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Коваленко Н. А. Уточнення сутності поняття «фінансова стійкість 

страхової організації» 

 

275 

Ковальов Р. I. Проблемні питання обліку необоротних активів 277 

Колбович И. С. Современная концепция тотального управления денежными 

потоками 

 

279 

Костюк О. С. Класифікація фінансових вкладень в обліку 281 

Кохан О. С. Використання стратегічного планування на вітчизняних 

підприємствах 

 

283 

Кохович А. В. Проблемы и перспективы развития небанковских кредитно-

финансовых организаций в Республике Беларусь 

 

285 

Кузьменко О. Г. Інвестиційна діяльність страхових компаній: напрями 

регулювання та оптимізації 

 

287 

Кулик С. Ю. Аналіз динаміки розвитку ринку послуг фінансового лізингу в 

Україні 

 

289 

Куліш О. Г. Аналіз витрат на оплату праці як складова ефективного 

функціонування підприємства 

 

291 

Кущ Ю. М. Облік основних засобів в бухгалтерському і податковому 

обліку 

 

293 

Леоненко И. И. Применение МСФО в системе учета Республики Беларусь, 

и риски связанные с переходом на МСФО 

 

295 

Литвин О. П. Критичний аналіз підходів до обґрунтування інвестицій в 

інноваційні проекти 

 

297 

Литвин О. П. Система SMS-інформування як сучасний засіб комунікацій 300 

Лівандовська О. Р. Аналіз економічної рентабельності селянського 

фермерського господарства «Роксана» 

 

302 

Лівандовська О. Р. Сучасні інформаційні системи управління фінансовими 

результатами сільськогосподарських підприємств 

 

304 
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Лозовська О. О. Особливості розвитку роздрібної торгівлі в Україні 306 

Луцишин О. І. Особливості сплати фіксованого сільськогосподарського 

податку в Україні 

 

307 

Лычик Т. И. Проблемы обязательного аудита в Республике Беларусь 310 

Ляшенко А. О. Вплив страхових резервів на фінансові результати 

страхової компанії 

 

312 

Мазур А. В. Діяльність небанківських фінансово-кредитних установ на 

фоні тенденцій розвитку вітчизняної банківської системи 

 

314 

Максименко Л. В. Основні принципи управління прибутком підприємства 316 

Матвєєва М. В. Особливості бюджетного прогнозування в Україні на 

2013-2014 роки 

 

317 

Мельник М. С. Дослідження міжнародних міграційних процесів в Україні 319 

Мехеда А. В. Інноваційні підходи до управління доходами страхових 

компаній 

 

321 

Михович М. И. Состояние и перспективы развития рынка аудита в 

Республике Беларусь 

 

323 

Мусіяченко А. В. Управління грошовими потоками на підприємстві: 

теоретичні аспекти 

 

326 

Найдич Л. Е. Модели управления денежными потоками 327 

Нечитайло Т. М. Науково-теоретичні підходи щодо визначення поняття 

«податкове планування» 

 

329 

Новицкая М. Г., Михович М. И. Состояние фондового рынка РБ и 

перспективы его развития 

 

331 

Обруч А. О. Основні етапи стратегічного планування інноваційної 

діяльності 

 

333 

Оголь Д. О. Сутність визначення розвитку фінансового сектору країни 336 

Омардібірова А. Н. Розробка методичного підходу до визначення 

ймовірності банкрутства для підприємств машинобудівної галузі 

 

338 

Осадчук Ю. М. Перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних 

установ на фінансовому ринку України 

 

340 

Павлішак Л. В. Особливості нарахування та сплати податку на нерухоме 

майно в Україні 

 

342 

Панченко М. В. Управління грошовими потоками підприємств 344 

Пасєка Ю. В. HYIP як високоприбуткові інвестиційні фонди 346 

Пелех І. Р. Місцеві податки і збори в контексті нового податкового 

кодексу України 

 

348 

Першин О. О. Перспективи створення фонду суверенного багатства в 

Україні 

 

350 

Петулько К. О. Особливості сучасного стану системи обліку та аудиту в 

Україні 

 

352 

Пилипенко О. В. Аналіз діяльності пенсійного фонду України 354 

Підгрушня Ю. В. Обґрунтування першочергових задач фінансового  
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планування та підвищення його ефективності на підприємстві малого 

бізнесу 

 

356 

Пізня О. О. Основні аспекти управління витратами в страхових компаніях 359 

Полховский Е. Н. Внедрение МСФО в Республике Беларусь как реализация 

инвестиционного проекта 

 

360 

Потоцький В. В. Обробка вхідних даних для системи моніторингу 

фінансових ринків на основі нейронних мереж 

 

363 

Потоцький В. В. Удосконалення підходу до розподілу міжбюджетних 

трансфертів як засіб протистояння фінансовому нігілізмові 

 

365 

Рабцун Н. В. Практика оцінювання інституційними інвесторами 

інвестиційних портфелів, в яких містяться ОВДП 

 

367 

Ременюк А. С. Вплив загальнодержавних грошових зобов‘язань України на 

інфляцію 

 

369 

Руцька Т. А. Кредитний скоринг як інструмент забезпечення фінансової 

стійкості банківської установи 

 

372 

Сабадаш С. О. Організаційні важелі управління дебіторською 

заборгованістю підприємства 

 

374 

Самкова А. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення місцевого 

самоврядування в Україні та напрямки їх вирішення 

 

376 

Сафронова М. О. Стратегічний контроль в системі управління 

підприємством 

 

378 

Свінін А. О. Напрямки вдосконалення обліку та контролю дебіторської 

заборгованості підприємства 

 

380 

Сергата К. В. Проблеми ефективності використання бюджетних коштів 382 

Сидорук М. М. Формування політики управління дебіторською 

заборгованістю на підприємстві 

 

385 

Ситникова Є. В. Оптимізація структури капіталу та її вплив на фінансову 

стійкість підприємства 

 

387 

Сімохіна Ю. О. Аналіз динаміки інвестиційного забезпечення відтворення 

основних засобів підприємств 

 

389 

Стойка Ю. А. Удосконалення управління ресурсами бюджетних установ 391 

Супрун И. В. Внутренний валютный рынок Республики Беларусь и 

механизмы его регулирования на современном этапе 

 

393 

Таврель К. М. Контроль за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей в Республике Беларусь 

 

395 

Фесенко А. С. Фінансовий контролінг як система ефективного управління 

діяльності підприємств галузі зв‘язку 

 

397 

Фридель В. І. Взаємодія банків з лізинговими компаніями за допомогою 

зворотного лізингу 

 

399 

Хлебкович Е. В., Кисель Т. Н. Система «Tax Free» в Республике Беларусь: 

проблемы и перспективы 

 

401 

Хоменко В. С. Організація системи раннього попередження та реагування  
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(СРПР) як складової фінансового контролінгу (на прикладі будівельної 

галузі) 

 

403 

Цыцык Р. В. Фискальная устойчивость Украины: понятие, критерии, 

детерминанты 

 

405 

Чепелюк М. С. Перспективи розвитку саморегулівних організацій 407 

Черінько Ю. В. Проблеми фінансування інвестиційних проектів 

українських підприємств 

 

409 

Черінько Ю. В. Автоматизація управління виробничою діяльністю 

підприємства 

 

411 

Чубенко А. В. Уточнення змісту поняття «Фінанси страхової компанії» 413 

Шелест Н. А. Внутренний аудит как способ организации внутреннего 

контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

415 

Шелудченко Т. В. Рівні забезпечення контролю якості аудиторських 

послуг в Україні 

 

417 

Шпиця К. О. Уточнення поняття «ризик-менеджменту 420 

Якубинська Є. А. Проблеми ринку перестрахування та шляхи їх вирішення 

в Україні 

 

421 
 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Агруц Д. С. Управление инвестиционными связями 423 

Бескоровайний М. О. Проблеми банківського кредитування малого 

підприємництва 

 

425 

Богачова А. О. Міграційні процеси в Україні 427 

Бурдыло А. С. Снижение себестоимости сельськохозяйственной продукции 429 

Верінкевич Є. Л. Роль Чорноморського регіону України у соціально-

економічних процесах 

 

431 

Гаптар С. С. Боргова криза в США та її наслідки для України 433 

Глуходід Г. С. Аналіз імовірності банкрутства підприємств 435 

Гнатик І. І. Державне регулювання банківського процента в умовах 

розгортання процесів фінансової інтернаціоналізації 

 

438 

Гордєєва Д. В. Запровадження валютного контролю як захід регулювання 

платіжного балансу 

 

440 

Грудлевська І. В., Смірнова Х. М. Теоретичні аспекти застосування 

бенчмаркінгу як ефективного методу досягнення конкурентних переваг 

підприємства 

 

 

442 

Десятник О. А. Особливості інвестиційної діяльності в Черкаській області 445 

Дробот А. О. Особливості функціонування комерційних банків в Україні 447 

Дума О. І. Реінжиніринг бізнес-процесів: сутність та передумови 

ефективного застосування 

 

449 

Дяченко А. В, Непогодін І. Г. Бенчмаркінг як інструмент підвищення  
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конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 451 

Єфременко В. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ПАТ 

«Вінтер» 

 

453 

Запорожець Т. О. Безготівкові розрахунки: глобальні тенденції та 

українські реалії 

 

455 

Захарченко І. О. Розвиток концепції суспільства знань у світі та Україні 458 

Зварич М. С. Впровадження лікарняних кас як один з напрямів 

реформування системи охорони здоров‘я 

 

460 

Ілляшенко О. О. Застосування логістичних підходів у розвитку системи 

пасажирських перевезень в Україні 

 

462 

Ільчук А. П. Стратегічний напрямок для покращення розвитку туризму 

Чорноморського краю України 

 

464 

Капінус Л. М. Особливості мотивації праці в Україні 466 

Ковалевська В. В. Пропозиції щодо підвищення продуктивності праці та 

зниження витрат на оплату праці на залізничному транспорті 

 

468 

Коротич Ю. І. Аналіз ефективності організації виставкової діяльності на 

прикладі Сумської торгово-промислової палати 

 

470 

Кошель Г. М. Зовнішня торгівля України: проблеми та перспективи 471 

Кравченко А. О. Актуальні проблеми розвитку транспортної 

інфраструктури України в сучасних умовах 

 

474 

Крамська М. С. Формування стратегії антикризового фінансового 

управління підприємством 

 

476 

Кулаковська К. Г. Порівняльна характеристика підходів до визначення 

видів новизни товарів та інновацій 

 

478 

Кулдашова М. С. Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах 

фінансово-економічної кризи 

 

481 

Латинін Д. О. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом на 

підприємстві 

 

482 

Магола В. Ю. Приватизація в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення 484 

Макуха Ю. Н. Получение и использование иностранной безвозмездной 

помощи в Республике Беларусь 

 

486 

Матвіїв О. В. Розвиток фармацевтичної галузі України як складової 

фінансової стабільності держави 

 

488 

Мороз В. М. Сучасні проблеми митної політики 490 

Омельченко В. С. Проблеми прав власності в трансформаційних 

економіках 

 

493 

Остапко В. В. Марксизм в рамках української економічної думки кінця 

XIX – початку XX ст. 

 

495 

Панкратова Н. О. Сучасний стан інфляційних процесів в Україні 497 

Пасічний М. В. Сучасний стан управління державним боргом України 499 

Пилипчук Д. С. Актуальні питання розвитку та функціонування грошових 

систем в умовах інтеграційних процесів 

 

501 

Піддубний Є. Ю. Інституціональні перспективи і фактори розвитку  
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підприємництва в Україні 503 

Погрібний В. О. Оперативний управлінський аналіз в структурі поточного 

контролю на підприємстві 

 

505 

Приходько А. Р. Міжнародні рейтинги України як критерій її інвестиційної 

привабливості 

 

506 

Ратич Р. О. Мотиви діяльності іноземних інвесторів в Україні 509 

Реган К. О. Організація та шляхи вдосконалення системи фінансового 

контролінгу на підприємстві 

 

511 

Савченко О. І. Вплив кризи офшорних зон на економіку України: контекст 

ситуації на Кіпрі 

 

513 

Саєнко Я. В. Особливості обігу фінансових інвестицій на фондовому 

ринку 

 

515 

Свічкар А. А. Україна у світовому процесі інформатизації 517 

Сивак О. В. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості працівників 

банківських установ 

 

519 

Сівакова В. М. Енергозатратність національної економіки та шляхи її 

зниження 

 

521 

Скороход І. В. Порівняльна характеристика енергозатратності української 

економіки та економік розвинутих країн 

 

523 

Слободяник К. П. Попередня оплата: податкові аспекти 525 

Стовба Е. М. Преимущественные аспекты использования дорожных чеков 526 

Cухицька О. В. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України 528 

Таран А. А. Стан та тенденції перспективного розвитку АПК України з 

урахуванням організаційно-правових форм підприємств 

 

530 

Фадєєнко В. Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності економічних 

систем 

 

532 

Федорова В. І. Воєнний туризм в Україні: основні напрями розвитку 534 

Цистан І. В. Передумови функціонування великих сільськогосподарських 

підприємств в Україні 

 

536 

Цистан І. В. Кредитування аграрного сектору в Україні 539 

Цімоха Ю. О. Проблеми і напрями розвитку інноваційно-інвестиційної 

діяльності в Україні 

 

541 

Чанцева Л. Ф. Особливості іноземного інвестування в вітчизняну 

економіку 

 

543 

Шахова О. О. Значення фінансового планування в ринкових умовах 

господарювання 

 

545 

Швед С. А. Соціально-економічна ефективність виробництва хліба з 

підвищеним терміном зберігання 

 

547 

Шевченко А. В., Гожда О. О. Вплив банківської кризи на Кіпрі на 

фінансову систему України 

 

548 

Яковенко Я. Ю. Переваги й особливості інтеграції України до 

Європейського енергетичного простору 

 

551 

Ямпольська К. Ю. Проблеми розвитку індустрії гостинності в Україні 553 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 
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БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

УДК 336.71(477): 339.727.22 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

Артюшок А. А. 

Науковий керівник: к.е.н. Шмігельська З. К. 

Львівський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

У зв‘язку з поширенням процесів європейської інтеграції держави, питання 

присутності іноземного капіталу на ринку банківських послуг є дуже 

актуальним.  

Дискусії породжує питання визначення меж впливу іноземного капіталу на 

вітчизняну банківську систему. Кожна сторона наводить сотні доказів щодо 

правильності своїх міркувань. Метою роботи є аналіз іноземних інвестицій в 

банківську систему України до кризи та в посткризовий період. 

Показники припливу іноземного капіталу до банківської системи України 

показали зростання  кількості банків з іноземним капіталом від 19 у 2012 році 

до 53 у 2013 році, у тому числі зі 100 % іноземним капіталом – до 22. У 2005 р. 

кількість банків за участю іноземного капіталу становила 23 (12,3 % від 

загальної кількості – 186), а вже в 2006 р. їх кількість зросла до 35 (18,1 % від 

загальної кількості – 193). На початок 2007 року частка іноземного капіталу в 

загальній сумі статутного фонду всіх діючих банків становила уже понад 27 %, 

тобто зросла на 9 %. У 2008 році ця частка склала 35 %, тобто зросла на 7 % [2]. 

Станом на 1 січня 2013 року в Україні функціонувало 53 банків з 

іноземним капіталом (серед них 22 повністю іноземних) із 176 зареєстрованих, 

що менше, ніж у 2011 та 2012 роках (55 банків), проте більше на 6, порівняно із 

даними 2008 року. В той же період частка іноземного капіталу у статутному 

капіталі банків становила 39,5 %. Показово, що серед банків, в яких була 

введена тимчасова адміністрація за останні роки немає жодного, який би 

знаходився під контролем іноземців [1]. 

Що ж до найвідоміших банків зі 100 % іноземним капіталом, до них можна 

віднести: «Райффайзенбанк Аваль» (Австрія), «Сітібанк Україна» (США), 

«Каліон Банк Україна» (Франція), Банк «Пекао» (Польша), «ІНГ Банк Україна» 

(Нідерланди), «ХФБ Банк Україна» (Німеччина), «Прокредитбанк» (Німеччина, 

США та Великобританія), «Міжнародний іпотечний банк» (США), 

«Внешторгбанк» (Росія), Банк «Ренессанс Капітал» (Нідерланди), «БМ Банк» 

(Росія та Швейцарія) та інші. 

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному 

капіталі банків) скоротилася з 41,9 % на 1 січня 2012 року до 39,5 % на 1 січня 
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2013 року. За 2012 кількість банків з іноземним капіталом на змінилася, і на 

кінець року становила 53 банки з 176 зареєстрованих. Також не змінилася 

кількість банків зі 100 % іноземним капіталом – 22 (табл. 1) [1]. 

Таблиця 1. 

Динаміка кількості банків з іноземним капіталом 

з 2004 р. по березень 2013 р. 

Показники 

2
0
0
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0
0
5
 

2
0
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2
0
0
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2
0
0
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2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 2013 

01.01 01.03 

Кількість 

зареєстрованих банків 

179 181 186 193 198 198 197 194 198 176 177 

Кількість діючих 

банків, із них: 

158 160 165 170 175 184 182 176 176 176 176 

з іноземним капіталом, 

у т.ч.: 

19 19 23 35 47 53 51 55 53 53 53 

зі 100 % іноземним 

капіталом 

7 7 9 13 17 17 18 20 22 22 22 

Частка іноземного 

капіталу в статутному 

капіталі банків, % 

11,3 9,6 19,5 27,6 35 36,7 35,8 40,6 41,9 39,5 39,5 

Джерело: [1]. 

Іноземний капітал займає дедалі більше місце в банківській системі 

України. Підвищення його ролі в цілому позитивно впливає на розвиток 

банківської системи, зокрема через механізми міжбанківської конкуренції, 

створення якісно нового фінансово-економічного середовища, покращення 

фінансового та організаційного менеджменту банку, збільшення капіталізації 

вітчизняних банків, здешевлення вартості фінансових ресурсів, розширення 

асортименту банківських послуг та підвищення їх якості, впровадження 

міжнародного досвіду ведення банківської справи, використання новітніх 

банківських технологій, покращення якості обслуговування клієнтів. 

Однак присутність іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі 

має низку негативних моментів: прихід іноземних банків, які не мають високих 

міжнародних рейтингів, надійності, достатнього обсягу капіталу; ускладнення 

банківського нагляду; ймовірність збільшення спекулятивних операцій; 

чутливість вітчизняних банків до коливань на світових фінансових ринках; 

можливість захоплення іноземними банками банківського ринку України та 

посилення іноземного контролю; посилення нерівноправної конкуренції між 

національними та іноземними банками; підвищення ймовірності відпливу 

українського капіталу до зарубіжних країн [2]. 

Основними з проблем у сфері залучення іноземних інвестицій є 

нестабільність національної грошової одиниці, незбалансоване законодавче 

забезпечення іноземних інвестицій, нерозвинений ринок банківських послуг, 

відсутність сучасної банківської інфраструктури та кваліфікованого персоналу, 

неефективна система державних регулятивних інститутів тощо [3]. 
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Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи України прихід 

іноземних інвесторів у фінансовий сектор цілком закономірний і природний. І 

тому варто звернути увагу на державну політику в галузі регулювання даних 

процесів, підтримку конкурентоспроможності банків з іноземним капіталом, 

використання їхніх технологічних та організаційних переваг, адже від цього 

залежить підвищення інституційного потенціалу вітчизняної банківської 

системи. 
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СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
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Університету банківськoї справи НБУ 

Пріoритетoм екoнoмічнoї пoлітики держави є забезпечення стабільних 

темпів екoнoмічнoгo рoзвитку на oснoві стійкoгo та динамічнoгo управління 

фінансoвим сектoрoм. Немалу рoль в цьoму прoцесі відіграє управління 

ризиками банківськoї системи, щo, в свoю чергу, визначає стан інвестиційнoгo 

клімату в країні, рівень рoзвитку фoндoвoгo ринку, oсoбливoсті регулювання 

банківськoї діяльнoсті та інші макрoекoнoмічні параметри екoнoміки. 

Метoю данoї рoбoти є аналіз стану пoтoчнoї ситуації з банківськими 

ризиками в Україні, виявлення oснoвних фактoрів зрoстання ризиків банківськoї 

системи та визначення напрямків вдoскoналення системи управляння ризиками 

банківськoї системи України з пoдальшими перспективами їх реалізації. 

Викладення oснoвнoгo матеріалу. Oстаннім часoм на oснoві пoліпшення 

ресурснoї бази вітчизняних банків спoстерігається віднoсне зміцнення 

управління ризиками банківськoї системи. Так, у структурі депoзитів суттєвo 

зрoсла частка дoвгoстрoкoвих депoзитів, щo сталo запoрукoю збільшення частки 

дoвгoстрoкoвих кредитів. Станoм на 01.01.2011 р. питoма вага дoвгoстрoкoвих 

кредитів у загальнoму їх oбсязі зрoсла дo 31,4 %, тoді як на пoчатoк 2010-гo 

вoна станoвила лише 24,4 % [8]. Слід звернути увагу на те, щo темпи зрoстання 

депoзитів перевищили темпи інфляції, щo забезпечилo реальне збереження 

депoзитнoї бази. Разoм із пoліпшенням кількісних пoказників пoліпшилися й 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_%20id=36798
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фінансoві результати банківськoї системи. Якщo у 2010 р. пoрівнянo з 2009 р. 

