод у 

майбутньому може бути застосований не тільки при прогнозуванні фінансових 

потоків але й при розробці різних технічних та економічних проектів і 

раціоналізаторських ідей та ляже в основу побудови складних економічних 

систем. 
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Впровадження нових видів банківських послуг, швидкоплинні коливання 

стану фінансових ринків, зростання конкуренції та глобалізація банківської 

діяльності ставлять низку завдань щодо подальшого ефективного 

функціонування як банківської системи в цілому, так і окремих банків. 

Постановка проблеми. Необхідною умовою прийняття ефективних 

управлінських рішень є не лише констатація існуючого рівня фінансового стану 

та фінансових результатів, а й убезпечення від виникнення проблем у 

діяльності банків у майбутньому. Цьому сприятиме постійний моніторинг на 

підставі аналізу рядів динаміки та прогнозування тенденцій системи показників 

діяльності банку, які всебічно характеризують напрям та інтенсивність змін в 

його активах і пасивах. Водночас ефективність управлінських рішень залежить 

не лише від застосування системного прогнозування, а й від власного 

передбачення керівництвом банку впливу управлінських рішень на фінансові 

показники діяльності. 

Метою даного дослідження є вивчення можливостей застосування 

математичних методів для прогнозування фінансових параметрів діяльності 

банків. 

Обґрунтування отриманих результатів. Основною та найбільш 

відповідальною складовою фінансового менеджменту в банку є фінансове 

планування. При цьому процес планування включає аналіз та прогнозування 

внутрішнього стану банку та зовнішніх економічних показників. 
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Прогнозування – це процес формування прогнозів на основі аналізу 

тенденцій і закономірностей розвитку об’єкта (процесу). 

Прогнозування за своєю суттю є безперервним процесом. У сучасних 

умовах банки здійснюють дослідження ринків на підставі систем обробки 

інформації. Це дозволяє вдосконалювати й уточнювати прогнози в умовах дії 

зовнішніх факторів, що постійно змінюються, нових даних що з’являються в 

процесі виконання планів. Аналіз прогнозних досліджень показує їх 

багаторівневий характер, тобто послідовний перехід від визначення 

закономірностей розвитку загального рівня (макроекономічні прогнози) через 

галузеві прогнози до прогнозу економічних показників діяльності окремих 

банків. Такий підхід дозволяє обґрунтувати управлінські рішення на підставі 

прогнозних оцінок. 

Класифікацію прогнозів розглянемо в залежності від різних критеріїв і 

ознак, до числа яких відносяться: масштаб прогнозування, час (горизонт) 

прогнозування, функції прогнозу тощо (рис. 1) [1]. 

 
Рис.1. Класифікація прогнозів 

За масштабом прогнозування розрізняють макроекономічні прогнози 

(прогноз динаміки внутрішнього валового продукту, прогноз динаміки 

товарного виробництва, прогноз динаміки темпів інфляції, прогноз обсягів 
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експорту та імпорту) та мікроекономічні прогнози (прогноз фінансового стану 

та фінансових результатів діяльності банку). Між зазначеними рівнями можна 

виділити проміжні рівні, які являються об’єктами прогнозування (прогноз 

показників діяльності банківської системи в цілому, прогноз показників 

діяльності банків регіону). 

За періодом часу, на який розробляється горизонт прогнозу, розрізняють 

довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнози.  

Зазначена градація прогнозів за часом є відносною і залежить від 

характеру об’єкта дослідження і цілей прогнозу. Вона по змісту відповідає 

періодичності складання фінансових планів. 

Висновки. Таким чином, прогнозування тенденцій динаміки основних 

показників діяльності банків сприятиме: обґрунтованому вибору оптимальних 

управлінських рішень на основі аналізу тенденцій зміни основних показників 

діяльності банків, а також передбаченню таких змін у майбутньому; 

передбаченню кризових ситуацій і завчасному запобіганню їм; об’єктивній 

оцінці проблем у діяльності банків. 
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Своевременное исполнение банком своих обязательств - так звучит 