дoхoди банків зменшились на 4,3 % і станoм на 31.12.2010 р. станoвили 

136,8 млрд грн, тo за сім місяців 2011 вoни зрoсли на 2,4 % і станoм на 

01.08.2011 р. станoвили 80,2 млрд грн, включаючи прoцентні дoхoди в рoзмірі 

64,3 млрд грн (80,2 % від суми сукупних дoхoдів) [8]. 

Прoте, залишається низка прoблем функціoнування вітчизнянoї 

банківськoї системи, серед яких, на наш пoгляд, рoзвитoк систем ризик-

менеджменту та вдoскoналення управління ризиками. Найбільш актуальними 

oстанні є в сфері кредитування, бo зрoстанню ризиків тут сприяють як 

спекулятивне банківське кредитування, так і фактoри нагрoмаджених валютних 

ризиків, скoрoчення пoпиту в країні, пoвільнoгo відпливу інoземнoгo капіталу та 

криза дoвіри внаслідoк світoвoї кризи. З oгляду на це, oснoвними задачами 

банківськoї системи України в напрямку вдoскoналення управління ризиками є:  

 забезпечення пoстійнoгo мoнітoрингу та oцінки ризиків; 

  запoбігання прийняттю некoнтрoльoваних і нерегламентoваних 

рішень, пoв‘язаних із банківськими ризиками; 

 наближення зoвнішньoгo аудиту банків дo вимoг стандартів аудиту та 

етики Міжнарoднoї федерації бухгалтерів (IFAC); 

 удoскoналення метoдики фoрмування банками резервів на пoкриття 

ризиків під активні oперації; 

 підтримка рoзвитку бюрo кредитних істoрій та забезпечення 

ефективнoї системи збереження, oбміну та викoристання інфoрмації; 

 пoліпшення правoвих умoв функціoнування ринку пoхідних 

фінансoвих інструментів;  

 запрoвадження дoдаткoвих диференційoваних ставoк регулярнoгo 

збoру з банків дo Фoнду гарантування вкладів фізичних oсіб; 

 вдoскoналення системи банківськoгo регулювання та нагляду. 

Треба сказати, щo прoтягoм 2010-2011рр. Націoнальним банкoм 

запoчаткoвана низка захoдів для бoрoтьби з нестабільністю в українськoму 

банківськoму сектoрі, включаючи захoди, щo мають на меті запoбігання 

відпливу кoштів, забезпечення належнoгo рівня ліквіднoсті та безперебійнoгo 

здійснення рoзрахунків, а такoж збалансування пoпиту і прoпoзиції щoдo 

інoземнoї валюти. І, за прoгнoзами, внаслідoк усвідoмлення важливoсті 

керування ризиками та реалізації відпoвіднoї пoлітики, в 2012-2014 рр. банки 

України будуть знижувати темпи прирoсту кредитнoгo пoртфеля в 2013 рoці – 

дo 4,6 %, 2014 рoці – 6,7 % у пoрівнянні з 10,4 % в 2011 рoці та підвищувати 

темпи зрoстання депoзитів, відпoвіднo, дo 16,5 % і 15,8 % [2].  

Виснoвки. Прoведене дoслідження дoзвoлилo визначити, щo oснoвними 

актуальними напрямами рoзвитку управління ризиками банківськoї системи на 

сучаснoму етапі є забезпечення реалізації захoдів переважнo інституційнoгo 

характеру, від удoскoналення закoнoдавчoї регулятивнoї бази для більш 

ефективнoгo захисту прав кредитoрів і вкладників банків, стандартизації та 

уніфікації рoбoти банківських устанoв дo фoрмування відпoвідних умoв нагляду 

та регулювання банківськoї діяльнoсті. 
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Постановка проблеми. При прийнятті рішення щодо надання 

інвестиційного кредиту під заставу нерухомості перед банком стає проблема 

невизначеності того, чи буде повернуто своєчасно та в повному обсязі суму 

кредиту і відсотки за користування ним. Таким чином, одне з основних завдань 

банку при іпотечному інвестиційному кредитуванні є мінімізація ризику 

неотримання запланованих від кредитування доходів. 

Метою роботи є дослідження методичних підходів банку до управління 

ризиками іпотечного інвестиційного кредитування та обґрунтування 

перспективних шляхів їх оптимізації.  

Виклад основного матеріалу. В усьому світі іпотека як інвестиційний 

інструмент має велике значення, бо це: 

● для позичальника – додаткова можливість отримання значних коштів на 

тривалі терміни для вирішення житлової проблеми; 

● для банківського інституту – стабільна робота впродовж декількох 

десятиріч зі стабільними доходами та гарантією повернення кредиту. 

Вважаємо, що доречним є поділ іпотечних ризиків інвестиційного 

кредитування на наступні 3 групи:  

- Ризики банку-кредитора (кредитний ризик, ринковий ризик, ризик 

відсоткової ставки, ризик ліквідності, валютний ризик, операційно-

технологічний ризик); 
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- Ризики позичальника (ризик фінансових можливостей, ризик 

репутації, юридичний ризик); 

- Ризики пов‘язані з предметом застави (неможливість реалізації 

предмета застави, можливість знецінення предмета застави за період дії 

кредитного договору, загибель предмета застави, недоліки у складанні й 

оформленні застави, ризик будівництва та монтажу, ризик невиконання 

зобов‘язань забудовником) [2]. 

Основними причинами виникнення наведених ризиків є: недосконалість 

нормативно-правової бази; інфляційні процеси; нестабільний стан економіки в 

державі; недоліки системи управління банку; неправильна оцінка майна та 

кредитоспроможності позичальника [2]. 

Беручи до уваги зарубіжний досвід оцінки банківських ризиків, з‘ясовано, 

що сьогодні вирішальне місце в системі управління ризиками іпотечного 

інвестиційного кредитування повинно посісти стрес-тестування. Відповідно до 

загальновизнаного підходу науковців і практиків розглядають стрес-тестування 

як інструмент управління ризиками, який використовується фінансово-

кредитними установами для оцінки своєї вразливості відносно виняткових, але 

доволі ймовірних загроз. Банки отримують уявлення про те, яку суму збитків чи 

доходів отримають, якщо події розвиватимуться за сформованими 

припущеннями [1]. 

З огляду на це, стрес-тестування дозволить визначити готовність банку, 

який займається іпотечним інвестиційним кредитуванням, до негативного 

розвитку подій на ринку, його спроможність покрити ймовірні збитки у випадку 

дефолту позичальників, а також дасть можливість виявити слабкі сторони 

фінансово-кредитної установи та відпрацювати можливі стратегії поведінки. 

Завдяки комплексності підходу до ідентифікації ризиків, визначення їх 

кількісного впливу та можливостям чіткої інтерпретації одержуваних 

результатів стрес-тестування може бути органічним доповненням до методики 

VaR-аналізу очікуваних та неочікуваних збитків банку від проведення 

іпотечних операцій, а також основою забезпечення їх стійкості під час кризи. 

Зважаючи на індивідуальність ризикового профілю кожної банківської 

установи, яка надає іпотечні кредити, вітчизняні банки повинні самостійно 

розробляти власні моделі стрес-тестування за ризиками іпотечного 

інвестиційного кредитування. У міжнародній банківській практиці розрізняють 

одно- та багатофакторні моделі стрес-тестування [1]. 

Як правило, до однофакторних моделей відносять тести чутливості. За їх 

допомогою можна оцінити вплив зміни одного з факторів ризику на ліквідність 

банку або на вартість її портфеля іпотечних інвестиційних кредитів без 

конкретизації причин таких зрушень. Наприклад, такими факторами можуть 

бути: падіння цін на нерухомість на 10 %, зміна валютного курсу на 5000 

пунктів або відсоткової ставки за кредитом на 2.0 в.п. 

На противагу тестам чутливості, багатофакторні моделі стрес-тестів – так 

звані «тести сценаріїв» – одночасно враховують зміну декількох факторів 

ризику. Такий підхід дозволить використовувати стрес-тестування в 
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комплексній оцінці фінансової стійкості банків, які займаються іпотечним 

інвестиційним кредитуванням. 

Висновки. Іпотечне кредитування як інвестиційний інструмент має 

важливе значення, але ризики, які його супроводжують є значно вищими, 

порівняно з іншими видами банківської діяльності. Для управління ризиками 

при іпотечному інвестиційному кредитуванні існує чимало методів, але за 

необхідне вважаємо розповсюдження у банках України практики стрес-

тестування. Цей інструмент управління ризиками дозволить значно підвищити 

стійкість банківських установ до несприятливого розвитку подій на 

інвестиційному ринку. 
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Постановка проблеми. Заходи реалізації інвестиційного процесу 

окреслені проблематикою невизначеності, що обумовлює імовірність ризиків 

виконання фінансових зобов‘язань позичальником. Таким чином, одне з 

основних завдань банку при інвестиційному кредитуванні є мінімізація ризику 

неотримання  запланованих від кредитування доходів.  

Мета дослідження. Сутність ризиків банківського інвестиційного 

кредитування розглянуті Балабановим І. Т., Коробковою Г. Г., 

Дмитренком М. Г., та ін. Аспекти щодо оцінки ризиків банківських установ, 

висвітлено в працях Камінського А. Б., Чугунова А. В., Іванова В. В. 

Разом із тим, більшість публікацій зазначених авторів присвячено лише 

окремим аспектам теми дослідження та не дають повної, комплексної картини 

сучасного стану ризик-менеджменту банківського інвестиційного кредитування, 

тому дана тема потребує подальшого комплексного наукового дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Основним завданням, що вирішується в 

дослідженні є аналіз сучасного стану ризик-менеджменту банківського 

інвестиційного кредитування юридичних осіб в Україні та шляхів його 

оптимізації. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Socekon/2009_5_3/168-171.pdf


Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

23 

Підвищення ефективності використання інвестиційних кредитів значною 

мірою залежить від обраної кредитної політики конкретного банку, основні 

вимоги якої дають змогу контролювати ризики та забезпечувати захист 

ресурсної бази банку від можливих прямих (матеріальних), та опосередкованих 

(репутаційних) втрат. 

З метою якісного управління ризиками інвестиційного кредитування на 

портфельному рівні банк здійснює стандартизацію кредитно-інвестиційного 

портфеля в розрізі класу активів, класифікації галузей та сегментації клієнтів. В 

аналізі зовнішніх факторів ризиків слід оцінювати ринкову кон‘юнктуру та 

відповідні тенденції на ринку, оскільки кредитний ризик є вагомим фактором в 

реалізації інвестиційного кредитування. Особливу роль для детального аналізу 

кон‘юнктури певного ринку має його сегментація, мета якої полягає в 

визначенні банком своїх переваг у порівнянні з можливостями конкурентів, 

пошуку цільового сегменту ринку, визначенні основних тенденцій співпраці з 

підприємствами певної групи та створенні ефективних банківських продуктів 

для кожного сегменту ринку. Вона здійснюється, як правило, на підставі річного 

доходу від реалізації компанії або групи зв‘язаних компаній, до складу якої 

входить підприємство-позичальник. Додатковими критеріями сегментації 

клієнтів можуть бути розмір статутного фонду, активів, кількість працюючих та 

інші характеристики.  

До оцінки кредитоспроможності, як засобу мінімізації індивідуального 

кредитного ризику, існує декілька підходів: стандартизований (базується на 

оцінках рейтингових агентств) та підхід, який базується на рейтингових 

системах самих банків. Ця система диференціюється залежно від характеру 

позичальника, та ґрунтується як на сальдових та оборотних показниках звітності 

клієнтів, так і на суб‘єктивних показниках. Так, у практиці американських 

банків застосовується правило критеріїв кредитування – «5С» (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Conditions) [4]. 

Актуальним залишається питання коригування кредитної політики з 

врахуванням інтересів кредитора, позичальника, а також ринкової кон‘юнктури, 

що обумовлює застосування плаваючих ставок за кредитами. Рівень плаваючої 

процентної ставки залежить від ситуації на міжбанківському ресурсному ринку 

та від вартості залучених банком коштів. Тому, завданням банку є встановлення 

такої ціни за довгостроковими кредитами, яка давала б змогу збільшити чисту 

процентну маржу в рамках визначених кредитною політикою банку параметрів 

ризику. Досить поширеним в оптимізації очікувань від невизначеності 

процентних ставок у майбутньому є шлях строкових фінансових операцій – 

інструменти ринку деривативів [2].  

Формування та вибір пріоритетних шляхів мінімізації можливих ризиків 

при кредитуванні інвестиційних проектів зумовлюють таке: 

 необхідність своєчасної ідентифікації видів ризиків, які характерні 

конкретному інвестиційному проекту; здійснення кількісного та якісного 

аналізу проектних ризиків; 
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 визначення стратегії «взаємодії» з ризиком; диверсифікація; 

хеджування; постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку та 

налагодження ефективної комунікації між учасниками проекту; розподіл ризику 

між учасниками проекту [2]; 

 надання юридичних гарантій; створення резервних фондів; застави, 

депозити на спеціальних рахунках; поручительство; вексельні інструменти; 

оптимізація структури портфеля інвестиційних проектів [3]. 

Висновки. Отже, на сучасному етапі розвитку банківської системи 

важливим є використання вже набутого розвинутими країнами досвіду, який 

повинен виступити базисом для сучасних розробок вітчизняних фахівців. 
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Постановка проблеми. Формування стратегічного розвитку банку 

передбачає не лише розробку та впровадження стратегії, а й вибір чіткого 

інструментарію її реалізації. Створення банком дієвої системи стратегічного 

управління, а також вибір високоефективної цінової стратегії діяльності банків є 

логічною вимогою сучасного посткризового стану економіки, оскільки це 

дозволить досягнути підвищення прибутку банків, рентабельності їх активів та 

капіталу, а, отже, максимізувати результативність обігу фінансових ресурсів 

банківської системи загалом. 

Виклад основного матеріалу. До основних принципів стратегічного 

розвитку банку належать [1, с. 43]: 

– цілеспрямованість – полягає у визначенні цілей стратегічного управління; 

– єдність фінансової стратегії із загальною стратегією функціонування; 

– динамічність – передбачає вчасну та чітку реакцію керівництва банку на 

зміну параметрів діяльності у внутрішньому й зовнішньому середовищах банку; 

– послідовність – покрокове здійснення стратегічного управління; 

– системність – полягає в тому, що стратегічне управління банківською 

діяльністю розглядають як систему, частини якої перебувають у взаємодії та 

взаємозв‘язку; 

– надійність – означає створення таких умов, щоб діяльність банку 

здійснювалась безперервно, з мінімальними ризиками та гарантувала безпечне 

функціонування банку. 

На нашу думку, банківська діяльність, як і будь-який інший вид 

економічної діяльності, передбачає наявність певного інструментарію, за 

допомогою якого досягаються цілі банку. У складі такого інструментарію 

необхідно виділити цінову стратегію банку. Цінові стратегії – це складові 

стратегії розвитку банку. Отже, цінові стратегії банку є важливим елементом 

загальної стратегії банку, безпосередньо входять до такого важливого напрямку, 

як ринкова стратегія, і містять як стратегічні, так і тактичні аспекти. Стратегії 

ціноутворення – це «набір практичних факторів і методів, яких доцільно 

дотримуватися при встановленні цін на конкретні банківські продукти» [2, с.  

155]. 

Отже, одним із першочергових завдань при формуванні стратегічного 

розвитку банку є визначення основних напрямів діяльності на депозитному та 

кредитному ринках. 
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Цінові стратегії банківської установи на депозитному ринку займають 

важливе місце у структурі маркетингової стратегії розвитку банку, оскільки 

передбачають комплекс заходів щодо визначення з позицій банківського 

маркетингу рівня цін на депозити, у тому числі граничних цін на окремі групи 

депозитних продуктів і послуг. Це комплекс заходів з боку банку з метою 

підтримки встановлених депозитних ставок при їх фактичному регулюванні 

відповідно до різноманітності та особливостей попиту з боку вкладників та 

конкуренції на депозитному ринку. Сутність цінових стратегій полягає в 

«залученні та управлінні депозитними ресурсами шляхом використання 

процентної ставки за депозитами як головного важеля в конкурентній боротьбі 

за вільні грошові кошти потенційних вкладників» [3, с. 87-89]. 

Ми вважаємо, що ціноутворення на депозитні продукти завжди варто 

проводити з урахуванням цін банків-конкурентів, особливостей депозитного 

ряду, його якості, корисності, вагомості та купівельної спроможності для 

клієнтів-вкладників. Зазвичай банки встановлюють диференційовані депозитні 

ставки залежно від виду депозитного рахунку, строку розміщення коштів на 

депозиті, валюти та суми вкладу. 

Стратегії ціноутворення банку на кредитному ринку – це комплекс заходів 

із встановлення цін на різні кредитні продукти (послуги) та їхню зміну 

відповідно до зміни ринкової кон‘юнктури. Об‘єктами ціноутворення на 

кредитному банківському ринку є процентні ставки, тарифи, комісійні, премії, 

знижки, мінімальний розмір кредиту. 

Якщо усунути вплив різних форм оплати, то варто виділити основні цінові 

стратегії банку на кредитному ринку: 

1. Стратегія «проникнення на кредитний ринок». 

2. Стратегія «лідера». 

3. Стратегія «асоційованого кредитного ринку». 

Висновки. Отже, стратегіями ціноутворення доцільно вважати сукупність 

довгострокових положень та принципів, керуючись якими банк встановлює ціни 

на продукти. При цьому вони розробляються з огляду на стратегічні цілі цінової 

політики і є невід‘ємною складовою не лише стратегічного планування, а й 

стратегічного розвитку банку. Проте на практиці немає ідеальних стратегій 

ціноутворення, оскільки кожна має свої переваги і недоліки, тобто ніяка з них 

не може претендувати на універсальність. Вибір конкретної стратегії 

ціноутворення на кредитному чи депозитному ринках залежить від стадії 

економічного циклу в країні та за кордоном, а також від рейтингів і фінансових 

можливостей банківської установи. 
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Актуальність дослідження. В умовах ринкової економіки однією з 

найважливіших проблем, що стоять перед соціально-економічним розвитком 

України, є проблема залучення ресурсів для фінансування нових або підтримку 

вже наявних інвестиційних проектів. Адже сьогодні гострою є проблема щодо 

недостатності внутрішніх інвестицій для фінансування інвестиційних проектів. 

Тому виникає необхідність визначення напрямів залучення зовнішніх джерел 

капіталу для фінансування стратегічних, великомасштабних і соціально-

значимих проектів. [1] Активізація проектного фінансування є передумовою 

динамічного розвитку регіонів України, оскільки саме обсяги інвестицій 

визначають темпи економічного зростання в економіці на основі формування 

сприятливого інвестиційного клімату. Тому вирішення даного питання сприяє 

впровадженню та розвитку проектного фінансування як перспективної схеми 

фінансування інвестиційних проектів в Україні. 

Аналіз останніх публікацій. Проблемам фінансування великих 

інвестиційних проектів присвячено багато ґрунтовних досліджень як у 

зарубіжній, так і в вітчизняній літературі таких учених-економістів: 

О. П. Гузенкo [5], О. С. Кoбичева [1], А. А. Пересада [4], М. В. Гвізда [3], 

Н. М. Чиж [2] та інші. 

Метою дослідження є вивчення сутності й аналіз можливостей 

проектного фінансування в Україні, а також визначення його перспектив. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день банками, що 

надають послуги проектного фінансування є УкрЕксімБанк, Райффайзен банк 

Аваль, Укрсоцбанк, Укрсиббанк, Банк Надра, ТАС-Iнвестбанк, Альфа-Банк, 

Банк Кредит-Дніпро, VAB, Укрпромбанк, UniCredit Bank. [2] Проблеми та 

розвиток проектного фінансування в Україні пов‘язані з динамікою 

інвестиційних процесів в Україні та роллю банківських інститутів. Для розвитку 

механізмів проектного фінансування в Україні потрібні: 

  політична стабільність і визначеність у політику державного регулювання 

економіки; 
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  формування законодавчої бази проектного фінансування; 

  створення державної системи підтримки механізмів (у тому числі й 

фінансових) проектного фінансування; 

  створення державної системи інформування потенційних інвесторів про 

національні інвестиційні проекти та програми; 

  підготовка менеджерських кадрів і накопичення ними практичного 

досвіду; 

  створення спеціалізованих інститутів довгострокового фінансування; 

  подальший розвиток ринку капіталів і похідних фінансових інструментів. 

Розвиток інструментарію проектного фінансування окремими приватними 

компаніями й партнерськими мережами сприяє реалізації всіх вищезгаданих 

умов. Необхідно створити сприятливе інвестиційне середовище проектного 

фінансування, основними елементами якого повинні бути: 

  інформаційне та маркетингове середовища відбору перспективних 

галузевих і регіональних ринків, первинного вибору ефективних 

інвестиційних проектів і програм, здобувачів інвестицій; 

  технологічна, екологічна та фінансова експертизи інвестиційних проектів 

і програм для цілей прийняття інвестиційних рішень; 

  оцінка активів здобувачів інвестицій; 

  оцінка ефективності проектів; 

  страхове обслуговування проекту й інвестора, мінімізація ризиків; 

  комплексне фінансове обслуговування процесу реалізації проекту; 

  управління проектом, контроль його розвитку та забезпечення 

повернення інвестицій. 

Таким чином, організація проектного фінансування – справа 

структурована, але трудомістка. Сприятлива інвестиційна схема організації 

фінансування проектів детермінована, але вимагає значних зусиль по 

створенню. При цьому без одного з вищезгаданих елементів такого середовища 

для будь-якого інвестиційного проекту його практична реалізація неможлива. 

А це робить актуальним завдання концентрації зусиль усіх зацікавлених 

операторів і учасників фінансового ринку на формуванні економіко-правового, 

організаційної й інструментального середовища, що враховує та захищає їхні 

інтереси. 
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Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного 

підприємства полягає в тому, що переважна частина його ресурсів формується 

не за рахунок власних, а за рахунок залучених коштів. Можливості банків в 

залученні коштів не безмежні та регламентовані з боку центрального банку у 

будь-якій державі.  

Найважливішою складовою усієї банківської політики є політика 

формування ресурсної бази. Формування ресурсної бази в процесі здійснення 

банком пасивних операцій історично грало первинну і визначальну роль по 

відношенню до його активних операцій. Основна частина банківських ресурсів, 

як відомо, утворюється в процесі проведення депозитних операцій банку, від 

ефективної і правильної організації яких залежить, стійкість функціонування 

будь-якої кредитної організації. В зв‘язку з цим питання нарощування 

ресурсного потенціалу та забезпечення його стабільності за допомогою 

розробки та реалізації депозитної політики набувають особливого значення і 

актуальності.  

Метою дослідження є визначення суті депозитної політики комерційного 

банку, принципів її формування та впливу на формування ресурсної бази банку, 

дослідження практичного механізму її реалізації комерційним банком і 

виявлення напрямів його удосконалення з метою оптимізації депозитної 

політики банку. 

До визначення сутності депозитної політики не можна підійти 

однозначно. Депозитна політика комерційного банку являє собою стратегію та 

тактику банку по залученню заощаджень населення на поворотній основі. 

Депозитна політика банку повинна включати: розробку стратегії для здійснення 

діяльності банку за залученню заощаджень, що базується на всебічному 

дослідженні ринку, тобто аналіз навколишнього середовища, ринку 

заощаджень, місця та ролі банку на цьому ринку, діагностика та прогнозування; 

формування тактики банку з розробки, пропозиції та просуванню нових 

банківських продуктів для вкладників (у сфері товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної політики); реалізацію розробленої стратегії та тактики; контроль 

http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78255.doc.htm


Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

30 

реалізації політики й оцінку її ефективності; моніторинг діяльності банку по 

залученню заощаджень населення. 

Таким чином, депозитна політика повинна будуватися за маркетинговими 

принципами. Далі виділимо в депозитній політиці чотири маркетингових 

складових: 

1) політика у сфері продукту (асортимент депозитів та їх обсяг); 

2) цінова (процентна) політика банку по депозитах; 

3) політика в області збуту; 

4) комунікаційна політика. 

Дуже важливим є дослідження питань формування та реалізації механізму 

депозитної політики комерційного банку, оскільки від ефективності його 

функціонування багато в чому залежить успішне виконання цілей і завдань, які 

ставляться банком у процесі розробки та проведення депозитної політики. 

На основі аналізу сформованої практики проведення банками депозитних 

операцій запропонована схема формування депозитної політики комерційного 

банку, яка представлена на рисунку 1 [1]. 

Кожен із етапів формування депозитної політики комерційного банку 

тісно пов‘язаний з іншими і є обов‘язковим для формування оптимальної 

депозитної політики і правильної організації депозитного процесу. 

У зв‘язку з цим можна виділити наступні напрямки депозитної політики 

комерційного банку: 

- аналіз депозитного ринку;  

- визначення цільових ринків для мінімізації депозитного ризику; 

- мінімізація витрат у процесі залучення коштів; 

- оптимізація управління депозитним і кредитним портфелем; 

- підтримання ліквідності банку та підвищення його стійкості. 

Аналіз нинішньої практики свідчить, що формування депозитної бази 

будь-якого комерційного банку, як процес складний і трудомісткий, пов‘язано з 

великою кількістю проблем як суб‘єктивного, так і об‘єктивного характеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формування депозитної політики банку 

Постановка цілей і визначення завдань депозитної політики банку 

Виділення відповідних підрозділів і розподіл повноваження 

співробітників банку 

Розробка необхідних процедур залучених ресурсів 

Організація контролю і управління в процесі здійснення депозитних 

операцій 
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Для вирішення існуючих проблем при розробці депозитної політики будь-

якого банку необхідно керуватися певними критеріями її оптимізації. 

Оптимізація депозитної політики банку – це складна багатофакторна завдання, в 

основу рішення якої, на нашу думку, слід покласти врахування інтересів 

економіки країни в цілому, комерційного банку, як суб‘єкта економіки, клієнта 

та персоналу банку. 
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На даний час, в установах банків значна увага приділяється 

комунікаційній політиці, адже існує посилена конкуренція на ринку банківських 

продуктів, коли вони мало чим відрізняються, а відсоткові ставки – майже 

однакові. Це призводить до того, що щорічні бюджети банків майже 

подвоюються. Витрати на комунікації зі споживачами змінюються залежно від 

території дії рекламної кампанії і коливаються у межах від 100 тис доларів до 

1 млн доларів.  

Комунікаційна стратегія в банку виконує не тільки суто інформаційну 

функцію, тобто доносить до клієнтів інформацію про банк та його послуги, вона 

також стимулює клієнтів до споживання банківського продукту саме цього 

банку та забезпечує зворотній зв‘язок між банком та клієнтом, що дає 

можливість аналізувати та корегувати загальний імідж банківської установи [5]. 

Необхідність здійснення комунікацій на сьогоднішній день є 

беззаперечною. Комунікаційна політика банку реалізується за допомогою 

різних складових (інструментів), тобто через рекламу, стимулювання збуту, 

Public Relations (громадські зв‘язки), особисті контакти (особистий продаж) і 

мерчандайзинг. Розрізняють раціональні й емоційні мотиви купівлі банківських 

послуг. До основних раціональних мотивів, що спонукають клієнтів купувати 

послуги банків, відносять: прибуток (економія), еластичність послуг, якість 

послуг, швидкість надання послуг, безпека, обслуговування на високому рівні, 

зручність розташування банку, репутація та відчутна технічна майстерність 

персоналу.  

До емоційних мотивів відносять: особиста влада та вплив клієнта, 

бажання бути прийнятим у суспільстві, зниження особистого ризику. Банки 
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також проводять діагностику поведінки клієнта, що дає їм можливість впливати 

на процес купівлі послуги на кожному з етапів прийняття рішення про купівлю [3].  

Успішне функціонування комунікацій здійснюється також за допомогою 

системи мотивації як окремих людей, так і цілої фінансової установи до 

провадження тих або інших дій і вчинків для задоволення потреб.  

Відносини з клієнтами визначаються цілями комунікаційної стратегії, 

представлені в табл. 1.  

Таблиця 1. 

Цілі комунікаційної стратегії банку [1] 

Ціль Спосіб досягнення 

Залучення нових 

клієнтів 

Інформування та переконання потенційних споживачів банківських 

послуг про переваги співробітництва з банком і високу якість послуг. 

Утримання 

наявних клієнтів 

Підтримка стану споживчої задоволеності якістю наданих банківських 

послуг для забезпечення подальшого користування ними. 

Маркетинг нових 

послуг банку 

Характер відносин зі споживачами може впливати на продаж нових 

послуг. У цьому зв‘язку, доцільно організовувати телефону послугу,  

яка буде інформувати споживачів про нові послуги банку. 

Перевірка ведення 

рекламації 

Створення в банку механізму обліку, аналізу і відповідей на 

рекламації. 

Просування 

послуг банку 

Створення системи чіткої координації заходів щодо реалізації 

комунікаційної стратегії з іншими засобами комунікації, для 

просування послуг банку які присутні на ринку тривалий час. При 

забезпеченні та підтримці запуску нових послуг банку доцільно 

використовувати засоби масової інформації та відносини із 

громадкістю. 
 

Потреба в дослідженнях процесу мотивації в банківській сфері пов‘язана 

із забезпеченням ефективного використання наявних виробничих, комерційних і 

людських ресурсів. Система мотивації повинна бути цілеспрямованою та 

ефективною, має гарантувати постійну зацікавленість працівника та банку в 

цілому в підвищенні результативності праці й якості послуг. При цьому потреби 

та інтереси споживачів повинні бути визначальними.  

Мотивація спрямована на стабілізацію та впорядкування комунікацій 

(інформаційних потоків між її учасниками) з метою найшвидшого задоволення 

попиту і завдяки цьому – досягнення поставлених цілей. Тобто мотивація дасть 

можливість знизити невизначеність в управлінні попитом за рахунок того, що в 

процесі комунікацій збирається інформація про потреби споживачів і попит на 

товари та послуги. На основі цих знань приймаються управлінські рішення. 

Успішне функціонування процесу мотивації в системі маркетингу передбачає 

такий самий вплив у тому ж напрямі та щодо його зовнішнього і внутрішнього 

середовищ [4]. 

В якості елементів комунікативного комплексу, що забезпечує 

синергетичний вплив на зовнішнє середовище, слід виділити: організаційну 

культуру, рекламу, спонсорство, меценатство і благодійність, лобіювання, 

паблісіті, стимулювання збуту, прямий маркетинг, сервіс [2]. 
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Отже, оскільки стратегічним напрямом банків є підтримання бажаного 

образу банківських послуг в очах потенційних клієнтів, сучасний економічний 

розвиток вимагає від банків впровадження ефективного комплексу 

маркетингових комунікацій для просування нових банківських продуктів. 
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Секьюритизация является одним из наиболее быстро растущих сегментов 

мировых финансовых рынков. На протяжении последних трех десятилетий она 

выступает одним из наиболее эффективных механизмов привлечения 

финансирования, открывающих кредитным организациям доступ к  ресурсам 

внутреннего и международного финансовых рынков. В результате появляются 

новые долговые финансовые инструменты, создаются предпосылки для 

появления на фондовом рынке новых участников. Кроме того, секьюритизация 

позволяется кредитным учреждениям реализовывать свои активы, обеспечивая 

этим улучшение финансовых показателей.  

Многочисленным исследованиям вопросов методологии секьюритизации 

посвящены работы таких зарубежных и отечественных ученых, как Х. Бэр, 

Е. Девидсон, Л. Хейр, С. Шварц, Д. Наумов, Л. Примостка, М. Рябоконь и 

другие. 

При рассмотрении перспектив развития секьюритизации в Украине 

целесообразно сначала изучить опыт функционирования рынков 

структурированных финансов в странах, которые уже эффективно используют 

данный инструмент. Следует также отметить, что важно опираться на опыт не 
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наиболее развитых стран, являющихся лидерами в данной сфере, а 

развивающихся стран, так как такие модели проще адаптировать к условиям 

нашей страны. 

Международное агентство Fitch Ratings выделяет трансграничную и 

внутреннюю секьюритизацию. Первый вид подразумевает структурированные 

соглашения, применяемые на рынках с достаточно развитой банковской 

системой, однако слабой инвестиционной базой и отсутствием необходимого 

законодательного обеспечения. Во втором случае соглашения заключаются на 

достаточно развитых рынках, при этом ценные бумаги эмитируют локальные 

организации в национальной валюте, а финансирование осуществляют 

внутренние инвесторы.  

Следует отметить, что выбор типа секьюритизационной структуры 

обусловливается целым рядом факторов: 

1) конкретными социально-экономическими приоритетами, избранными в 

стране на современном этапе экономического развития (жилищное 

строительство и ипотека – в Мексике, жилищные ссуды, обеспеченные пенсией 

– в ЮАР, корпоративные займы и жилищные ипотечные кредиты – в Китае, 

лизинговые операции – в странах Ближнего Востока); 

2) степенью государственной регламентации сделок секьюритизации и 

уровнем правовой защищенности инвесторов (в частности, путем создания 

особых «структур безопасности», которые обеспечивают контроль за 

распределением денежных потоков от секьюритизированных активов и 

гарантируют исполнение обязательств эмитента перед всеми участниками 

сделки – в ЮАР и Китае); 

3) составом участников секьюритизированных структур (банки, в том числе 

центральные банки – в Китае, РФ, странах Ближнего Востока, 

специализированные страховые компании, которые гарантируют 

эмитированные ценные бумаги – в Турции); 

5) суверенным рейтингом страны и доступностью внутреннего 

долгосрочного финансирования. 

Как правило, значительная доля внутренних соглашений в общих объемах 

секьюритизации в соединении с большим разнообразием видов 

секьюритизированных активов указывает на «зрелость» рынка в конкретной 

стране. При этом объекты секьюритизации могут быть разнообразными – от 

жилищной ипотеки до поступлений от платных дорог, лизинговых платежей, 

денежных переводов представителей диаспоры, строительных, корпоративных 

и потребительских займов.  

Что касается развития такого инструмента, как секьюритизация, в Украине, 

то необходимо отметить, что он не получил достаточного распространения, 

однако ряд таких сделок был осуществлен. Первую в истории украинского 

банковского дела трансграничную внебалансовую секъюритизацию ипотечных 

активов осуществил в феврале 2007 г. «Приват-банк» на общую сумму 180 млн 

долл США. Уникальность этой секъюритизации заключается также в том, что 
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впервые долговые обязательства украинского эмитента получили от 

международных рейтинговых компаний инвестиционные рейтинги.  

Первым проектом балансовой секъюритизации в отечественной практики 

стало размещение ипотечных облигаций, эмитированных АБ «Укргазбанк» в 

марте 2007 г. Также в Украине была проведена одна трансграничная сделка с 

авто-кредитами и две балансовые секьюритизации ипотечных кредитов. Ряд 

сделок, заключенных в последующих годах, еще не завершены. 

Таким образом, в нашей стране для развития секьюритизации необходимо 

совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы позволила защитить 

как инвесторов, так и эмитентов. Это будет стимулировать дальнейшее развитие 

данного инструмента, что необходимо в современных условиях, так как 

оказывает положительное влияние не только на состояние отдельного банка, но 

и на экономику страны в целом, позволяет более эффективно распределить 

риски по всему финансовому сектору. 
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Постановка проблеми. У післякризовий період у центрі наукових 

досліджень постала проблема фінансової стійкості банків та інструментів її 

забезпечення. Міжнародний досвід довів високу ефективність дії системи 

оцінки і забезпечення фінансової стійкості банків, яка побудована відповідно до 

положень макропруденційного аналізу. На сьогоднішній день в Україні існують 

усі базові елементи системи макропруденційного аналізу, але їх ефективність 

суттєво знижується, тому що у вітчизняній фінансовій системі переважають 

методи дослідження, що базуються на ретроспективній інформації. 

Мета роботи – дослідити сутність механізму забезпечення фінансової 

стійкості банку враховуючи вплив макроекономічного середовища. 

Виклад основного матеріалу. Досить важливого значення для банків у 

післякризовий період набуває вирішення проблеми забезпечення фінансової 
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стійкості. Стійкість банку – це комплексна характеристика. З позиції 

методології це означає, що управління стійкістю банку слід розглядати з 

урахуванням взаємозв‘язку трьох основних рівнів: перший рівень – об‘єднання з 

економікою в цілому та її регіональних сегментів; другий рівень – взаємозв‘язок 

стійкості окремого банку зі стійкістю банківської системи в цілому як цілісного 

утворення; третій рівень – з позиції окремого банку як структурного елемента 

банківської системи [2]. Отже, стійкість – це макроекономічна характеристика 

як усієї банківської системи, так і окремого банку як складового елемента даної 

системи. 

Основою фінансової стійкості є фінансова безпека банку. Сучасні 

особливості забезпечення фінансової безпеки зумовлюють зростання її ролі для 

кожного комерційного банку. Тобто, виникнення несприятливих ситуацій на 

макро- чи мікрорівні може призвести до проблем з фінансовою стійкістю будь-

якого банку. До таких чинників, які виникають на макрорівні відносять: 

стійкість національної валюти, рівень інфляції, політична ситуація в країні, 

довіра населення до банків та інші. А до чинників, що виникають на мікрорівні 

належать: рівень кваліфікації працівників, ступінь захищеності інформації, 

правильна ідентифікація клієнтів, якість системи ризик-менеджменту та інші [4]. 

Саме тому, для забезпечення фінансової стійкості на трьох рівнях, які були 

описані раніше, а також, щоб попередити вплив зазначених факторів, банку, на 

нашу думку, доцільно використовувати макропруденційний аналіз, що є 

методом проведення постійного моніторингу, комплексного аналізу стану 

фінансової системи, її внутрішніх взаємозв‘язків, взаємодії з реальним сектором 

із метою забезпечення стабільного функціонування банку. Даний аналіз 

заснований на дослідженні ринку та аналізі макроекономічної інформації [3]. 

Основним результатом запровадження даного підходу до оцінки та 

забезпечення фінансової стійкості банківської системи можна вважати 

відсутність суттєвого відтоку іноземного капіталу з країни або надзвичайних 

втрат як банків, так і фінансових установ від знецінення активів на фінансових 

ринках. Україна на сьогоднішній день має малу, відкриту економіку, з чітко 

вираженою сировинно-експортною орієнтацією, суб‘єкти господарювання якої є 

виключно споживачами на міжнародних ринках капіталу, тому використання 

даного аналізу буде досить ефективним як для кожного комерційного банку так 

і для банківської системи в цілому [1]. 

Також, вирішення проблем поглинання негативного впливу з боку 

зовнішнього середовища дозволить знизити вірогідність реалізації надзвичайно 

актуальних на сьогоднішній день системних ризиків – відтоку ресурсів із 

банківської системи, підвищення довіри суспільства як до діяльності банків, так 

і органів державного регулювання, покращення якості банківських активів у 

результаті застосування превентивних заходів. 

Висновки. Отже, використання макропруденційного аналізу для 

забезпечення фінансової стійкості комерційних банків є досить ефективним і 

потребує постійного вдосконалення. На даний момент, на нашу думку, 

важливим є здійснення даного аналізу на перспективу, адже такі результати 
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вірогідніше відображатимуть стан комерційного банку ніж показники, аналіз 

яких проводився ретроспективно. 
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Во всех экономически развитых государствах регулирование банковской 

системы имеет приоритетное значение. Необходимым условием развития 

рыночных отношений является эффективное функционирование банковской 

системы. В связи с этим, банковский надзор имеет большое значение в 

поддержании стабильного социального климата, особенно во время кризиса. 

Поэтому целью исследования является анализ организации банковского надзора 

в Республике Беларусь и выявление направлений его развития. 

Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой. Первый 

уровень — Национальный банк, второй — банки и небанковские кредитно-

финансовые организации.  

В таких странах, как Великобритания, Италия, Нидерланды надзор за 

деятельностью коммерческих банков осуществляют национальные центральные 

банки. В Канаде и Швейцарии органы надзора отделены от центральных 

банков. В Германии, США и Японии существует смешанная система, при 

которой центральные банки разделяют обязанности по надзору с 

государственными органами. В отечественной практике надзор за 

деятельностью коммерческих банков и кредитных учреждений выполняет 

Национальный банк Республики Беларусь. В Национальном банке реализация 

функций надзорного органа возложена на Главное управление банковского 
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надзора и соответствующие подразделения территориальных Главных 

управлений Национального банка. 

На современном этапе развития белорусская банковская система 

характеризуется высокой концентрацией, низким уровнем ликвидности и 

высоким уровнем кредитных рисков преимущественно в связи с 

несовершенством и низкой эффективностью действующей в Республике 

Беларусь системы организации финансирования приоритетных 

государственных программ. Поэтому для решения данной проблемы 

необходимо усилить организацию надзора в банковской системе. В связи с этим 

совершенствование законодательства, регулирующего банковскую деятельность 

и надзор, должно быть направлено на укрепление устойчивости банковской 

системы, обеспечение ее интеграции в мировую банковскую и финансовую 

системы. 