определение ликвидности. Ликвидность является необходимым  и 

обязательным условием  надежности и устойчивости банков. Нормативной 

мерой ликвидности является соотношение ликвидных активов и обязательств 

соответствующей срочности. В практической работе банка мерой его 

ликвидности является покрытие ликвидными активами не вообще всех 

обязательств соответствующей срочности, а только тех, которые реально 

предъявлены или планируются к предъявлению. Также для исполнения 

предъявленных банку обязательств существуют рыночные средства пополнения  

ликвидных активов. Однако, привлеченные на рынке средства имееют цену и 

ограничены по объему. Так, управление ликвидностью - это постоянное 

балансирование между риском недополучения дохода и риском избыточных 

расходов. Риск недополучения дохода возникает в случае недоразмещения 

ликвидных, но недоходных активов в менее ликвидные, но зато доходные. Риск 

избыточных расходов - в случае предъявления к исполнению  платежных 

обязательств, превышающих существующие возможности банка, и, 

соответственно, необходимости привлекать средства с рынка. 

В  целях регулирования  банковской ликвидности центральными банками 

ряда стран  предпринимается различные контрольные и надзорные  меры, 

имеющие системный и долгосрочный характер. Среди них наиболее 

значимыми являются определяемые нормативы ликвидности и нормативные 

ограничения. И для того, чтобы снизить риски нарушения соответствующих  

нормативов и не упустить выгоду, банкам необходима поддержка в виде  

мощных аналитических систем. В связи с этим проблема автоматизации  
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системы управления ликвидностью банка является актуальной и важной в 

целях эффективного управления ликвидностью всей банковской системы.  

На сегодняшний день информационные технологии - ядро банковской 

системы, стратегический ресурс развития любого государства. Автоматизация 

банковской деятельности - необходимое условие ее эффективной организации, 

планирования, прогнозирования и, как следствие, устойчивого роста и 

развития. 

Целью исследования является комплексное изучение процесса 

функционирования автоматизированной системы управления банковской 

ликвидностью, определение основных этапов его организации, а также 

выявление основных преимуществ внедрения и использования системы в 

банковской практике.  

Автоматизированное решение по управлению ликвидностью 

предназначено для планирования  величины уровня свободных ликвидных 

активов (величины платежной позиции) на каждый день планового периода. В 

основе  лежит концепция пассивной эволюции, согласно которой уровень 

ликвидности на каждый день планового периода определяется на основании 

плановых финансовых потоков, корреспондирующих со счетами ликвидных 

активов банка. Начальный уровень ликвидности определяется как сумма 

входящих остатков на счетах заданных ликвидных активов, увеличенная на 

плановый приход денежных средств, за вычетом  планового расхода денежных 

средств на начальную дату планового периода. В дальнейшем уровень 

ликвидности корректируется на разницу между плановым приходом и 

расходом денежных средств. Данные отражаются нарастающим итогом. 

На начальном этапе внедрения автоматизированной системы  управления 

банковской ликвидностью имеет  место организации  загрузки в хранилище 

данных, необходимых как для расчета плановых показателей ликвидности, так 

и для контроля их фактического исполнения. Следующий этап связан  с 

разработкой справочников и отчетов, а также с настройкой пользовательского 

интерфейса. Справочники содержат первичную информацию из хранилища 
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данных, а отчетные формы характеризуют уровень ликвидности банка. 

Гибкость настройки интерфейса ввода данных позволяет наиболее эффективно 

планировать и корректировать финансовые потоки банка.   

В целом, можно выделить следующие основные преимущества внедрения 

автоматизированной системы управления ликвидностью: 

1.  Банк может планировать будущие операции и корректировать текущие, 

что позволяет избежать проблем за счет поддержания необходимых остатков 

как на  корсчете, так и на счетах других ликвидных активов; 

2.  Банк может контролировать ожидаемые значения нормативов 

ликвидности, и в случае возможности их нарушения  осуществлять необходимые 

операции  в целях корректировки значения нормативов в течение дня; 

3. Банк может повысить эффективность работы своих сотрудников 

благодаря созданию индивидуальных рабочих мест со всеми необходимыми 

данному специалисту настройками. 
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Современное человеческое общество живет в период, характеризующийся 

небывалым увеличением информационных потоков. Это относится как к 

экономике, так и к социальной сфере. Наибольший рост объема информации 

наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской сфере.  