В данный период основным перспективным направлением развития 

традиционных методов банковского надзора в Республике Беларусь является 

дальнейшее внедрение в надзорный процесс элементов риск-ориентированного 

содержательного надзора за деятельностью банков. Учитывая ограничения по 

использованию существующих в мире систем мониторинга надежности и 

устойчивости банков, перечень используемых в настоящее время в рамках 

инспекционного и дистанционного надзора в Республике Беларусь систем, а 

также уровень технологий и наличие необходимых бюджетных и человеческих 

ресурсов, наиболее целесообразным представляется осуществление следующих 

мероприятий по внедрению риск-ориентированного дистанционного надзора в 

Республике Беларусь: 

— систематизация информации о банках за прошлые периоды с учетом 

применимости ее для проведения оценки рисков банков; 

— разработка методологии оценки надежности и устойчивости банков, в 

том числе методики раннего выявления проблемных банков; 

— разработка нормативных правовых документов по проведению оценки 

рисков банков и использованию ее результатов с целью выбора режима надзора 

(стандартного или усиленного) и необходимых мер надзорного реагирования; 

— оптимизация организационной структуры дистанционного надзора для 

эффективного выполнения новых задач; 

— подготовка к разработке и внедрению в дальнейшем комплексной 

системы оценки профиля риска банков. 

Преимущественно качественная оценка финансового состояния банков 

должна проводиться на комплексной основе, включая критерии, 

характеризующие качество управления банком, систем внутреннего контроля, 

адекватность оценки банками рисков их реальному состоянию и процедур по 

управлению ими. 

Следует отметить, что технической основой реализации предлагаемых 

мероприятий является завершение формирования информационно-

аналитической системы (ИАС) Национального банка и внедрение 

автоматизированных систем управления рисками (АСУР) в соответствии с 
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Концепцией автоматизации управления рисками банковской деятельности в 

Республике Беларусь.  

В заключение, следует отметить, что для дальнейшего повышения 

эффективности банковского надзора Республики Беларусь, обеспечения 

стабилизации экономической обстановки необходимо осуществлять 

совершенствование банковского надзора комплексно на всех его этапах. Это 

позволит повысить доверие к банкам со стороны национальных и иностранных 

инвесторов и вкладчиков, создать равные условия для устойчивого 

динамичного развития банков. 
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Підтримка необхідного рівня макроекономічної рівноваги на сучасному 

етапі економічного розвитку України неможлива без залучення додаткового 

обсягу внутрішніх інвестиційних ресурсів. Аби зробити прорив у залученні 

інвестицій для потреб національної економіки, потрібно вдосконалити 

механізми трансформації заощаджень населення в інвестиційний капітал та 

надати громадянам відповідні гарантії.  

Метою дослідження є аналіз процесу трансформації заощаджень 

населення в інвестиційний ресурс для розвитку економіки країни та розробка 

пропозицій щодо активізації цього процесу. 

Різним аспектам перетворення заощаджень населення в інвестиційні 

ресурси присвячені наукові дослідження таких вітчизняних науковців 

Т. М. Одінцової, Г. Г. Чмерук, О. Л. Франченко, Ю. В. Пасічника, 

О. І. Барановського, О. Д. Вовчак. 

Вплив заощаджень населення на процеси, що відбуваються в економіці 

країни, має багатогранний характер. По-перше, грошові доходи населення у 

формі депозитних вкладів виступають джерелами ресурсів кредитних 
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організацій, потрібних для їх діяльності на фондовому та кредитному ринках. 

По-друге, впливають на процеси, що відбуваються на валютному, товарному 

ринках і ринках нерухомості й ін. По-третє, вони відіграють особливу роль в 

утворенні інвестицій в економіці. Бути інвестиціями – одна з важливих функцій 

грошових заощаджень населення. В інвестиції заощадження перетворюються 

після того, як вони трансформуються в інвестиційні кредити або в інвестиційні 

цінні папери – акції, облігації, векселі з терміном погашення більше ніж рік та ін.  

Варто зауважити, що та частина заощаджень, яку населення вкладає у 

формі депозитів у банківську систему, включаючись у господарський оборот, 

дозволяє банкам виконувати свою роль як основи платіжної системи країни, 

забезпечуючи рух грошових і фінансових потоків у національному 

господарстві, формувати необхідний суспільству позиковий капітал, 

прискорювати економічне зростання і підвищувати ефективність економіки, 

здійснювати кредитну емісію (рис. 1), впливаючи на грошову масу в обігу. 

 

 
Рис. 1. Трансформація заощаджень населення в інвестиційний процес 

 

У процесі дослідження можливостей залучення заощаджень населення з 

інвестиційною метою в економіку України варто проаналізувати відповідні 

макроекономічні показники. Співвідношення доходів і витрат населення 

України за 2010-2012 роки наведено в таблиці 1. 

За період 2010-2012 рр. доходи населення зростали в середньому на 16 %. 

Збільшення розмірів доходів населення свідчить про позитивну ситуацію в 

економіці, але разом із тим спостерігається тенденція до зменшення 

заощаджувальної активності населення. Все це спричинено зростанням обсягів 

витрат, які зросли в 2011 році на 19 % [2]. 

Дані Держкомстату свідчать про високу питому вагу (89-92 %) у витратах 

домогосподарств сукупних споживчих витрат. Більш як половина споживчих 

витрат припадає на придбання продовольчих товарів і більш як третина їх 

витрачається на непродовольчі товари та послуги [2]. 
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Таблиця 1 

Динаміка доходів і витрат населення України, млн грн 

Показники 

2010 2011 2012 

млн грн 

% до 

поперед

нього 

року 

млн грн 

% до 

поперед

нього 

року 

млн грн 

% до 

поперед

нього 

року 

1. Доходи населення 1101175 123 1266753 115 1407197 111 

2. Витрати населення 958886 116 1142471 119 1321162 115 

3. Заощадження 

населення 142289 103 124282 87 86035 69 

 

Така структура витрат населення не сприяє зростанню заощаджень, які є 

головним джерелом нагромаджень інвестицій, що, в свою чергу, виступають 

важливим генератором динамічного розвитку економіки. Таким чином, 

проведений аналіз заощаджень населення, їх вплив та значення на формування 

інвестиційного клімату в державі дуже важливий. 

Отже, максимізація об‘єму заощаджень є кінцевою метою регулювання 

ощадного процесу та початковою умовою трансформації заощаджень населення 

в інвестиції для підвищення ефективності використання ресурсної бази 

комерційних банків. 
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Дослідження інвестиційної діяльності банків в умовах ринкової економіки 

викликане потребами функціонування економічних суб‘єктів, необхідністю 

знаходження альтернативних джерел і залучення їх у реальний сектор 

економіки з метою модернізації підприємств і розвитку національної економіки.  

Метою дослідження є виявлення чинників гальмування розвитку 

інвестиційної діяльності вітчизняних банків, системне вирішення яких 

дозволить активізувати інвестиційну діяльність банків в Україні.  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_5/138_Wowczok_17_5.pdf
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Інвестиційна діяльність банку на рівні його, як господарюючого суб‘єкта, 

спрямовується на отримання та примноження ним доходів. Інвестиційна 

діяльність банків як фінансових інститутів, що виконують посередницькі 

функції, полягає в досягненні приросту всього суспільного капіталу, сприянні 

розширеному відтворенню [1, с. 215; 2, с. 53]. Зазначене наводить на думку, що 

банківська інвестиційна діяльність пов‘язана з доходами регіону, здійснюється 

завдяки активній діяльності регіональних відділень банків. Між 

результативними показниками діяльності регіонів, їх економічних суб‘єктів і 

банків існує взаємозалежність.  

Вітчизняні банки в трансформаційний період стали провідними 

інститутами кредитування та інвестування вітчизняної економіки. Разом із тим, 

кризовий стан вітчизняних підприємств не сприяв підвищенню прибутковості 

банків, а спонукав до зростання заборгованості позичальниками.  

Зупинимося на з‘ясуванні чинників гальмування розвитку інвестиційної 

діяльності вітчизняних банків. Серед них можна виділити такі основні: 

- суперечлива взаємодія «нових інститутів ринкового типу зі старим 

неформальним інституційним середовищем – економічною ментальністю, 

нормами господарської практики, звичаями тощо, які залишилася у спадок від 

адміністративно-командної системи»; 

- відсутність балансу інтересів між державою, професійними учасниками 

цього ринку і споживачами його різноманітних фінансових послуг; 

- переважання формальних атрибутів фінансового ринку, який реально не 

функціонує за ринковими правилами (відсутність конкуренції як регулятора 

ринкових процесів, невідповідність ціни фінансових інструментів їх справжній 
вартості, забезпечення ліквідності лише самими торговцями фінансових 

інструментів);  

- відсутність довіри домашніх господарств до фінансових установ, що 

базується на впливі негативного досвіду взаємодії населення та бізнесу з 

вітчизняними фінансовими інститутами;  

- різка поляризація населення країни за дохідністю і, як наслідок, – 

недоступність основних фінансових послуг для переважної більшості жителів 

України;  

- зменшення довгострокової ресурсної бази банків. До зменшення 

ресурсного потенціалу банків відносно довгострокового кредитування призвели 

високі валютні ризики та гірший доступ до міжнародних ринків капіталу в 

кризовий період; 

- зниження кредитоспроможного попиту потенційних позичальників, які 

не мають можливості обслуговувати та погашати борг;  

- корупція, пріоритет інтересів влади над інтересами суб‘єктів 

фінансового сектору, в зв‘язку з чим власники капіталу інвестують у 

поповнення власних рахунків в іноземних банках; 

- наявність у банків більш дохідних та менш ризикованих об‘єктів 

розміщення ресурсів, ніж нефінансові корпорації. Так, у 2010 р. дохідність 

досягала 22-26 %, що негативно відобразилось на інвестиційній діяльності 
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банків. У травні 2010 р. 27,6 % розміщених ОВДП на суму 28,9 млрд грн 

перебували у власності банків, у серпні того ж року вони досягли 

34,37 млрд грн [3];  

- фінансова глобалізація, завдяки якій «локальні національні фінансові 

системи поступово втрачають потенціал саморозвитку та інтегруються в єдиний 

світовий економічний простір з універсальною системою регулювання, єдиними 

уніфікованими правилами. Слід зазначити, що споживання фінансових активів у 

світі неухильно зростає. Одних тільки деривативів до 2009 року на світовому 

фінансовому ринку оберталося на суму 1,2 квадріліона американських доларів – 

еквівалент 87 ВВП цієї економічно розвиненої країни. В сучасному світі значна 

кількість суб‘єктів господарювання «свідомо потрапляє у залежність від 

механізмів боргової економіки, «граючи» з різноманітними фінансовими 

інститутами, дохідність яких не спирається  на розвиток реальних економічних 

процесів, а утворюється внаслідок штучного підтримання інформаційної 

асиметрії між теперішнім часом та майбутнім».  

До зазначених чинників слід віднести непослідовність дій вітчизняного 

уряду по формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні, 

відсутність впливу держави на стимулювання й активізацію інвестиційної 

діяльності економічних суб‘єктів у вітчизняній економіці, в тому числі, і банків. 

Прикладом може слугувати досвід розвинених країн.  

Слід зазначити, що лише комплексне рішення вищезазначених проблем і 

усунення чинників гальмування здатне розвинути й активізувати інвестиційну 

діяльність банків в Україні. 
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Постановка проблемы. Сегодня во многих странах мира реализуются 

программы по повышению финансовой грамотности населения. Исследования 
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показывают, что особое внимание должно уделяться детям и учащейся 

молодежи. Актуальность обучения рассматриваемой возрастной группы 

возрастает в связи с очень низкой осведомленностью молодежи в финансовых 

вопросах. Молодые люди в большинстве своем не откладывают средства на 

будущее, предпочитают хранить свои деньги в копилке, имеют денежные долги. 

Важно понимать, что дети – это будущие участники финансового рынка, 

налогоплательщики, вкладчики и кредитополучатели. Вот почему обучение 

финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на 

начальных ступенях образовательной системы. 

Цель исследования. Целью исследования является раскрытие значения и 

основных направлений повышения финансовой грамотности молодежи в 

Республике Беларусь на основе изучения зарубежного опыта. 

Основная часть. Во многих странах мира активно предпринимаются 

попытки введения финансовой грамотности в качестве самостоятельного 

предмета или в рамках существования предметов, изучаемых в учебных 

заведениях. Это объясняется следующими причинами: позволяет охватить 

обучением все слои школьников независимо от социального и материального 

положения; растет доля школьников, которые начинают принимать финансовые 

решения в более раннем возрасте (карманные деньги, Интернет, мобильный 

телефон и т.д.); именно в раннем возрасте закладываются стимулы к познанию 

и образованию на протяжении всей жизни. Главная цель – найти оптимальный 

вариант включения элементов финансового образования в существующую 

национальную образовательную систему. 

Большой интерес имеет комплексный подход к финансовому образованию 

по схеме «дети – родители – педагоги» (табл. 1). Указанная схема уже доказала 

свою эффективность в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре. 

Таблица 1 

Примеры отдельных информационно-образовательных продуктов, 

методик по схеме «дети-родители-педагоги» 

Программа Основные мероприятия  

Программа «Understanding Money» (Австралия)  серия игр для детей 8-10 лет, 10-12 лет, 

реальная игра (в возрасте 14-16 лет), игра в 

возрасте 16-18 лет; программа «Развитие 

карьеры»  

Программа «Экономическая и финансовая 

грамотность» (Австрия) 

экскурсии по истории денег в Музей денег; 

движение «евро автобуса»  

Программа «Научиться занимать деньги на 

ранней стадии» (Голландия)  

уроки в школе; руководства для родителей; 

игры для подростков  

Программа «Финансовое образование для 

школьников» (Италия)  

тренинги для учителей; уроки в школе  

Программа «Финансы для всех» (Франция) викторины, глоссарий, игры, кроссворды, 

шарады; книги для детей и родителей; форум 

для учителей и родителей  

Программа «Уроки для жизни» (США) руководство для учителей с планами уроков; 

методики для родителей; ролевые игры для 

детей  

Источник: собственная разработка на основании [1] 
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В Беларуси с 2011 года наблюдается увеличение внимания государства к 

проблеме финансовой грамотности населения [2]. Проводится много 

мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности населения в целом 

и молодежи в частности. Министерством образования разработаны программы 

факультативных занятий «Основы экономических знаний» и «Основы 

предпринимательства». В отдельных школах (лицеях, гимназиях) организованы 

факультативные занятия по основам экономических (финансовых) знаний [3]. 

Вывод. Таким образом, мероприятия по повышению финансовой 

грамотности должны охватывать все слои населения, как по возрастному 

признаку, так и по уровню благосостояния. Как показывает международный 

опыт, для получения значимого эффекта в данном направлении необходимо 

обучать финансовой грамотности начиная с раннего возраста. Для повышения 

финансовой образованности молодежи необходимо: введение факультативных 

занятий во всех школах, лицеях, гимназиях; проведение мероприятий по схеме 

«дети-родители-педагоги»; проведение тренингов для школьников, родителей, 

учителей; выпуск книг для школьников и родителей. 
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В умовах глобалізації світової економіки фінансові ринки багатьох країн 

стають усе більш взаємозалежними. Забезпечення стійкості розвитку економіки, 

у тому числі її важливої ланки – банківської системи, є ключовим завданням 

будь-якої держави. Попередження криз безпосередньо пов’язано з виявленням 

ризиків та управління ними. Зі зростанням об’ємів кредитування ростуть ризики 

банківської системи, які потрібно оцінювати, вимірювати та мінімізувати. Нині 

банківська діяльність зазнає змін не тільки у підходах до виживання власне 

банків, а й у здійсненні нагляду за ними. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває виявлення тенденцій і 
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перспектив розвитку банківського нагляду з метою підвищення ефективності 

діяльності банківських установ. Дане питання знайшло висвітлення в працях 

таких українських економістів, як: Барановський О. І. [1], Крилова В. В. [2], 

Міщенко В. І., Петрик О. І. та інші. Але зазначена проблематика, з урахуванням 

її актуальності, потребує нових теоретичних і практичних досліджень з огляду 

на нинішню нестабільну економіку. 

Метою дослідження є детальне вивчення основних підходів та 

удосконалення організації банківського нагляду в Україні на основі ризик-

орієнтованого підходу. 

Необхідність аналізу, якісної та кількісної оцінки величини ризиків 

банківського сектора виникає внаслідок наявності чіткого взаємозв’язку між 

станом банківської системи й економічним ростом країни. Своєю чергою, 

підтримка стабільного економічного росту та стабільності банківського сектора 

неможлива без чіткого уявлення про їх нагальні проблеми, у тому числі про 

ризики, що виникають у процесі банківської діяльності. Аналіз ризиків 

банківської системи України здійснюється органами банківського нагляду. До 

цілей банківського нагляду в цьому напрямку належать: аналіз і оцінка 

фінансового стану банків, контроль за дотриманням банківського 

законодавства, застосування органами банківського нагляду коригуючих 

заходів [1, c. 6]. 

Складність процесу оцінки банківських ризиків визначається наступними 

факторами: складністю банківського сектора як об’єкта аналізу; обмеженістю 

інформації про діяльність банківських установ, отримуваної з форм банківської 

звітності; недостатньою кількістю та недосконалістю розроблених нормативних 

документів, що дозволяють проводити адекватну оцінку ризику; відсутністю 

систематизованої інформації для проведення комплексної оцінки величини 

ризику взятої до уваги банківської установи й банківської системи в цілому; 

відсутністю єдиного інформаційно-аналітичного простору, що поєднує всі 

джерела інформації про банківську систему, алгоритми та методи оцінки 

ризиків. 

Згідно концепції нагляду на основі оцінки ризиків відповідальність за 

контроль ризиків покладається на керівництво банку та спостережну раду 

банку. Національний банк визначає, наскільки добре банк управляє ризиками 

протягом певного періоду, а не лише оцінює стан на певний момент часу. За 

умов нагляду на основі оцінки ризиків Національний банк діє більше як 

наглядач, аніж ревізор [3]. 

Схему банківського нагляду на основі оцінки ризиків можна подати у 

вигляді п’яти послідовних кроків: ідентифікація ризику; вимірювання ризику та 

відокремлення його юридичної складової; оцінка управління ризиками; 

розміщення ресурсів банку у сфері підвищеного або зростаючого ризику; 

використання відповідних інструментів нагляду за проблемними сферами 

діяльності банку. Незалежно від структури банку кожна програма управління 

ризиками повинна включати: виявлення ризику; вимірювання ризику; контроль 

ризику; моніторинг ризику [2, c. 28]. 
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Ефективний процес управління ризиками включає послідовні юридичні 

положення, процеси, персонал і системи контролю та відповідальності. Доцільні 

положення базуються і відображають місію, цінності та принципи установи. 

Вони також роз’яснюють толерантність установи до ризику. Добре розроблені, 

юридично обґрунтовані системи моніторингу дозволяють спостережній раді 

покладати на керівництво банку відповідальність за проведення операцій у 

межах встановлених рівнів толерантності [1, c. 5]. 

Таким чином, на основі аналізу наукових праць і нормативних документів, 

визначаємо, що ефективна система банківського нагляду повинна мати чітко 

визначені обов’язки та цілі для кожного органу, задіяного в нагляді за 

діяльністю банків. Такий орган повинен мати операційну незалежність, прозорі 

процеси, надійне управління й адекватні ресурси та бути зобов’язаним звітувати 

за виконання своїх обов’язків. 

Підвищення функціональної ефективності банківського нагляду буде 

забезпечуватись за умови перенесення його пріоритетів на реальні ризики 

банківської діяльності. Необхідно здійснити організацію системи ефективного 

банківського нагляду таким чином, щоб досягнення цілей відбувалось за 

рахунок як найменших ресурсів, коли підвищується операційна ефективність 

процесу. Головним у цьому напрямку є оптимізація роботи служб банківського 

нагляду. 
Список використаних джерел 

1. Барановський О. І. Регулювання і нагляд у банківській сфері: quo vadis / 

О. І. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 3-10.  

2. Крилова В. В. Визначення ролі центрального банку в системі регулювання та нагляду за 

фінансовим сектором / В. В. Крилова, А. О. Крилова // Вісник Української академії 

банківської справи. – 2011. – №2 (29). – С. 27-32. 

3. Закон України «Про Національний банк України» від 01.01.2013 / Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/ 

 

 

УДК 330.131.7 

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК» 

Волохіна А. Ю. 

Науковий керівник: к.е.н. Фіщенко О. М. 

Донецький національний технічний університет 

 

 Як свідчить практика, жодна держава та навіть уся світова фінансова 

система не в змозі уникнути негативного впливу ризиків. На кожному рівні 

функціонування банківської системи ідеться про різні ризики, проте все 

розпочинається з діяльності звичайних комерційних банків. Вони в своїй 

повсякденній роботі стикаються з масою ризиків, які потрібно вміти оцінити та 

управляти ними. Та перед здійсненням усіх цих важливих дій перш за все 

необхідно дослідити, що саме являє собою поняття «ризик». 
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Актуальність досліджуваної проблематики підтверджується значною 

кількістю наукових праць, присвячених ризикам, в яких з різною мірою повноти 

висвітлені основні аспекти їх сутнісного розуміння та управління ними. Це такі 

вчені як Акіліна О. В., Вознюк Г. Л. , Волкова І. О., Загородній А. Г., 

Шутов В. П. та інші [2; 4; 5]. 

Аналіз концептуальних положень ризикології дозволяє відмітити, що в 

наукових дослідженнях досі відсутній єдиний підхід до визначення самої 

категорії «ризик». У закордонних словниках для позначення категорії «ризик» 

використовуються співзвучні слова: в англійській мові – «risk», у французькій – 

«risque», в італійській – «rischio», в німецькій – «risiko», в іспанській «riesgo» 

тощо. На думку філологів, дана категорія походить від латинського терміна 

«resecum», який в перекладі значить «скеля» або «небезпека» та вживався 

прадавніми мореплавцями для позначення небезпеки зіткнення з прибережною 

скелею [1] . 

На рівні теорії проблема ризику почала розроблятися у рамках класичних 

ідей Мілля Д. С. і Сеніора Н. У. Вони трактують ризик як імовірність отримання 

збитків (втрат) від прийнятого рішення та стратегії діяльності. Подальшого 

розвитку теорія ризиків набула в неокласиків. Представниками цієї теорії були 

Маршалл А. та Пігу А. C. У їх розумінні ризик – це ймовірність відхилення від 

поставлених цілей [2]. Принципові розбіжності між представниками даних 

підходів визначаються різним сприйняттям характеру співвідношення між 

непевністю та ризиком. 

В економічній літературі та на практиці термін «ризик» вживається дуже 

часто. Взалежності від контексту його трактування можна з впевненістю 

говорити про багатогранність сутності та визначення цього поняття. У 

найширшому розумінні ризиком називають невизначеність щодо здійснення тієї 

чи іншої події в майбутньому.  

Законодавча база України не дає чіткого розуміння про визначення 

ризику. Виділяє лише поняття «ризик» ст. 1 Закону України «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 року: ризик – ступінь ймовірності 

негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на 

території об’єкта підвищеної небезпеки або за його межами. Проте у тому ж 

законі поняття «ризик» розглядається в контексті діяльності суб’єкта 

господарювання, у власності або у використанні якого є хоча б один об’єкт 

підвищеної небезпеки [3]. 

Проаналізувавши сучасну українську літературу присвячену проблемі 

ризику, можна сказати що серед учених немає єдиної думки щодо визначення 

поняття «ризик». Але можна виявити, що деякі вчені розглядають ризик із точки 

зору негативного явища, яке погано впливає на розвиток підприємства [2; 4; 5]. 

А інші навпаки розглядають ризик, як можливість отримання доходів або 

нульовий результат від діяльності підприємства. Це Жованіков В. Н., 

Короткова Є. М., Сердюкова І. Д., Тронін Ю. Н., та ін. [6; 7; 8].  

Зауважимо, що трактування ризику різними вченими проводиться у 

надзвичайно широкому діапазоні: від об’єктивізації непевності до її 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

49 

суб’єктивного сприйняття, що породжує певні науково-методологічні проблеми. 

Загалом виділяють наступні погляди науковців на природу ризику: природа 

ризику – суб’єктивна; природа ризику – об’єктивна; природа ризику – 

суб’єктивно-об’єктивна. Доцільно відмітити, що саме останній підхід повно 

визначає природу ризику та в подальшому дозволяє визначати та групувати ті 

фактори, що обумовлюють появу ризиків різного роду та виду [9].  

Проаналізувавши всі вище наведені положення, щодо ризику, можна 

сформулювати таке визначення ризику: це – суб’єктивно-об’єктивна економічна 

категорія, яка притаманна майже кожній сфері діяльності, що відображає 

невизначеність її результату та можливі несприятливі (або, навпаки, сприятливі) 

наслідки в разі неуспіху (або успіху). Дане визначення найбільш повно 

відповідає змісту цього явища та зрозуміло для широких кіл студентів, 

дослідників, науковців. 
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Розвиток національної економіки залежить від банківської системи, від її 

здатності створювати необхідні обсяги банківських ресурсів. Основна частина 

банківських ресурсів утворюється в результаті залучення банками депозитів. 

Світовий досвід переконує, що найстійкішим ресурсом для банку є депозити 

фізичних осіб, за якими спостерігається значно менший рух коштів, на відміну 
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від депозитів юридичних осіб. Водночас ринок депозитних послуг фізичних осіб 

є найбільш вразливим сегментом ринку, на який досить сильно впливає 

зменшення доходів населення, підвищення рівня безробіття та рівня споживчих 

цін, а також зростання недовіри до банківської системи. 

Депозити є важливим джерелом ресурсів банку, їх структура рухлива та 

знаходиться в залежності від кон‘юнктури грошового ринку. Саме від цієї 

категорії великою мірою залежить діяльність не лише одного банку, а й усієї 

банківської системи.  

Метою даної роботи є виявлення основних тенденцій і принципів 

становлення та функціонування ринку депозитних ресурсів фізичних осіб в 

Україні. 

Депозити – це гроші, передані в банк їх власником для зберігання, та які 

залежно від умов зберігання числяться на тому чи іншому банківському 

рахунку. Вони відіграють дуже важливу роль в економіці держави, оскільки 

вільні кошти фізичних осіб і суб‘єктів господарювання вводяться в оборот, а, 

отже, не залежуються у скарбничках, а працюють. 

Нижче в таблиці наведені дані щодо залучення коштів на депозитні 

рахунки в банках України. 

Дата 
Кошти фіз. осіб Кошти юр. осіб Всього залучено, 

млрд грн 
Млрд грн Частка, % Млрд грн Частка, % 

На 01.01.11 206,63 78,89 55,276 21,11 261,9 

На 01.01.12 310,39 66,97 153,12 33,03 463,51 

На 01.01.13 365,9 64,43 202,0 35,57 567,9 

Джерело: [1] 

Як видно з наведених даних, зобов‘язання банків України за коштами, 

залученими на рахунки фізичних осіб, залишаються основною складовою 

ресурсної бази банків. Протягом 2010 року вітчизняним банкам вдалося суттєво 

збільшити обсяг залучених коштів від фізичних осіб до 206630 млн грн за темпу 

зростання 28,49 %. Це сталося значною мірою завдяки успішній діяльності 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який повернув понад 340 тисячам 

вкладників 3,7 млрд грн [2]. Тенденція до зростання обсягу наданих депозитних 

послуг тривала і в наступних періодах. Зокрема, 2011 року депозити фізичних 

осіб зросли до 310391млн грн, а на кінець червня 2012-го депозити вже 

становили 342449 млн грн. Однією з основних причин такого зростання було 

визначення державою подальшої долі Родовід Банку і банку «Надра». Банк 

«Надра» отримав нового власника, звільнився від тимчасової адміністрації і 

повернувся на ринок з наміром виплатити депозити своїм вкладникам і 

відродити свою репутацію. Родовід Банк був трансформований у санаційну 

установу для збору проблемних активів державних банків, а його гроші 

вкладникам повертали через державний Ощадбанк. Також були націоналізовані 
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Укргазбанк і банк «Київ», із потенційною можливістю продажу чи об‘єднання 

двох банків [3]. 

Протягом 2012 року в цілому депозити резидентів зростали. Приріст 

депозитів у національній валюті майже в 5 разів перевищив їхній приріст в 

іноземній валюті. Зростання переважно забезпечувалося збільшенням залишків 

депозитів домашніх господарств насамперед у національній валюті, що свідчило 

про зростання довіри населення до банківської системи та гривні. 

Депозити сектору домашніх господарств займають найбільшу частку в 

структурі депозитів резидентів (64,43 %), забезпечивши приріст депозитів 

резидентів у цілому [4]. Збільшенню залучених коштів по депозитам у 2012 році 

сприяло підвищення депозитних ставок, причиною чого став дефіцит гривні, 

кількість якої зменшувалася НБУ напередодні. 

Зростання обсягу залучених депозитів комерційними банками є 

позитивним моментом, оскільки дозволяє збільшувати обсяги активних 

операцій банків. 

Незважаючи на стабілізацію ситуації на ринку депозитних послуг фізичних 

осіб, банкам слід уживати заходів, щоб не допустити настання таких ситуацій, 

які були в кризовий період. І основним завданням банків є забезпечення 

стабільності на ринку депозитних послуг фізичних осіб, недопущення панічних 

настроїв вкладників і вилучення коштів із банків. Для цього банки вживають 

такі заходи, як перерахунок процентних ставок або введення штрафних ставок 

за дострокового зняття коштів зі строкових депозитів, розроблення програм 

лояльності для постійних клієнтів і нових депозитних послуг для клієнтів. 

Окрім запровадження нових видів депозитів і підвищення лояльності 

клієнтів, банкам, НБУ, урядові необхідно підвищувати фінансову грамотність, 

розвивати ощадну культуру населення, оскільки значна частина не розуміє 

принципів функціонування фінансових посередників і тримає грошові кошти 

поза банками. 
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Постановка проблеми. Активізація інвестиційної діяльності банків 

України у посткризовий період представляє собою надзвичайно важливий 

поштовх до вирішення ряду соціально-економічних проблем країни, причому 

інвестиційний кредит виступає ефективним інструментом вкладання коштів в 

найперспективніші галузі економіки – енергетику, машинобудування, 

електроніку, переробку сільськогосподарської продукції тощо. Однак, дані 

процеси супроводжуються існуванням низки ризиків, виявлення й оцінку 

котрих можна здійснити лише за наявності необхідного інформаційно-

аналітичного забезпечення банку.  

Приймаючи до уваги можливість виникнення ситуацій, коли інформація є 

об‘єктом, що розкривається не в повному обсязі або ж приховується між 

інвесторами-підприємствами, кредиторами-підприємствами, підрозділами 

всередині підприємства, поміж інших чинників, характерних при формуванні 

відносин суб‘єктів господарювання, виділимо інформаційне забезпечення та 

спробуємо провести дослідження його вагомості, зокрема для кредитних 

відносин в інвестиційній сфері. 

Мета дослідження – з‘ясування джерел інформаційного забезпечення 

діяльності банку з інвестиційного кредитування. 

Виклад основного матеріалу. Останні дані свідчать, що період кризи 

банківського інвестиційного кредитування закінчився – загальний аналіз 

показав, що обсяги наданих в економіку України кредитів постійно 

збільшуються [2]. 

За результатами прогнозування І. Б. Шевчука динаміки обсягу 

кредитування банками України методом Гольта [4], можна припускати, що в 

перспективі очікуються позитивні зміни у динаміці банківського кредитування в 

Україні (рис. 1). 

Зважаючи на зазначені тенденції та на усвідомлення того, що будь-які 

кредитні відносини передбачають контроль банку над позичальником, 

зазначимо, що недостатньо вивчені та неякісно проаналізовані інформаційні 

потоки щодо його стану справ – потенційне джерело можливого ризику при 

наданні інвестиційного кредиту. 
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Рис. 1. Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів 

З метою убезпечення себе від ризику, банки формують відповідні 

інформаційні потоки: про стан різних галузей економіки та розвиток 

підприємств; про потреби підприємств, які шукають додаткового фінансування; 

про інвестиційні проекти підприємств та / або фінансування їх поточної 

діяльності; про можливості банку надавати певні види кредитів; дані бізнес-

плану та інших документів; про кредитну репутацію позичальника; дані та 

документи, що необхідні для аналізу банком кредитоспроможності 

позичальника; додаткова інформація під час терміну кредитування [1]. 

Важливими складовими інформаційного забезпечення є документний обмін 

і переговори, які базуються на спільному створенні розуміння проблеми та 

інтеграції потреб учасників (рис. 2) [3]. 
 

 

Рис. 2. Підходи переговорів 

Зауважимо, що банкам важливо в постійному режимі забезпечувати 

швидкий притік інформації про своїх клієнтів та ймовірних позичальників. З 

цього приводу, Б. Пшик вирішенням проблеми інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансово-кредитних і відносин банків бачить утворення 

фінансово-кредитної Інтернет-біржі, а також мережі регіональних і галузевих 

інформаційно-аналітичних центрів. 

Висновок. Таким чином, ефективне управління інформаційними потоками 

та детальне опрацювання їх джерел походження є значною мірою однією з 

ключових умов забезпечення стабільної та убезпечено від ризику діяльності 

банківської установи в сфері кредитування взагалі, та в напрямку 

інвестиційного кредитування, зокрема. 
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Постановка проблеми. Оскільки ринок іпотечного кредитування є одним 

із рушійних складових ефективного розвитку ринкового механізму економіки, 

процеси та тенденції, що відбуваються на ньому об‘єктивно постають як такі, 

що потребують систематичного та послідовного аналізу з метою отримання 

інформації, яка є необхідною банківським установам як основним учасникам 

ринку іпотечного кредитування для максимізації економічного ефекту від своїй 

діяльності. 

Метою даної роботи є дослідження сучасних тенденцій розвитку ринку 

іпотечного кредитування та обґрунтування перспективних напрямків його 

активізації. 

Виклад основного матеріалу. В результаті аналізу динаміки розмірів 

портфелю іпотечних кредитів, наданих банками України, постає очевидним 

факт спадного характеру розвитку ринку іпотеки. Так, якщо станом на 

01.10.2011 розмір іпотечного портфелю становив 82,439 млн грн, то станом на 

01.10.2012 складав 67,1 млн грн [2]. Бачимо суттєве зниження обсягу портфелю, 

а саме – на 15,339 млн грн. Такі тенденції обумовлюються нарощенням проблем 

соціально-економічного характеру, фінансовою неспроможністю населення, в 

тому числі.  

Стосовно ставок за іпотечними кредитами варто відзначити наступне: у 

2012 році на противагу 2011 відбувся значний спад відсоткових ставок. Так, 

мінімальні відсоткові ставки знизились з 14,5 % до 12,95 %, а максимальні – з 

28 % до 24 % [2]. Зауважимо, що дана тенденція спостерігається й в поточному 

році. Сучасна динаміка змін відсоткових ставок станом на квітень 2013 року на 

ринку іпотечного кредитування відображена на рис. 1. [1]. 
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Рис. 1. Динаміка змін відсоткових ставок, залежно від строку іпотечного 

кредиту на первинному та вторинному ринках 

Дану тенденцію можна пояснити як відповідь на спад обсягу іпотечного 

кредитування за останні роки, що означає зростання підвищення рівня 

доступності іпотеки для населення. Про що свідчать й збільшення терміну 

кредитування у 2012 році, порівняно з 2011 – з 10-20 років до 20-30 років, а 

також зменшення авансового платежу з 20-40 % до 30-70 % [2, 3]. Все це має 

стати поштовхом до активізації населення щодо використання іпотечного 

кредиту. 

Вартий уваги той факт, що кількість банків у сфері іпотечного 

кредитування за останні чотири роки скоротилася з 90 до 45 установ, серед яких 

на сьогоднішній день п‘ятірка лідерів виглядає наступним чином: «Укрсиббанк» 

(ринкова частка – 18 %), «Райффайзен Банк Аваль» (12,1 %), «Укрсоцбанк» 

(11,7 %), «ОТП Банк» (11,4 %), «Надра Банк» (6,8 %) [4]. Таке скорочення 

пов‘язане з незаперечним фактом існування ряду серйозних загроз та перепон 

на шляху розгортання банківської діяльності у сфері іпотечного кредитування. 

Таким чином, розвиток програм іпотечного фінансування в Україні 

гальмується наявністю наступних проблем, серед яких назвемо наступні [3]: 

1) Проблема відсутності довгострокових ресурсів, що значною мірою 

пов‘язано з низьким рівнем довіри населення до банків.  

2) Відсутність адекватного законодавчого базису, щодо регулювання 

питання реєстрації прав власності на нерухоме майно та їх обмежень, 

запровадження в господарський обіг іпотечних цінних паперів тощо. 

3) Низькоефективна система фахової підготовки спеціалістів у даному 

напрямку та відсутність системи підвищення кваліфікації таких спеціалістів. 

4) Недостатня державна підтримка щодо створення підґрунтя для 

виникнення спеціалізованих фінансових інститутів щодо кредитування та 

мобілізації додаткових ресурсів населення. 

5) Неспроможність банківської систему працювати за міжнародними 

схемами реінвестування та ін. 

Висновок. У сучасних умовах розвиток іпотечного кредитування є 

надзвичайно важливим, для ефективності якого важливе значення має правове, 

нормативне та інформаційне забезпечення. Одним із визначальних є чинник 

наявності законодавства, яке на комплексній основі забезпечило б створення 
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належної правової бази для розвитку іпотечних відносин. Аналіз основних 

показників розвитку іпотечного ринку вказує на готовність українських банків 

до активізації ефективної співпраці у напрямку іпотечного кредитування з 

населенням. Водночас, перспективи розвитку іпотеки в Україні залежать від 

економічного зростання, стабільності цін, удосконалення фінансово-кредитної 

системи та ринку нерухомості. 
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Актуальність теми дослідження. Ефективне управління системою 

інвестиційної безпеки будь-якого рівня базується на системі оцінки ризиків 

інвестиційної діяльності. Проблема реалізації концепції «ризик-дохід» є однією 

з ключових у інвестиційній діяльності суб‘єктів ринкових відносин.  

Аналіз останніх публікацій. Окремі питання щодо дослідження 

інвестиційних ризиків висвітлені в наукових працях відомих вітчизняних і 

зарубіжних учених: В. І. Грушка, О. В. Васюренка, А. Я. Кузнєцової, 

А. А. Пересади, Л. О. Примостки, Г. Марковіца, У. Шарпа, Дж. Сакса. 

Постановка проблеми.  Інвестиційний процес орієнтованих на майбутнє, а 

тому пов‘язаний із невизначеністю економічної ситуації та фінансових рішень 

щодо проектів, що обумовлює вплив об‘єктивних чи суб‘єктивних факторів 

ризиків. Отже, в контексті суб‘єктивної та об‘єктивної складової категорії, під 

інвестиційним ризиком, як складового економічного ризику, доцільно 

враховувати можливість недосягнення запланованої мети інвестування і 

отримання фінансових збитків. Відтак, процес ідентифікації та оцінки факторів 

щодо інвестиційного ризику слід вибудовувати на засадах ранньої діагностики 

та ефективного моніторингу. 

Виклад основного матеріалу. Під ризиком прийнято розуміти ситуативну 

характеристику діяльності будь-якого суб‘єкта ринкових відносин (у тому числі 

http://www/prostobank.ua
http://conf.bsfa.edu.ua/sections/dinam_ka_potechnogo_kredituvannya_v_ukra_n_za_2011_2012_rr/
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банку), яка відображає невизначеність результату цієї діяльності і можливі 

несприятливі наслідки у випадку неуспіху. Подія, що стосується інвестиційного 

проекту, може призвести до виникнення ризику, як наслідок, обумовлює 

можливості математичної інтерпретації очікуваних подій та їх аналізу. Таким 

чином, ризик можна класифікувати виходячи із загальноекономічної та 

індивідуальної категорій ризику: перший виникає через появу негативних 

факторів у економіці (соціальні, політичні), а індивідуальний ризик пов‘язаний з 

умовами конкретного проекту. Дану класифікацію подано наступною схемою 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Різновиди інвестиційного ризику [2] 
 

Кількісну оцінку інвестиційних ризиків здійснюють за допомогою 

методів: статистичний; бальної оцінки; експертний; комбінований. 

Статистичний метод полягає у визначенні статистики втрат і прибутку, що були 

на цьому чи аналогічному виді діяльності, з метою визначення ймовірності 

події, установлення величини ризику. Середнє очікуване значенння ( =M) – це 

середньозважене значення величини події, що пов‘язана з невизначеною 

ситуацією: 

     (1) 

де: – значення випадкової величини;  – ймовірність появи випадкової 

величини. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в 

середньому. Середня величина  – це узагальнена кількісна характеристика, що 

не дає змогу прийняти рішення на користь будь-якого варіанта вкладення 

капіталу [4]. 

Метод експертного оцінювання – це відсутність суворих математичних 

доказів оптимальності рішень. 
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Комплексне оцінювання діяльності в умовах ризику, потребує не тільки 

встановити всі джерела ризиків, й виявити, які джерела домінують, а й виділити 

випадкові складові втрат. У фінансовому менеджменті його називають 

коефіцієнтом чутливості та визначають за формулою:  

  (2) 

де: n – кількість інтервалів часу в розглянутому періоді (обсяг вибірки); ,  – 

відповідно прибутковість і-го виду акцій і середньо ринкова прибутковість; 

 – ковареація прибутковості і-го виду акцій і середньо ринкової 

прибутковості;  – дисперсія середньо ринкової прибутковості акцій, , 

 – відповідно прибутковість i-го виду акцій і середньо ринкова прибутковість 

акцій за j-тий інтервал часу; ,  – відповідно середня прибутковість і-го виду 

акцій і середньоринкова прибутковість акцій за весь розглянутий період [1]. 

Висновки. Розгляд інвестиційних ризиків в економічній літературі не 

відображає єдиної науково обґрунтованої класифікації ризиків. Навіть за 

високої точності розрахунків у ринковій економіці виникатимуть неочікувані 

обставини, які спричинятимуть відхилення від очікуваного сценарію 

інвестування.  
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В Україні реальний сектор економіки потребує залучення фінансових 

ресурсів для створення нових інвестиційних проектів, реконструкції старого та 

будівництва нового виробництва. Підприємствам, що залучають інвестиції для 

розвитку свого бізнесу, досить складно обрати найбільш ефективну форму 

зовнішнього фінансування. Для фінансування інвестиційних проектів  
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підприємства користуються банківськими кредитами. Проте на сучасному етапі 

все більшого розвитку набуває фінансування за допомогою емісії 

корпоративних облігацій. За рахунок емісії корпоративних облігацій можливо 

розв‘язати проблему довгострокового фінансування підприємств та досягти 

необхідного рівня концентрації інвестицій у пріоритетних галузях економіки, 

що і свідчить про актуальність і своєчасність обраної теми дослідження. 