Производственные предприятия, фирмы, корпорации, банки, органы 

территориального управления, представляют собой сложные системы. Они 

состоят из большого числа элементов, реализующих производственные и 

управленческие функции. Такие экономические объекты имеют 

многоуровневую структуру, а также обширные внешние и внутренние 

информационные связи. Для обеспечения нормального функционирования 

сложных систем, где взаимодействуют разнообразные материальные, 

производственные ресурсы и большие коллективы людей, осуществляется 

управление как отдельными элементами, так и системами в целом. Один из 

важнейших путей улучшения управления – автоматизация его на основе 

широкого внедрения экономико – математических методов и средств 

вычислительной техники. Любую экономическую систему можно 

рассматривать как преобразователь ресурсов в потребляемые обществом 

материальные блага. Такое преобразование реализуется производственно - 

техническим комплексом экономической системы и определяет процесс производства. 

Каждый производственный процесс в своей основе представляет 

целенаправленную деятельность людей, которые посредством средств и 

предметов труда путем совокупности ряда приемов и способов перерабатывает 

исходные ресурсы в готовую для потребления продукцию.  
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Хаотичная автоматизация является одним из наиболее неэффективных 

видов инвестирования средств в развитие предприятия. Под хаотичностью 

процесса в данном случае понимается отсутствие стратегического плана. Как 

правило, при таком подходе процесс внедрения информационных технологий 

определяется краткосрочными локальными задачами, а не реальными потребностями бизнеса.  

Автоматизация по участкам подразумевает процесс автоматизации 

отдельных производственных или управленческих подразделений предприятия, 

объединенных по функциональному признаку. Подобный путь автоматизации 

выбирается в следующих случаях: инвестиционные ресурсы предприятия 

недостаточны для решения задачи автоматизации в полном объеме; 

существуют участки, где применение автоматизированных систем дает 

значительный экономический эффект, например за счет сокращения персонала; 

технология производства или иные условия не позволяют обходиться без 

использования автоматизированных систем.  

Автоматизация по направлениям подразумевает автоматизацию отдельных 

направлений деятельности предприятия, таких, как производство, сбыт, 

управление финансами. Подход, связанный с автоматизацией по направлениям, 

часто применяется при использовании систем класса MRPII, ERP, когда 

конечной целью работ является полная автоматизация предприятия. 

Полная автоматизация управления предприятием. Интеграция предполагает 
такое объединение и согласование управленческих функций и процедур, чтобы 
в ходе процесса управления предприятием обеспечивалась оптимизация его 
поведения. Интеграция проявляется во всех без исключения функциональных и 
обеспечивающих подсистемах. 

Главное, ради чего создаются на предприятиях автоматизированные 
системы, - это функциональная интеграция. Единая компьютерная система 
позволяет обеспечить взаимную прозрачность систем. 

АСУП строится с ориентацией на управление производственным процессом 
как единым целым, а не на автоматизацию деятельности отдельных 
подразделений, занимающихся управлением. Таким образом, комплексная 
автоматизация управления способствует преодолению барьеров между 
различными службами управления. 
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ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
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Науковий керівник: Дмитренко М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Сучасний етап розвитку економіки України висуває нові вимоги до 

економічної політики держави, а саме до грошово-кредитної політики НБУ 

який має забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для стабільного 

соціально-економічного розвитку - цінову стабільність та низьку інфляцію у 

довгостроковому періоді. 

Однак зазначимо, що окремі теоретичні, методичні та практичні аспекти 

механізму монетарної політики в основі інструментів її реалізації залишаються 

недостатньо розробленими. Зокрема, малодослідженими в практичному плані є 

питання причинно-наслідкових зв'язків між грошово-кредитною політикою 

Національного банку України та ситуацією на фінансовому ринку країни. 

Метою статті є аналіз монетарних інструментів та виявлення взаємозв'язків 

макроекономічних змінних у розрізі основних інструментів грошово-кредитної 

політики в Україні. 

Вивченню теоретичних і практичних питань механізму монетарної 

політики присвячено праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених: Г. 

Габбарда, Ф.С. Мішкіна, Д. Тейлора, О.І Корчагіна, Д.В. Криворотова, О.І. 