Проблематиці розвитку фінансового ринку та зокрема, ринку 

корпоративних облігацій присвячено досить багато праць зарубіжних авторів, 

таких як Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Д. Вайт, Л. Гітман, Е. Зельцер. Проблемам 

становлення ринку корпоративних облігацій присвячено роботи російських 

учених: З. Воробйової, Я. Міркіна, С. Лосєва та інших. Серед вітчизняних 

учених на особливу увагу заслуговують праці: Л. Алексеєнко, Г. Калач, 

В. Корнєєва, І. Лютого, В. Міщенка, О. Мозгового, С. Мошенського та інших.  

Метою дослідження є розкриття ролі боргових фінансових інструментів 

як ефективного інвестиційного механізму в ринкових умовах.  

Дослідивши ринки боргових цінних паперів (облігацій підприємств, 

державних облігацій, облігацій місцевих позик) можна стверджувати, що частка 

цих операцій зросла з 51,36 % у 2011 р. до 80,18 % у 2012 р., у першу чергу, за 

рахунок збільшення обсягу операцій з державними облігаціями. Частка 

операцій з корпоративними облігаціями збільшилась з 9,13 % до 9,98 %, а 

частка операцій з облігаціями місцевих позик зросла з 0,2 % до 2,42 %, але як і 

раніше протягом 2012 року муніципальні облігації залишались низько 

ліквідними. Лідером за обсягом контрактів з облігаціями підприємств за 

підсумками 2012 року була ФБ ПФТС, частка якої у цьому сегменті збереглась 

на рівні 48 % [1]. 

Що стосується емісії корпоративних облігацій, то протягом 2012 року 

НКЦПФР було зареєстровано 207 випусків на суму 48726,21 млн грн, що на 

36,51 % більше, ніж у 2011 році. Це свідчить про те, що підприємства все 

більше почали використовувати альтернативні джерела фінансування власного 

виробництва.  

Щодо активності банківських установ на фондовому ринку, то вони 

показали нестабільні результати, оскільки за  підсумками 2012 року комерційні 

банки емітували облігації на суму, що становить 22,1 % сукупного обсягу 

зареєстрованих випусків корпоративних облігацій [2]. Це зумовлено складним 

виходом банківської системи з кризового періоду. 

Дослідивши ринок корпоративних боргових інструментів основних 

інфраструктурних учасників фондового ринку, можна зробити висновок, що 

лідерами випуску корпоративних облігацій є підприємства, що підтверджують 

дані таблиці 1. 

Перевагами корпоративних облігацій є те, що вони є дешевшим 

інструментом порівняно з банківськими кредитами, а також емітуючи облігації, 

підприємство не потрапляє в залежність від кредиторів, оскільки із самого 

початку самостійно визначає умови, параметри, ціну й строки погашення 

облігацій, що особливо важливо при довгострокових запозиченнях. 
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Таблиця 1 

Обсяг зареєстрованих випусків облігацій інфраструктурних учасників 

фондового ринку за 2008-2012 роки, млн грн 

Суб‘єкт господарювання 2008 2009 2010 2011 2012 

Банки 7115,94 0 3150,00 13893,50 10770,00 

Страхові компанії 97,50 0 0 100 0 

Підприємства та інші 24132,84 10107,35 6343,86 21920,94 37956,21 

Всього 31346,28 10107,35 9493,86 35914,44 48726,21 

 

Для активізації розвитку ринку корпоративних облігацій та залучення 

іноземних інвестицій, необхідно звернути увагу на вирішення таких проблем:  

1) захист прав інвесторів;  

2) забезпечення справедливого ціноутворення та вирішення проблеми 

постійної підтримки ліквідності ринку;  

3) підвищення корпоративної культури і створення умов для фінансування 

господарської діяльності виробничих підприємств; 

4) забезпечення надійної та безперешкодної системи розрахунків за 

угодами купівлі-продажу облігацій. 

Таким чином, розвиток ринку корпоративних фінансових інструментів в 

Україні має певні суттєві проблеми, які заважають ефективному його 

функціонуванню і потребують негайного вирішення. За рахунок емісії 

корпоративних облігацій підприємства можуть залучати альтернативні джерела 

інвестицій та досягти необхідного рівня їх концентрації у пріоритетних галузях 

економіки, підвищити свою конкурентоспроможність на ринку, а також 

розв‘язати проблему довгострокового фінансування підприємств та окупності 

інвестиційних проектів. 
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Постановка проблеми. Сучасна діяльність банківських установ у сфері 

здійснення активних операцій характеризується необхідністю існування 

відповідної ресурсної бази, що є складовою ресурсного потенціалу банку. Таким 

чином, визначення джерел формування ресурсного потенціалу банку є 

потрібним, з огляду на значну роль даних джерел у забезпеченні базису для 

проведення активних операцій комерційного банку. 

Мета. Висвітлення основних складових формування ресурсного 

потенціалу банку та визначення їхнього значення для діяльності банку. 

Виклад основного матеріалу. Ресурсний потенціал банку залежить від 

структурних коливань у доходах юридичних і фізичних осіб, від грошово-

кредитної політики центрального банку, від можливості банку купувати і 

перекуповувати ресурси на грошовому ринку, достатності капіталу банку, а 

також від якості активів.  

За економічним змістом же ресурсний потенціал є потенційними 

можливостями банку формувати свої ресурси [3, с. 16]. 

Більш ширше визначення даного терміну подають такі вітчизняні 

науковці як А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак та І. В. Сало. Вони визначають 

ресурсний потенціал як сукупність усіх фінансових коштів банку, які 

перебувають у його безпосередньому розпорядженні, і коштів, які може 

потенційно залучити банк унаслідок проведення ефективної повномасштабної 

банківської діяльності або приростити чи втратити в разі проведення активних 

операцій [2, с. 89]. 

Таким чином, графічне відображення основних джерел ресурсного 

потенціалу, з урахуванням вищеподаних визначень подано на рис. 1. 
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Рис. 1. Складові, що характеризують взаємозв‘язок понять ресурсний 

потенціал і банківські ресурси [3, с. 17] 
 

Відповідно до поданої класифікації, ті складові ресурсного потенціалу 

банку, що беруть участь у обороті банку можуть бути визначені як ресурсна 

база банку. Тому необхідним є і визначення елементів ресурсної бази. За 

формою ресурсів, що її становлять, ресурсна база може бути розподілена на: 

- грошову (сукупність ресурсів у грошовій формі);  

- матеріально-технічну (рівень оснащення комп‘ютерною технікою, 

обладнанням, приміщенням тощо); 

- організаційну (мережа філій, канали внутрішньобанківського зв‘язку); 

- людський потенціал (забезпеченість кваліфікованим банківським 

персоналом; постійно діюча система підготовки, підвищення кваліфікації 

кадрів, стимулювання кар‘єрного зростання); 

- наявність сформованих традицій внутрішньобанківської культури, 

корпоративних традицій, професійної етики; сприятливий психологічний 

клімат у колективі; 

- нематеріальні ресурси (ноу-хау банківських послуг, якість 

банківського менеджменту, імідж комерційного банку та довіра до нього з боку 

контактних аудиторій, зокрема фінансових інститутів тощо) [1, с. 134]. 

Основними ж ресурсами, які і є тим фундаментальним джерелом 

ресурсного потенціалу банку основна кількість вчених виділяє фінансові 

ресурси, як ті що використовуються банківською установою так і ті, що 

обертаються на фінансовому ринку і які банк може залучити. 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, 

що джерела формування ресурсного потенціалу банку за своїм змістом 

відображають наявні банківські ресурси та такі, які банк може потенційно 

залучити. Зокрема, наявні банківські ресурси визначаються як ресурсна база 

банку і складається з наступних елементів: грошових, матеріально-технічних, 

організаційних, нематеріальних ресурсів, людського потенціалу та наявності в 

Фінансовий ринок 

Ресурсний потенціал  

банку 

Грошові кошти, які беруть 

участь у банківському обороті 

Грошові кошти, які  не беруть 

участь у банківському обороті 
 

Внутрішні джерела 

формування ресурсів  

Зовнішні джерела 

формування ресурсів  
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банку внутрішньобанківської культури та корпоративних традицій, що в 

сукупності з можливостями банку залучити додаткові ресурси та формують 

ресурсний потенціал банку. 
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Банківська система є провідною складовою економіки будь якої країни 

світу. Саме вона забезпечує ефективний кругообіг грошової маси через її 

консолідацію та координацію в рамках єдиної системи. Від її якісного стану 

багато в чому залежить розвиток суспільства. Та поруч із цим вдале 

функціонування банківської системи багато в чому залежить від фінансової 

стійкості, зокрема, кожного окремого банку. Стійкість виступає не тільки 

гарантом своєчасності розрахунків, але і чинником, що забезпечує довіру до 

банківської системи загалом. 

Таким чином, удосконалення аналітичного забезпечення фінансової 

стійкості банків сприяє виявленню достоїнств і недоліків, що використовуються 

в даному процесі на сьогодні. 

Фінансова стійкість банку – це головна умова його існування та активної 

діяльності, яка формується під впливом об‘єктивних та суб‘єктивних факторів і 

оцінюється за допомогою як окремих показників, так і зведених комплексних 

показників, які лежать в основі рейтингових оцінок діяльності банків [1]. 

У сучасній практиці банківської діяльності України найчастіше 

використовуються такі три методи визначення фінансової стійкості: 

коефіцієнтний аналіз; інтегральний аналіз; бально-рейтинговий аналіз.  

Кожний із цих методів має свої, переваги та недоліки щодо достовірності 

оцінювання стану та перспектив роботи банківської установи. Тож доцільно 

порівняти їх за кількістю обмежуючих та стимулюючих факторів (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів визначення фінансової стійкості банку
 

Фактор 
Коефіцієнтний 

аналіз 

Інтегральний 

аналіз 

Бально-

рейтинговий 

аналіз 
Стримуючий (0) Стимулюючий (1) 

Незначна поширеність у 

використанні 

Значна поширеність у 

використанні 

1 1 0 

Складність обчислення Простота обчислення 1 1 1 

 Формування 

узагальнюючої оцінки 

1 - - 

Надання результатам 

суб‘єктивного характеру 

 0 0 0 

Наявність великої кількості 

коефіцієнтів 

Незначна кількість 

коефіцієнтів 

0 1 - 

Ускладнене порівняння при 

великому масиві банків 

Простота у порівнянні 

для всієї банківської 

системи 

0 1 0 

Неможливість 

дистанційного проведення 

Прийнятність при 

проведенні дистанційного 

аналізу 

1 1 0 

Не точність в показниках Точність показників 0,5 1 0 

Джерело: розроблено з використанням [3]. 

З вище приведеної таблиці витікає, що у кількісному вираженні найбільш 

прийнятним є метод інтегрального аналізу, адже він має найбільшу кількість 

стимулюючих факторів 6/3, супроти коефіцієнтного аналізу 4,5/3,5 і бально-

рейтингового 1/5. В якісному вираженні перше місце посідає коефіцієнтний 

аналіз, адже його пропорція є найурівноваженішою по відношенню до інших. 

Фінансову стійкість банку слід розглядати в контексті таких базисних 

елементів, як стабільність діяльності банку, стійкість проти впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього характеру, спроможність відновлювати свої 

функції після потрясінь [2]. 

Метою аналізу фінансової стійкості є виявлення реального фінансового 

стану установи та можливостей банку у майбутніх періодах. 

Механізм інтегрального аналізу фінансової стійкості банку становить 

алгоритм послідовних дій перетворення вхідної інформації, тобто певних 

статистичних даних, в об‘єктивні результати, що сприятимуть підвищенню 

ефективності функціонування банку. 

Інтегральний аналіз фінансової стійкості має враховувати вплив 

зовнішнього середовища через врахування таких екзогенних чинників, як 

бюджетний дефіцит або профіцит; стійкість національної грошової одиниці; 

стан валютного ринку; рівень інфляції; інвестиційний клімат; ефективність 

діючого законодавства; рівень політичної стабільності в країні тощо. 

До ендогенних чинників, що впливають на фінансову стійкість банку, 

можна віднести [1]: капітал банку; склад і структуру активів; ліквідність банку; 

доходи і витрати банку; чутливість до ризиків; банківський менеджмент. 

На останньому етапі аналізу пропонуються рекомендації щодо укріплення 
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фінансового стану установи. 

Отже, належне аналітичне забезпечення дає змогу виявити причини та 

наслідки різних аспектів діяльності банку. В цьому контексті інтегральний 

аналіз дає можливості для дистанційного та швидкого розрахунку фінансової 

стійкості банку, а також для прийняття управлінських рішень, спрямованих на 

покрашення її показників. 
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Під політикою «Знай свого клієнта» слід розуміти збір і вивчення 

релевантної інформації про клієнтів, включаючи джерела їх доходів і цілі 

операцій.  

Політику «Знай свого клієнта» не можна вважати простими правилами 

ідентифікації, адже вона також включає з‘ясування суті діяльності та оцінку 

фінансового стану клієнта, вивчення рівня його ризику, вивчення фінансової 

діяльності клієнта і проведення аналізу фінансових операцій. 

Базельський комітет разом із Офшорної групою банківського нагляду 

повністю впевнені в тому, що ефективне здійснення політики «Знай свого 

клієнта» має бути невід‘ємною частиною управління ризиками у всіх банках 

світу. Відповідне ставлення до нових і вже існуючих клієнтів є основою всіх 

діючих правил контролю. 

Завдання політики «Знай свого клієнта»: 

- підвищити ймовірність того, що фінансова установа діє у відповідності з 

усіма застосованими законоположеннями і правилами; 

- знизити ймовірність того, що фінансова установа може стати жертвою 

протизаконних дій своїх «клієнтів»; 

http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1582/1.pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/3297/1/Krukhmal_2009(konk).pdf
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5395/3/Basic%20approaches%20.pdf
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- підтримувати позитивну репутацію фінансової установи. 

Основними елементами в дотриманні зазначеної політики може виступити 

оцінка господарської діяльності клієнта банку – підприємства, країн і територій, 

які задіяні в його діяльності, а також оцінка самого клієнта банку як фізичної 

особи (в разі клієнта – юридичної особи – оцінка власників), а саме: оцінка 

країни походження особи, країни проживання та перевірка особи за списками 

терористів і шахраїв. 

Поширеним недоліком діяльності банку при здійсненні політики «Знай 

свого клієнта» є, по-перше, відсутність достатньої інформації про фінансовий 

стан його клієнта, а саме неможливий розрахунок сукупності показників, що 

відображають наявність, розміщення і використання ресурсів клієнта банку, а 

також його реальні та потенційні фінансові можливості. По-друге, недостатня 

підготовка фахівців, відсутність практичної методики проведення моніторингу 

клієнтської бази викликають не виявлення або ігнорування неправдивої 

інформації [2]. 

Основним моментом у вивченні фінансової діяльності клієнта банку має 

стати мета банку – зрозуміти характер діяльності клієнта, обсяги та джерела 

отримання ним доходів, які й формуватимуть грошові надходження на його 

рахунки.  

Основні етапи політики «Знай свого клієнта», які повинні враховувати 

банки при її проведенні: 

Процедура «схвалення» клієнта. Повинна бути зрозумілою, з певними 

критеріями. При перевірці, слід бути обачними, щоб переконатися в тому, що 

особа не приховує своє справжнє ім‘я, і не бере участі в терористичній 

діяльності, або в інших незаконних діях. Отримати згоду керівника банку на 

встановлення ділових відносин з публічними діячами або пов‘язаними з ним 

особами. 

Проведення ідентифікації клієнта. Чітко визначена процедура, яка 

проводиться на етапі встановлення відносин з клієнтом: відкриття рахунку, 

проведення разової операції на значну суму, рішення сумнівів щодо 

достовірності раніше здійсненої ідентифікації. 

Моніторинг операцій. Ефективна процедура політики «Знай свого 

клієнта», – вимагає постійного моніторингу клієнтської бази банку. Клієнти 

високого рівня ризику (класифікується за типом клієнта, географічним ризику і 

ризику послуг) повинні пройти додаткову перевірку. 

Ризик-менеджмент. Без належної реалізації політики «Знай свого клієнта» 

досягнення адекватного управління широким спектром банківських ризиків 

виявиться складним.  

Дослідивши законодавчі вимоги і практику реалізації в комерційних 

банках принципу «Знай свого клієнта», сьогодні, ми зробили висновок, що саме 

зараз спостерігається перехід на новий, більш високий рівень роботи для даного 

питання. При цьому, вивчення клієнтів спирається на досить широкий спектр 

інформації щодо особи. Тобто, перед банком постає нелегке завдання – зібрати 

інформацію про клієнта і не створити дискомфорт для клієнта при споживанні 
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банківських послуг. Тому, оптимальним, у процесі вивчення клієнта, на наш 

погляд, є отримання інформації з альтернативних джерел. Крім того, існує 

питання достовірності інформації, отриманої з відкритих джерел. Саме тому, 

фахівці, все частіше вважають за краще використання систем Вол Черк, Доу 

Джонс Комплаєнс, Лексіс Нексіс і т.д., які забезпечують збір потрібної 

інформації, швидкий пошук, мовну адаптацію і гарантують достовірність даних. 
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Одной из задач банковского надзора является контроль за прозрачностью 

и ликвидностью банков, с целью поддержания стабильности банковской 

системы. 

Вопрос организации эффективного банковского надзора за прозрачностью 

и ликвидностью банковской системы в соответствии с общепризнанными 

мировыми стандартами остается актуальным для Республики Беларусь, в 

которой продолжается развитие финансового рынка. 

Основным общепринятым международным документом, регулирующим 

вопросы банковского надзора, являются «Принципы надлежащего управления 

риском ликвидности и надзора», разработанные Базельским комитетом с целью 

улучшения банками управления и повышения уровня контроля за риском 

ликвидности. В этих принципах сформулированы ключевые элементы 

надежной системы управления риском ликвидности в банковских организациях, 

которые соответствуют представлениям банковского надзора. Указанные 

элементы включают:  

• надзор со стороны совета директоров и правления; 

• формирование политик и утверждение границ допустимости риска;  
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• использование инструментов управления риском ликвидности, таких как 

комплексный прогноз денежных потоков, лимиты и стресс-тестирование с 

применением определенных сценариев в части изменения состояния 

ликвидности; 

• разработка надежных всесторонних чрезвычайных планов 

финансирования; 

• поддержание достаточного объема высоколиквидных активов на случай 

возникновения ситуаций, связанных с недостатком ликвидности [2, с. 4]. 

Центральным государственным органом, осуществляющим банковский 

надзорв Республике Беларусь за деятельностью банков, является Национальный 

банк Республики Беларусь (далее НБРБ). 

В последнее время НБРБ принял ряд мер, направленных на решение  

поставленных задач. Так для повышения устойчивости банковского сектора 

сформирована система основанных на мировом опыте и рекомендованных 

Базельским комитетом по банковскому надзору пруденциальных требований к 

банкам. Среди основных требований по надзору за прозрачностью и 

ликвидностью банковской системы для Республики Беларусь являются: 

 управление ликвидностью банка и ограничение риска ликвидности, 

включая согласование требований и обязательств банка по срокам 

размещения и привлечения, а также требования к структуре активов банка по 

уровню ликвидности; 

 раскрытия банками информации для участников рынка [1]. 

Проанализировав имеющуюся информацию, можно сделать определенные 

выводы по основным направлениям работы НБРБ. Так принято решение о 

поэтапном внедрении в практику отчетности белорусских банков новых 

международных стандартов в области капитала и ликвидности, разработанных 

Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель III). 

С третьего квартала 2013 года НБРБ будет запрашивать у банков расчеты 

показателей на ежеквартальной основе вплоть до середины 2014 года с целью 

мониторинга. В течение 2015 года планируется предоставление банками 

тестовой отчетности, на основании которой будут определены количественные 

значения пруденциальных нормативов [3]. 

Проводится постоянная работа по повышению прозрачности финансовой 

отчетности банков, качества корпоративного управления, снятию ограничений 

на доступ нерезидентов на внутренний финансовый рынок страны. Начиная с 

2008 г. НБРБ и банки наряду с финансовой отчетностью, составляемой в 

соответствии с национальными стандартами, перешли на подготовку 

бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, об изменении капитала, 

движении денежных средств в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

В рамках повышения прозрачности деятельности белорусских банков 

расширен доступ заинтересованных лиц к информации о банках, введено 

требование о том, что помимо общих сведений банки обязаны размещать в сети 

Интернет информацию о выполнении пруденциальных нормативов, размере 
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специальных резервов на покрытие возможных убытков, состоянии системы 

внутреннего контроля и системы управления рисками банка [4, с. 14]. 

Таким образом, органы надзора проводят комплексную оценку общего 

механизма управления риском ликвидности и принимают незамедлительные 

меры по устранению недостатков в банковских системах, а также особое 

внимание уделяют контролю по предоставлению банками полной, достоверной 

и своевременной информации, которая позволяет участникам рынка делать 

информированные суждения относительно функционирования банков. 
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Постановка проблеми. Дослідження сутності та ролі інвестиційних 

ризиків як економічної категорії є надзвичайно важливим елементом у загальній 

системі теоретико-практичного забезпечення інвестиційної діяльності. Саме 

розуміння сутності інвестиційних ризиків та їх оцінки надає можливість 

мінімізувати їх негативні наслідки та проводити заходи, щодо своєчасного 

реагування. 

Метою дослідження є аналіз інструментарію оперативного управління 

інвестиційними ризиками та застосування його в банківській діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сутності та ролі 

інвестиційних ризиків як економічної категорії надає можливість мінімізувати 

їх негативні наслідки. Виходячи із основних характеристик інвестиційного 

http://www.nbrb.by/system/supervisorg.asp
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ризику, які наводять науковці [1; 4; 5; 6], можна визначати інвестиційний ризик 

наступним чином: інвестиційний ризик – це можливість або ймовірність 

настання як позитивного, так і негативного результату провадження 

інвестиційної діяльності. 

Узагальнююча систематизація ризиків інвестиційного кредитування дає 

змогу здійснювати їх подальший кількісний та якісний аналіз за допомогою 

інструментів теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Аналіз ризиків інвестиційного кредитування підрозділяється на якісний і 

кількісний. 

Якісний аналіз інвестиційних ризиків проводиться на стадії розробки 

бізнес-плану, а обов‘язкова комплексна експертиза інвестиційного проекту 

дозволяє підготувати необхідну інформацію для аналізу його ризиків. 

Основною задачею кількісного підходу є кількісне вимірювання 

взаємозалежності чинників ризику та критеріїв ефективності інвестиційного 

проекту. Кількісні методи дозволяють обчислити загальний рівень ризику 

інвестиційного проекту, дати вартісну оцінку можливих збитків або прибутків, 

зумовлених дією ризиків.  

В якісній оцінці можна виділити наступні методи: експертний метод; 

метод аналізу доцільності витрат; метод аналогій [3, с. 230]. 

Серед кількісних методів найбільш поширеними є: статистичний метод; 

аналіз чутливості (метод варіації параметрів); метод перевірки стійкості 

(обчислення критичних точок); метод коригування ставки дисконтування; метод 

сценаріїв (метод формалізованого опису невизначеності); імітаційне 

моделювання (метод Монте-Карло) [2, с. 52]. 

У таблиці 1 приведено характеристику найбільш використовуваних 

методів аналізу та оцінки інвестиційних ризиків. 

Таким чином, якісний аналіз інвестиційних ризиків надає опис усіх 

передбачуваних ризиків проекту, а також вартісну оцінку наслідків і заходів для 

зниження, а за допомогою кількісного аналізу проводяться безпосередні 

розрахунки змін ефективності проекту в зв‘язку з ризиками. 

 

Таблиця 1 

Методи аналізу інвестиційних ризиків 

Метод Характеристика методу 

Ймовірнісний 

аналіз 

Припускають, що побудова і розрахунки по моделі здійснюються 

відповідно до принципів теорії ймовірностей, тоді як у випадку 

вибіркових методів усе це робиться шляхом розрахунків по вибірках. 

Імовірність виникнення утрат визначається на основі статистичних 

даних попереднього періоду з встановленням області (зони) ризиків, 

достатності інвестицій, коефіцієнта ризиків (відношення очікуваного 

прибутку до обсягу всіх інвестицій по проекту) 

Експертний 

аналіз ризиків 

Метод застосовується у випадку відсутності чи недостатнього обсягу 

вихідної інформації і складається в залученні експертів для оцінки 

ризиків. Відібрана група експертів оцінює проект і його окремі процеси 

за ступенем ризиків 
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Метод аналогій 

Використання бази даних здійснених аналогічних проектів для 

переносу їхньої результативності на розроблювальний проект. Такий 

метод використовується, якщо внутрішнє і зовнішнє середовище 

проекту і його аналогів має достатню схожість по основних параметрах 

Аналіз показників 

граничного рівня 

Визначення ступеня стійкості проекту стосовно можливих змін умов 

його реалізації 

Аналіз чутливості 

проекту 

Метод дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники 

реалізації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних 

для розрахунку 

Аналіз сценаріїв 

розвитку проекту 

Метод припускає розробку декількох варіантів (сценаріїв) розвитку 

проекту і їхню порівняльну оцінку. Розраховуються песимістичний 

варіант (сценарій) можливої зміни перемінних, оптимістичний і 

найбільш ймовірний варіант 

Метод побудови 

«дерева рішень» 

проекту 

Припускає покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з 

оцінкою ризиків, витрат, збитку і вигод 

Імітаційні методи 

Базуються на покроковому розрахунку значення результуючого 

показника за рахунок проведення багаторазових досвідів з моделлю. 

Основні їхні переваги – прозорість усіх розрахунків, простота 

сприйняття й оцінки результатів аналізу проекту всіма учасниками 

процесу планування. У якості одного із серйозних недоліків цього 

способу необхідно вказати істотні витрати на розрахунки, зв‘язані з 

великим обсягом вихідної інформації 
 

Висновки. Отже, оцінка інвестиційних ризиків та визначення шляхів їх 

зниження є найважливішим етапом в інвестиційній діяльності банку. Не існує 

універсального методу, що дозволяє провести повний аналіз і дати оцінку 

ризику інвестиційного проекту. Якісні методи дозволяють розглянути всі 

можливі ризикові ситуації й описати все різноманіття ризиків даного 

інвестиційного проекту, але одержувані при цьому результати оцінки часто 

мають не дуже високу об‘єктивність і точність. Використання кількісних 

методів дає можливість отримати чисельну оцінку ризикованості проекту, 

визначити ступінь впливу факторів ризику на його ефективність. 
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В современном обществе кредитные отношения являются такой же 

неотъемлемой реальностью, как и в целом, обмен результатами общественного 

труда. Эта тема актуальна, поскольку кредитные отношения в современных 

условиях достигли наибольшего развития. В настоящее время речь уже идет не о 

постоянном увеличении объемов денежных капиталов, предоставляемых в ссуду, 

но и о расширении субъектов кредитных отношений, а также растущем 

многообразии самих операций.  

Однако в настоящее время кредитные отношения в Республике Беларусь 

недостаточно развиты. Кредитный рынок Республики Беларусь отстает по своему 

развитию от аналогичных структур Западных стран и даже Российской Федерации, 

хотя и перенимает прогрессивные тенденции, которые можно применять при 

сложившейся в нашей стране экономической ситуации. Поэтому цель данной 

работы заключается в исследовании состояния кредитных отношений, выявлении 

существующих проблем и определении направлений развития в современных 

условиях.  

В развитии кредитных отношений в нашей стране новый этап начался с 

приобретением Беларусью самостоятельности. В республике постепенно 

развиваются кредитная система, адекватная рыночным отношениям, и рынок 

ссудных капиталов. Если проанализировать данные за последние 3 года (период с 

2009 по 2011 год), то можно заметить положительную динамику выдачи кредитов. 

Общая сумма выдаваемых кредитов увеличилась на 131,9 % или на 104945,6 млрд 

руб. Сложившаяся динамика показателей по выдаче кредитов обусловлена, в 

первую очередь, увеличением числа государственных программ, изменением 

государственной политики и запланированным увеличением объема выдаваемых 

кредитов. Новая пятилетка (2011 г. – 2015 г.) призвана стать периодом обновления 

и модернизации, качественно нового развития кредитной системы и кредитных 

отношений в Республике Беларусь. 

Однако для кредитных отношений Республики Беларусь характерен ряд 

слабых сторон, обусловленных как влиянием внешних факторов, так и факторами 

внутреннего порядка. Беларусь отличается изолированностью от внешних 

кредитов и инвестиций, незначительностью общих объемов активов кредитной 

системы по отношению к ВВП и крайней неразвитостью или полным отсутствием 

небанковских институциональных инвесторов, таких как: лизинговые компании, 

фирмы, обслуживающие оборот ценных бумаг, страховые организации, 

пенсионные и благотворительные фонды, ломбарды, ссудо-сберегательные 

ассоциации, кредитные кооперативы и товарищества. 
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Большая часть национального богатства не вовлечена в национальный 

оборот, то есть функционирующая кредитная система страны не в состоянии 

аккумулировать и производительно использовать имеющиеся ресурсы. Активы 

всей кредитной системы Беларуси составляют лишь 40 % от размера ВВП, что 

крайне мало. Как минимум, ресурсная база кредитной системы должна быть 

сопоставима с ВВП. В ее составе практически отсутствуют институциональные 

инвесторы. Функционируют только страховые компании и профессиональные 

участники ценных бумаг, однако их активы в процентах к ВВП составляют менее 1 

%. В кредитной системе страны доля банковского сектора превышает 99 %, в то 

время как в других странах эта доля колеблется приблизительно от 30 до 90 %. Все 

это говорит о том, что многие стороны деятельности кредитно-финансовых 

учреждений и развитие кредитной системы в целом в республике нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

Для улучшения ситуации в области кредитных отношений Национальному 

банку необходимо осуществлять деятельность, которая будет направлена на 

повышение финансовой грамотности населения. Одновременно должны быть 

усилены меры по защите интересов физических лиц при потребительском 

кредитовании банками данной категории кредитополучателей. Вместе с тем 

развитие банковского кредитования населения необходимо синхронизировать со 

сберегательным процессом. Среди денежно-кредитных инструментов роль 

процентной ставки должна постепенно  повышаться. 

Одним из приоритетных направлений развития кредитных отношений 

должно являться совершенствование участия банков в кредитовании 

государственных программ, предусматривающих льготирование процентных 

ставок и другие формы государственной поддержки кредитополучателя. Особое 

внимание по-прежнему необходимо уделять операциям банков по кредитованию 

физических лиц. Важное место в области финансирования  реального сектора 

экономики по-прежнему должно занимать банковское кредитование. Кроме того, 

особое внимание необходимо уделить расширению кредитной поддержки развития 

малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно утверждать, что в 

Республике Беларусь по-прежнему существуют острые проблемы в развитии 

кредитных отношений. Тем не менее, созданная нормативная правовая база в 

области организации кредитных отношений и ее соблюдение позволит банкам на 

более качественном уровне осуществлять кредитование юридических и 

физических лиц, занимающихся на территории Республики Беларусь 

деятельностью в различных отраслях экономики, что в итоге будет способствовать 

укреплению банковской системы и развитию кредитных отношений в Республики 

Беларусь. 
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Одним из наиболее перспективных направлений развития банковского 

сектора в современных условиях является развитие такой сферы деятельности 

как дистанционное банковское обслуживание. Сегодня участниками рынка в 

области дистанционного банковского обслуживания (ДБО) являются все 

крупные, а также ряд средних банков Республики Беларусь. 

Преимущества использования системы дистанционного банковского 

обслуживания: 

* Оперативность и экономичность. Использование системы 

дистанционного банковского обслуживания позволяет из офиса осуществлять 

управление финансовыми потоками клиентов и существенно сокращает затраты 

времени, связанные с посещением банка. 

* Простота и удобство. Автоматизация процесса подготовки платѐжных и 

иных документов, а также наличие программного контроля по заполнению 

обязательных реквизитов в документах значительно упрощает пользование 

подсистемами и позволяет минимизировать операционные ошибки. 

* Безопасность и эффективность. Система дистанционного банковского 

обслуживания позволяет увеличить безопасность и конфиденциальность 

документооборота с банком; в любой момент получить выписку, содержащую 

информацию обо всех входящих и исходящих документах в расширенном 

формате, без посещения банка.  

При работе с корпоративными клиентами банки страны используют 

систему электронных платежей «Клиент-Банк». В настоящее время данная 

система является залогом успешной работы с корпоративными клиентами и 

проводит через себя в электронном виде более 90 % всех платежных 

инструкций банка, более 60 % из которых обрабатываются без участия 

человека. Тем не менее, частные лица также имеют право использовать 

возможности данной системы для проведения своих операций. В еѐ основе 

положен принцип «Запрос-Ответ», то есть, клиент формирует запрос, шифрует, 

подписывает его электронной подписью и отправляет в банк. Пришедший в 

банк запрос регистрируется, проверяются права клиента на обработку данного 

запроса, формируется ответ, шифруется и отправляется клиенту. 

В качестве альтернативы существует система Интернет-Банк, которая 

является современной системой дистанционного банковского обслуживания и 

управления счетами через всемирную компьютерную сеть Интернет. Система 

«Интернет-Банк» предоставляет возможность получения самой оперативной 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

75 

информации о состоянии счетов и позволяет совершать банковские операции в 

режиме реального времени, находясь, в том числе, вне банковского офиса. 

Одним из популярных каналов обслуживания розничных клиентов банка 

является М-банкинг – сервис с использованием программного обеспечения 

(приложения), устанавливаемого на мобильный телефон (иное 

коммуникационное устройство) с GSM модулем, позволяющий дистанционно 

совершать платежи, получать справочную информацию по счетам и совершать 

другие операции.  

Система М-банкинг позволяет производить следующие операции: 

- просматривать информацию о задолженности и оплачивать 

коммунальные услуги, мобильную и стационарную телефонную связь, услуги 

кабельного телевидения, Интернет-провайдеров и др. услуги; 

 - получать информацию об остатке денежных средств на счете карточки;  

 - производить оплату задолженности по кредитам;  

 - получать информацию о движении денежных средств (выписку) по 

cчетам с карточкой;  

- совершать операции круглосуточно вне зависимости от режима работы 

банка и многие другие. 

Не менее значимым каналом дистанционного банковского обслуживания 

ритейла является сеть устройств самообслуживания (платежно-справочные 

терминалы и инфокиоски, банкоматы, кэш-ины, терминалы автоматического 

обмена валют). 

Нельзя не отметить, что большое внимание уделяется безопасности 

систем дистанционного банковского обслуживания, т.к. они позволяют 

осуществлять непосредственный доступ к счетам и проводить финансовые 

транзакции. В настоящее время банки вкладывают немало средств для 

приведения безопасного использования каналов ДБО в соответствии с 

международными требованиями, а также должны иметь возможность 

оперативного внесения корректировок в работу системы в случае изменения 

требований к ней. 

В настоящее время каждый банк Республики Беларусь ставит задачи по 

развитию дистанционных банковских услуг в стране и принимает необходимые 

меры по их безусловному выполнению. 
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Важливою умовою підвищення ефективності інвестиційної діяльності 

підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання є прийняття рішення 

кредитними установами щодо доцільності вкладення інвестиційних коштів. 

Питання оцінки ефективності інвестування є досить актуальним, та 

зокрема потребує вдосконалення існуючих методик оцінки інвестиційних 

проектів, враховуючи виникнення фактору ризику та сучасні умови 

інвестування, що визначає мету даного дослідження.  

Для вибору найкращого інвестиційного рішення необхідно скористатися 

надійними інструментами оцінки їх ефективності. Тому процес прийняття 

інвестиційних рішень має супроводжуватися відповідними розрахунками, на 

підставі яких можна зробити висновок щодо доцільності вкладень у проект.  

Інвестиційні вкладення вважаються доцільними, якщо додатковий 

грошовий потік від реалізації проекту достатній для повернення початкової 

суми вкладень та забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал [2]. 

У сучасній інвестиційній практиці найчастіше використовуються дві 

групи методів оцінки ефективності відносно реального інвестування: 

1) статистичні (традиційні) методи, які базуються на бухгалтерському обліку; 

2) динамічні методи, які базуються на застосуванні концепції дисконтування. 

Перша група показників сьогодні неадекватна реальним умовам, оскільки 

не враховує зміну вартості грошей у часі, характеру розподілу грошових потоків 

у часі, фактору інфляції при порівнянні грошових потоків. Хоча зауважимо, що 

застосування їх характеризується простотою розрахунку. 

Основні показники оцінки доцільності інвестицій традиційних методів 

наведені в таблиці 1 [1]. 

 

Таблиця 1. 

Основні показники оцінки доцільності інвестицій традиційних методів 

Назва показника Економічний зміст Розрахунок 

1. Середня ставка доходу 

(ARR) 

Сутність полягає в тому, 

щоб порівняти чисті доходи 

з початковою вартістю 

проекту 

Відношення середніх чистих доходів до 

середніх інвестицій 

2. Рентабельність 

інвестицій (ROI) 

Є показником 

конкурентоспроможності 

Відношення обсягу прибутку після 

оподаткування та загального обсягу 

інвестицій. При визначенні показника до 

уваги беруть період розрахунку 

3. Коефіцієнт 

співвідношення доходів і 

Обумовлює дохідність 

проекту 

Відношення доходів від освоєння 

інвестицій та інвестиційних витрат і 
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витрат (К) обсяг поточних витрат діючого об‘єкта 

4. Період окупності 

інвестицій (РР) 

Певний часовий період, за 

який відшкодовуються 

початкові інвестиції 

Відповідає моменту часу в 

розрахунковому періоді, після якого 

кумулятивна величина грошового 

потоку (NCF) стає і надалі є додатною 
 

Досліджуючи сутність динамічних методів оцінювання доцільності 

інвестицій варто зазначити, що ця група методів базується на принципах 

економічної теорії і застосуванні концепції дисконтування. У своїх працях 

науковці виділяють різні показники динамічних методів оцінки інвестицій, 

поділяючи або не поділяючи їх на групи. В ході аналізу різних підходів 

виділимо найбільш використовувані показники другої групи в таблиці 2 [4]. 

 

Таблиця 2. 

Основні показники оцінки доцільності інвестицій динамічних методів 

Назва показника Економічний зміст Розрахунок 
1. Чиста теперішня 

вартість (NPV) 

Показує кінцевий 

абсолютний ефект від 

реалізації проекту 

Різниця між сумарною вартістю всіх 

дисконтованих чистих грошових потоків 

та сумарною вартістю дисконтованих 

інвестиційних коштів на його реалізацію. 

Якщо NPV>0, то проект є ефективним 

2. Індекс прибутковості 

(PI) 

Дає змогу отримати 

відносну величину ефекту 

від реалізації проекту 

Відображає дисконтовану вартість 

грошових надходжень від реалізації 

інвестицій в розрахунку на одиницю 

дисконтованих вкладень 

3. Дисконтований 

період окупності (DРР) 

Період, за який 

повертаються кошти, 

вкладені в проект з 

урахуванням часу 

Відношення дисконтованих вкладень до 

середньорічної вартості дисконтованих 

надходжень. Якщо DРР < життєвого циклу 

проекту, то проект є ефективним 

4. Внутрішня норма 

дохідності (IRR) 

Процент, який можна 

платити за необхідні 

ресурси, залишаючись на 

беззбитковому рівні 

Визначення дисконтної ставки, за якою 

NPV проекту дорівнює нулю. Якщо IRR > 

середньої вартості капіталу проекту, то 

проект рекомендується приймати 
 

Усі розглянуті показники оцінки доцільності інвестиційних проектів 

знаходяться між собою у тісному взаємозв‘язку та дозволяють оцінити 

ефективність всебічно, тому їх варто розглядати в комплексі при прийнятті 

рішення. Однак у наукових розробленнях все частіше запроваджують ризик-

методи, що ґрунтуються на оцінці з додатковим коригуванням ризиків 

інвестиційної діяльності. Для прийняття правильного інвестиційного рішення 

необхідно передусім оцінити ризиковість проекту шляхом встановлення та 

кількісного визначення проектного ризику, характеру його впливу на 

впровадження проектів [3]. 

Таким чином, використання сучасних моделей та показників при аналізі 

ефективності інвестиційних проектів дасть можливість прийняти оптимальне 

рішення щодо вибору того чи іншого альтернативного проекту та стане 

основним механізмом вдосконалення обґрунтування доцільності інвестування. 

Проте застосування будь-яких методів не забезпечить повної передбачуваності 

кінцевого результату, тому основною метою є не одержання абсолютно точних 
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результатів ефективності реалізації проекту і його ризикованості, а зіставлення 

запропонованих до розгляду інвестиційних проектів на основі використання по 

можливості об‘єктивних показників і показників, які можна перевірити.  
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Функціонування кожного окремого банку визначається певним рівнем 

економічної, фінансової, фізичної, техніко-економічної й інформаційної 

безпеки. Сучасні умови надання банківських послуг та рівень впливу 

внутрішніх та зовнішніх загроз вимагають від банків підвищення заходів 

безпеки. На сучасному етапі розвитку банківської діяльності в Україні все більш 

актуальним постає питання виявлення загроз та необхідність забезпечення 

охорони фінансових ресурсів, забезпечення інформації, майна та персоналу 

комерційного банку, створення дієвого механізму збереження безпеки банку. 