Лаврушина, Б.П. Адамика, О.В. Дзюблюка, В.І. Міщенка та ін. 
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Грошово-кредитна політика покликана стимулювати ділову активність в 

умовах депресії і пригнічувати, утруднювати економічне зростання при перегріві 

кон'юнктури, хоча реальне досягнення цього є справою надто складною.  

Згідно з Законом «Про Національний банк України» і чинним 

законодавством в процесі здійснення монетарної політики Національний банк 

використовує такий інструментарій. Розглянемо детальніше інструменти 

грошово-кредитної політики їх теоретичне призначення та стан в умовах 

ситуації на фінансовому ринку. 

Світова криза стала лише каталізатором загострення тих негативних 

процесів, які впродовж значного часу накопичувалися в економіці України. 

Грошово-кредитна політика у 2008 році здійснювалася за складних макроекономічних умов. 

1. Процентна політика. Механізм її полягає в тому, що центральний банк 

встановлює ставки процентів за позичками, які він надає комерційним банкам у 

порядку їх рефінансування. Щодо  процентних ставок урахуванням різних 

аспектів Національний банк у 2008 р: 

- облікова ставка: з 30 квітня 2008 р. -12 % річних; 

- процентні ставки за депозитними сертифікатами в 2008 р. від 0,1 % до 25 %;  

- середньозважена ставка за операціями рефінансування в 2008 р. 

становила 15,3 %, у той час як у 2007 р. - 9,2 %. 

Адекватно до спрямування процентної політики Національного банку 

України підвищувалися ринкові відсоткові ставки: 

- на міжбанківському кредитному ринку, де середньозважена ставка 

збільшилася з 4,6 % (у т. ч. за кредитами овернайт - 3,8 %)  - до 23,5 % річних 

(у т. ч. за кредитами овернайт до 22.4 %) у грудні 2008 р; 

- середньозважена ставка за кредитами в національній валюті збільшилася 

з 15,2 % до 21,6 %, в іноземній – з 10,8 % до 12,6 %; 

- за вкладами в національній валюті середньозважена ставка збільшилася з 

9,0 % до 13 %, за депозитами в іноземній валюті - з 5,6 % до 8,1 %. 

2. Політика обов'язкових резервних вимог. Збільшуючи норму обов'язкового 

резервування, центральний банк скорочує обсяг надлишкових резервів банків 
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зменшує їх кредитну спроможність. З 05.01.2009 норматив обов'язкового 

резервування за строковими коштами в іноземній валюті збільшений до 4 %, за 

коштами в іноземній валюті на вимогу - до 7 %.  

3. Операції на відкритому ринку - інструмент грошово-кредитної політики 

держави, суть якого полягає в купівлі та продажу центральним банком цінних 

паперів на відкритому ринку. 

4. Операції рефінансування. Для ефективного регулювання та забезпечення 

ліквідності банків на необхідному рівні Національний банк України з 

урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку, застосовує такі 

інструменти: - операції рефінансування; - депозитні операції; - операції на 

відкритому ринку з державними цінними паперами.  

5. Операції на валютному ринку. За допомогою здійснення операцій на 

валютному ринку центральний банк може здійснювати регулювання грошової 

маси в обігу, підтримуючи відповідну стабільність національної валюти.  

6.Регулювання імпорту й експорту капіталу. 

7.Емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними. 

Оцінюючи вплив монетарних механізмів та інструментів, які використовує 

НБУ при регулюванні грошового ринку, на економічний розвиток, слід зазна-

чити, що всі вони (обов'язкові резерви, процентні ставки, обмінний валютний 

курс, рефінансування банків, мобілізаційні операції) були спрямовані на під-

тримку зростання рівня економіки та підвищення добробуту населення. В окре-

мі періоди монетарні інструменти використовувалися не за своєю сутністю, але 

з належною результативністю для економічних процесів у державі. 

Для підвищення ефективності використання монетарних інструментів НБУ 

потрібна більша незалежність у проведенні грошово-кредитної політики, мож-

ливість проведення структурних реформ в економіці та фіскальній політиці. 
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Науковий керівник: Дмитренко М.Й. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Європейський вибір для України є не якимось символічним жестом чи 

вектором зовнішньої політики, а відповіддю на виклики внутрішнього 

розвитку. Соціальну політику дослідники розглядають виключно з погляду 

забезпечення соціальних виплат населенню, а також створення рівних 

стартових умов для всіх громадян [8, 11-12]. Однак відносини, спрямовані на 

задоволення потреб громадян як споживачів товарів, робіт, послуг, також 

впливають на стан соціального клімату в суспільстві й, безумовно, є 

показником захищеності громадян у відносинах з економічно більш «сильним» 

суб'єктом, тому такі відносини повинні розглядатися як складова соціальної 

політики держави [5, 3]. На сьогодні в Україні досліджуються права споживачів 

у рамках цивільного права у працях В. Бєлих, Л. Іваненко, Л. Миколаєва, 

І. Боровської, А. Осетинської та ін.  

Мета цієї роботи полягає у визначенні необхідних напрямків 

удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів У соціально 

орієнтованій ринковій економіці (з урахуванням сучасних інтеграційних 

процесів). Розуміючи важливість захисту прав споживачів для загального 

економічного розвитку, політичної і соціальної стабільності, країни-члени ЄС 
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формують її спільно, визначаючи цілі, пріоритетні напрямки і законодавче 

забезпечення на рівні керівних органів Союзу [6]. А тому для реалізації нової 

Європейської програми із захисту здоров'я і прав споживачів планується на 

2007-2013 роки бюджет понад 1,2 мільярд євро [10].  

Розглядаючи проблему адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, необхідно враховувати, що як російським, так і українським законодавцем 

накопичений значний досвід захисту прав споживачів, який не можна 

ігнорувати при створенні в Україні правової держави, головний обов'язок якої 

полягає в забезпеченні прав і свобод людини (ст. З Конституції України).Крім 

того, на мою думку, проблему адаптації законодавства про захист прав 

споживачів не можна вирішити без вирішення питання про гармонізацію всього 

законодавства України, тобто без вироблення якихось загальних підходів до 

регламентації відносин у сфері економіки, до всього процесу здійснення 

господарської діяльності, у т.ч. у сфери торгівлі, виконання робіт і надання 

послуг. При цьому така гармонізація повинна здійснюватися з урахуванням 

основних напрямів інтеграційного процесу, передбаченого Стратегією 

інтеграції України в Європейський Союз [2, 103].  

Висування па перший план у суспільстві фігури людини і громадянина 

зобов'язує максимально забезпечити дотримання і захист прав та інтересів 

людини в усіх сферах, у т.ч. у сфері захисту прав споживачів. Саме тому 

захистити споживача за допомогою цивільно-правових норм неможливо. 

Захищати інтереси споживача насамперед необхідно в сфері господарювання за 

допомогою публічно-правових норм [9, 20]. На думку Т.Левшиної, система 

норм права, що регулює суспільні відносини щодо забезпечення захисту прав 

споживачів, містить норми різних галузей права [4, 11]. Комплексним 

інститутом права визнають споживче право майже усі вчені, що вивчають цей 

інститут [3, 4; 7, 2]. Слід мати на увазі що на забезпечення прав споживачів має 

бути спрямоване законодавство в рамках усієї правової системи. Викладене дає 

змогу зробити такі висновки.  
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Для вирішення проблеми адаптації законодавства про захист прав 

споживачів необхідною є гармонізація всього законодавства України, що 

повинна здійснюватися з урахуванням основного напряму інтеграційного 

процесу - забезпечення прав людини. Належне забезпечення прав споживачів 

можливе тільки в сфері господарської діяльності, що має ґрунтуватися на 

основах правового господарського порядку, однією зі складових якого є захист 

прав споживачів. У регламентації відносин у сфері захисту прав споживачів має 

бути принцип соціальної справедливості, що виявляється в забезпеченні 

захисту прав та інтересів «слабкої» сторони. На захист прав та інтересів 

споживачів повинно бути спрямоване все національне законодавство. Усі права 

у взаємодії мають забезпечувати дотримання і захист усіх прав людини і 

громадянина, у т.ч. прав споживачів у соціально орієнтованій ринковій 

економіці. Вступаючи до ЄС, Україна має подбати про створення 

законодавства, спрямованого на захист прав та інтересів споживачів у рамках 

усієї правової системи як складової соціальної політики держави. 
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