Тлумачення сутності поняття «банківська безпека» не є однозначним у 

теорії та практиці; найбільш вдалим є наступне: безпека банку – стан стійкої 

життєдіяльності, за якого забезпечується захист інтересів вкладників, клієнтів, 

працівників і керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих 

факторів незалежно від умов його функціонування [1]. 

Дестабілізуючі фактори (загрози) – це потенційно можливі або реальні дії 

зловмисників чи конкурентів, здатні нанести банківській установі матеріальної 

або моральної шкоди [2]. Загрози банківської безпеки за походженням 

поділяються на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх загроз банківської 

діяльності відносяться дії або бездіяльності працівників банку, які не 

відповідають інтересам його комерційної діяльності, наслідком яких можуть 

бути нанесення економічних збитків банку, втрата інформаційних ресурсів, 

підривання ділового іміджу банку, виникнення проблем з потенційними та 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2011/1/32.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2009_47/st_47_17.pdf
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реальними клієнтами тощо. До зовнішніх загроз слід віднести протиправну 

діяльність кримінальних структур, конкурентів та інших осіб, які займаються 

шахрайством, недовіра клієнтів до банківських установ, банківська паніка, 

фінансові кризи тощо. 

У свою чергу, як внутрішні, так і зовнішні загрози за характером впливу 

на банки можуть бути економічними, фізичними й інтелектуальними. 

Економічні загрози можуть реалізовуватись у формі корупції, шахрайства, 

недобросовісної конкуренції, використання банками неефективних технологій 

банківського виробництва. Реалізація таких загроз завдає збитків банкам або 

веде до втрати ними вигоди. Фізичні загрози реалізуються у формі крадіжок, 

пограбувань майна та коштів банків, поломок, виведення із ладу обладнання 

банків, неефективної його експлуатації. Інтелектуальні загрози проявляються як 

розголошення або неправомірне використання банківської інформації, 

дискредитація банку на ринку банківських послуг, а також можуть бути 

реалізованими у формі різного роду соціальних конфліктів навколо банківських 

установ або в них самих [1]. 

Розглядаючи банківську безпеку як багатоступеневу систему можна 

виділити наступні її види: особиста, колективна, економічна й інформаційна 

безпека. Особиста безпека – здатність кожного працівника банку протистояти 

загрозам його здоров‘ю, життю і професійній діяльності на основі оволодіння 

нормами та правилами безпечної поведінки. Колективна безпека – здатність 

підрозділів банку забезпечувати ефективний режим роботи в умовах діяльності 

різноманітних дестабілізуючих факторів. Економічна безпека – стан, за якого 

забезпечується стабільна діяльність та економічний розвиток, гарантований 

захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно реагувати 

на зміни внутрішніх і зовнішніх факторів. Інформаційна безпека – стан, за якого 

забезпечується необхідний рівень інформованості керівництва персоналу банку, 

а також зовнішнього середовища, ефективний захист інформації від зовнішніх і 

внутрішніх загроз. 

Процес забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи базується на 

певному механізмі, у структуру якого входять наступні елементи: цільові 

підсистеми, підсистема лінійного управління, функціональні підсистеми, 

підсистеми забезпечення, які, в свою чергу, пов‘язані з координацією 

управління за цілями, стратегічним забезпеченням безпеки фінансово-кредитної 

установи, організацією правового та нормативного забезпечення, управлінням 

бізнес-процесами в банку та реалізацією загальних і спеціальних функцій. 

Даний механізм включає в себе систему методів (організаційно-розпорядчі, 

соціально-психологічні, економічні методи), важелів (ставки по кредитах і 

депозитах, відсотки за обслуговування розрахунково-касових операцій) та 

інструментів (цінні папери, деривативи), які забезпечують безпеку банків і 

банківської діяльності [3].  

Отже, з розширенням мережі користувачів банків і спрощенням 

процедури доступу до них збільшується кількість економічних, фінансових та 

інтелектуальних загроз. Саме тому захист банківських установ повинен мати 
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упереджувальний характер і ґрунтуватись на організації банківської безпеки – 

трудомісткому та багатогранному процесі, який торкається всіх сторін 

банківської діяльності. 
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Загострення конкуренції між самими комерційними банками, а також між 

ними та небанківськими фінансово-кредитними установами, спонукає банки 

розширювати спектр послуг. У зв‘язку з цим сучасні банкіри спрямовують свою 

діяльність у напряму розвитку найбільш перспективних банківських послуг, 

зокрема, консультативних та інформаційних, що надають їм можливість посилення 

конкурентної позиції на відповідному секторі економіки. 

Метою роботи є обґрунтування розвитку консультативних та інформаційних 

банківських послуг, аналіз ефекту від їх застосування та поширення. 

Перш за все відзначимо, що консультативні послуги банки надають шляхом 

інформування з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу 

фінансово-господарської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності та інших 

видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та 

юридичних осіб. Значну кількість видів консультативних послуг, яку надають 

комерційні банки, становлять послуги, пов‘язані з виконанням ними активних і 

пасивних операцій та наданням інших послуг. Наданням такого виду послуг 

можуть займатися як менеджери підрозділів банку, так і працівники спеціально 

створених підрозділів. В окремих випадках консультантами можуть бути сторонні 

спеціалісти та організації, які залучаються банками для надання консультацій своїм 

клієнтам. Щодо інформаційних послуг, то  при їх виконанні комерційні банки 

займаються діяльністю, пов‘язаного з доведенням інформаційної продукції до 

споживача з метою задоволення їхніх потреб [2]. До найпоширеніших видів 

інформаційних послуг, що надають комерційні банки, можна віднести 

інформування про чинне законодавство зарубіжних країн у галузі банківської 
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справи, фінансів, валютного регулювання, оподаткування тощо; надання копій 

грошово-розрахункових документів; допомога у розшуку перерахованих сум; 

надання інформації про прийняття Національним банком України та іншими 

органами рішень, які впливають на господарську діяльність клієнта; доведення 

інформації про курси іноземних валют, котирування цінних паперів та їх 

дохідність тощо [1, с. 98]. 

Загалом відзначимо те, що надання консультативних та інформаційних 

банківських послуг використовується в багатьох комерційних банках, проте, існує 

потреба їх розвитку як методу залучення нових клієнтів і популяризації 

фінустанови, оскільки це є одними з визначальних параметрів сильної 

конкурентної позиції. На нашу думку, обслуговування клієнтів шляхом 

консультування та надання необхідної інформації щодо ситуації в банківській 

сфері надасть можливість банку привернути увагу клієнта до фінустанови, а 

згодом, в процесі взаємодії, пропагандувати власні продукти діяльності. Зокрема, 

можна визначити як необхідність надавати такого плану послуги на безоплатній 

основі, оскільки це дає можливість привернути увагу більшого кола потенційних 

клієнтів. Звичайно, потрібно проводити таку діяльність в розрахунку на ефект у 

майбутньому від збільшення клієнтської бази, що визначає посилену 

конкурентоспроможність комерційного банку. 

Також зазначимо про можливість, а в більшій мірі необхідність, надавати 

консультативні й інформаційні банківські послуги через Інтернет, зважаючи, що це 

є основна інформаційна база для сучасного суспільства. Дана розвинена пошукова 

мережа є платформою запровадження нових послуг банку з метою забезпечення 

ефективності діяльності. Відтак, можна визначити декілька способів інформування 

в Мережі, а саме функціонування на комерційному сайті, обговорення в чаті або 

системи онлайн дзвінків, де відповіді надаватиме компетентний працівник банку. 

Можлива також взаємодія з потенційними клієнтами на консультаційних форумах, 

які варто розмістити на сайтах кореспонденції банківської сфери. Так, наприклад, 

Приватбанк входить у число найбільших системних банків України і на 

сьогоднішній день він пропонує підприємствам і організаціям України послуги по 

розробці проектів і організації емісій облігаційних позик. Як повідомляють 

представники Приватбанку, на сьогодні така послуга надається корпоративним 

VIP-клієнтам банку при розміщенні облігаційних позик, банк при цьому виступає 

як інвестиційний консультант, аналітик і платіжний агент. Крім того, на 

корпоративному сайті цієї установи успішно діє чат та система онлайн дзвінків.  

Таким чином, із врахуванням широкої сфери застосування консультативних та 

інформаційних банківських послуг та їх можливості в популяризації комерційних 

банків, можна стверджувати про необхідність їх розвитку. Чіткий механізм 

надання таких видів послуг із врахуванням вимог сучасного розвитку суспільства 

надасть можливість посилення конкурентоспроможності банківської установи. 
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В останні роки значно посилився вплив банків на розвиток реального 

сектора економіки, що зумовлює динаміку економічного розвитку країни. Банки 

як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів та їх 

перерозподілу володіють особливими важелями впливу на фінансову, 

виробничу та інші сфери економіки. Це пов‘язано з тим, що банки 

розпоряджаються значною частиною коштів суб‘єктів господарської діяльності 

та держави, через них здійснюється найбільш глибокий взаємозв‘язок між усіма 

ланками національного та світового господарства.  

Стійкість банку це динамічна характеристика, що передбачає 

забезпечення його цілісності та здатності виконувати свої функції у процесі 

адаптації до зовнішнього середовища при змінні фінансових показників, 

незалежно від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, що включає капітальну, 

комерційну, організаційно-структурну і функціональну стійкість. 

Ефективність вітчизняного банківського нагляду залежить від 

відповідності основним принципам ефективного банківського нагляду, які були 

розроблені Базельським комітетом у 1997 р. з метою зміцнення фінансової 

стабільності в усьому світі. Встановлено, що на сьогодні в Україні повної 

відповідності досягнуто по принципах, зокрема: контроль істотної участі у 

власності банку; встановлення критеріїв інвестиційної діяльності банків; вимоги 

щодо достатності капіталу; контроль кредитування банками пов‘язаних осіб; 

організація внутрішнього контролю та аудиту; повноваження щодо 

застосування заходів впливу; глобальний сукупний нагляд за міжнародною 

діяльністю тощо. 

Банківський нагляд на сучасному етапі – це моніторинг усіх видів 

ризиків, притаманних банківській діяльності, з метою зведення до мінімуму 

насамперед системного ризику, тобто запобігання ланцюговій реакції, за якої 

крах одного або кількох банків може спричинити кризу всієї банківської 

системи. Складові сучасного банківського регулювання та нагляду 

представленні на рис. 1. 

Сьогодні важливою проблемою в банківській системі, розв‘язанню якої 

приділяється значна увага НБУ, є питання ліквідності. Одним із інструментів 

сприяння більш виваженій політиці банків щодо здійснення активно-пасивних 

операцій вбачається впровадження нормативу довгострокової ліквідності. 

Дії Національного банку України з регулювання ліквідності банківської 

системи упродовж січня – вересня 2012 року переважно спрямовувалися на 
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збалансування ситуації на грошово-кредитному ринку та стимулювання 

кредитної активності банків України. 

 

 

Рис. 1. Складові банківського регулювання та нагляду 

Тому, до форм банківського регулювання слід відносити адміністративну 

та індикативну. Функціями регулювання банківської діяльності доцільно 

вважати: організаційну, захисну, стабілізаційну, координаційну, аналітичну, 

методологічну та інформаційну. 

Отже, за рахунок координуючих і контролюючих дій центрального банку 

складається ситуація за якої виникає можливість стабільності банківської 

системи країни в цілому. За рахунок чого досягається розвиток банківської 

системи не зважаючи на вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, результатом 

чого є стабільний розвиток банку, як складової банківської системи. 
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В Україні як і в більшості країн державні облігації займають одну з 

найважливіших позицій у структурі державного боргу. Облігації внутрішньої 

державної позики використовуються урядом як інструмент залучення коштів 

для фінансування поточного бюджетного дефіциту та обслуговування 

державного боргу.  

У наш час  проблеми впливу облігацій внутрішньої державної позики на 

стабілізацію економічної системи досліджували як зарубіжні вчені, такі як: 

М. Алексєєв, Б. Альохін, М. Бейлі, Ю. Вавілов, М. Герсовіц, Дж. Ітон, 

М. Карлберг, так і вітчизняні: О. Барановський, Т. Вахненко, О. Гаврилюк, 

Т. Ковальчук, В. Корнєєв, Г. Кучер та ін. 

Метою дослідження є обґрунтування ролі ОВДП як одного із основних 

інструментів стабілізації економіки України. 

Загалом результати дослідження щодо розміщення ОВДП на первинному 

ринку за 2011-2012 роки представлені у таблиці 1 і характеризуються тим, що в 

Україні обсяг ОВДП в обігу на січень 2012 р. збільшився на 15,7 % порівняно із 

станом відповідного періоду 2011 р. Сума ж залучених до Державного бюджету 

України коштів, у результаті розміщення ОВДП, номінованих як в національній 

так і в іноземній валюті, дещо збільшилась, що пов‘язано з приростом 

внутрішнього боргу та збільшенням бюджетного дефіциту України. [1] 

У січні ж 2013 року на первинному ринку загальний обсяг ОВДП, що 

знаходилися в обігу, за сумою основного боргу на кінець січня становив 

193,8 млрд грн і збільшився за місяць на 8,0 млрд грн, або на 4,3 %. Це 

відбулося насамперед у результаті зростання обсягів ОВДП у власності 

Національного банку України та інших депозитних корпорацій. [2] 

Оскільки на початку 2013 року надходження до Державного бюджету 

України від розміщення на аукціонах ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 

склали 929,7 млн дол США, уряд має намір продовжити випуск ОВДП, що буде 

досить привабливим для населення України. 
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Таблиця 1. 

Результати розміщення ОВДП на первинному ринку 
 

Показники 2011 2012 
січень 

2013 

Розміщення ОВДП, номінованих у гривнях, млрд грн 50 49,2 4,4 

Сума залучених коштів до Державного бюджету України:    

у результаті розміщення ОВДП, номінованих в національній 

валюті, млрд грн  
28,9 35,9 1,9 

у результаті розміщення ОВДП, номінованих у доларах 

США, млн дол США  
412,95 2542,8 929,7 

у результаті розміщення ОВДП, номінованих в євро, млн 

євро 
- 316,6 - 

Середньозважена дохідність ОВДП, залучених до державного 

бюджету України, % 
   

ОВДП, номінованих в національній валюті, % 9,17 13,56 12,80 

ОВДП, номінованих у доларах США, % 8,9 9,29 7,82 

ОВДП, номінованих в євро, % - 4,80 - 

Обсяги погашення та сплати доходу за ОВДП попередніх 

випусків, млрд грн 
47 55,5 2,0 

 

Як бачимо, дані таблиці свідчать, що ринок ОВДП непостійний, на ньому 

досить часто відбуваються неочікувані зміни обсягів і дохідності. Але все ж 

таки він є важливим елементом як всього ринку цінних паперів, так і 

економічної системи України. Це зумовлено тим, що ринок державних облігацій 

для кредиторів – це ефективний механізм вкладення вільних коштів, повернення 

яких із приростом гарантовано державою. Так як державні цінні папери –

найнадійніші серед боргових інструментів, є ефективним механізмом, який 

стимулює вивільнення готівки поза обігом, підвищує рівень довіри населення до 

держави і сприяє зменшенню дефіциту бюджету. 

Отже, облігації внутрішньої державної позики відіграють важливу роль у 

розвитку економіки України та виконують багато фінансових функцій. Так 

залучені кошти стимулюють економічний кругообіг, при цьому регулюється 

рівень державних доходів і витрат, сплачуються борги, фінансуються як 

продуктивні так і різні соціальні програми і підтримується відповідно 

ліквідність фінансових інститутів. Тому держава повинна докладати зусиль у 

стимулюванні розвитку українського ринку ОВДП та досягненні максимально 

можливих обсягів торгів на ньому, як альтернативі іноземним позикам у 

міжнародних фінансових інституціях. 
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 Від рівня розвитку банківської системи, її ресурсного потенціалу, 

надійності та високого рівня платоспроможності залежить забезпеченість 

фінансовими ресурсами всіх галузей народного господарства. Необхідність 

розвитку економіки України та досягнення високих темпів приросту 

внутрішнього валового продукту можливі за умов забезпечення високого рівня 

концентрації фінансових ресурсів і стабільного розвитку банківської системи. 

 Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних показників 

діяльності банків як ресурсного джерела у забезпеченні економічного зростання 

держави. 

 Дослідивши основні показники діяльності 138 банків, були з‘ясовані 

загальносистемні тенденції розвитку банківських установ держави. 

 З початку становлення банківської системи в структурі залучених коштів 

переважали кошти юридичних осіб, тенденція змінилась на початку 2012 року – 

частка вкладів населення перевищила кошти юридичних осіб. Сучасний етап 

характеризується зростанням коштів фізичних осіб, що пояснюється 

популяризацією карткових рахунків. Проведений аналіз вказує, що ця тенденція 

буде мати місце і в майбутньому (рис. 1). 

Стосовно власного капіталу банків – його частка в пасивах є майже 

сталою, і на початку року становила 12347,3 млн грн або на 10,9 % банківської 

системи. Останнім часом спостерігається зростання концентрації капіталу серед 

великих і середніх банків. 

 

Рис. 1. Структура зобов‘язань комерційних банків станом 

на 01.01.2013 р. 
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Банківські установи під час кризи переклали свої кредитні ризики на 

позичальників збільшуючи вартість кредитних ресурсів і плату за їх 

обслуговування, таким чином повністю обмеживши реальний сектор економіки 

від кредитів. Така ситуація не сприяла стабілізації на фінансовому ринку в 

цілому і стримувала економічне зростання. 

Загальний обсяг активів 138 банків станом на 01.01.2013 року становив 

853,98 млрд грн. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 

64,85 млрд грн, або на 8,03 % (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура активів комерційних банків станом на 01.01.2013 р. 

Отже, висвітлені тенденції є базою для прийняття управлінських рішень, 

спрямованих на підвищення ефективності функціонування банківських установ 

на фінансовому ринку держави. Банківська система України повинна вийти на 

новий рівень свого розвитку та стабілізації економіки, забезпечити реальний 

сектор економіки фінансовими ресурсами та успішно розвивати банківські 

операції в нових реаліях глобалізації й інтеграції світових ринків. 
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Система регулирования и надзора в банковской деятельности является 

определяющей как для самих банков, так и для экономики в целом.  Именно от 

нее зависит обеспечение стабильного объема и стоимости денег, которое 

проявляется в уровне цен, инфляции, а также в укреплении внешней позиции 

страны, то есть платежного баланса. Данный вопрос особенно остро стоит в 

странах Восточной Европы, а именно Республике Беларусь, Украине, где 

независимая банковская система достаточно молода и находится на этапе 

перехода от старой постсоветской системы банковского регулирования и 

надзора к мировым европейским стандартам.  

В связи с различными рекомендациями, в первую очередь, Базельского 

комитета, миссии МВФ и Всемирного Банка, учитывая опыт иностранных 

государств, и, основываясь на нормативных документах, Банковском кодексе, 

данная система должна включать такие основные компоненты, как регистрацию 

и лицензирование банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; 

осуществление дистанционного надзора на основании отчетности; надзор на 

местах в виде инспекционных проверок, применение соответствующих мер 

надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банковского 

законодательства, ухудшения их финансового состояния, реорганизации и 

ликвидации банков; макропруденциальный надзор, предусматривающий 

мониторинг состояния банковского сектора в целом [1]. 

Таким образом, основная цель банковского надзора – это обеспечение 

стабильности банковской системы и доверия к ней, сокращение потерь для 

кредиторов и вкладчиков банков, а главной стратегической задачей банковского 

надзора является недопущение системных банковских кризисов.  

В Республике Беларусь органом, уполномоченным государством вести 

надзор за банками является Национальный банк Республики Беларусь. В разных 

странах функции надзора могут выполнять центральный банк, 

специализированный надзорный государственный орган, ряд ведомств, 

например, в Норвегии это министерство финансов, в Швейцарии это 

Федеральная Присяжная банковская комиссия, в Японии это Банк Японии и 

Министерство финансов, в Украине – Национальный Банк [2, с. 157-164]. 

Национальный банк в целях выявления ситуаций, угрожающих интересам 

вкладчиков и кредиторов, осуществляет анализ деятельности банков. В случае 

выявления таких ситуаций Национальный банк вправе применить меры 

воздействия, предусмотренные Банковским кодексом, которые в основном 

носят корректирующий характер, то есть направленны на восстановление 

нормального функционирования банка. Корректирующие меры подразделяются 
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на предупредительные, к которым относят предписания и меры воздействия, 

причем данная мера охватывает не только деятельность головного банка, но и 

учитывает выполнение нормативов их филиалов, структурных подразделений. 

Однако и предписания, и меры воздействия носят обязательный характер для 

исполнения, так как Национальный банк вправе отозвать или приостановить 

действие лицензии на осуществление банковских операций. Следует отметить, 

что Национальный банк не заинтересован в применении данной меры и 

старается не доводить ситуацию до такого критического уровня, посредством 

постоянного регулирования и надзора, так как от этого прежде всего страдает 

экономика страны и население. 

Таким образом, возникает вопрос эффективного банковского надзора, 

особенно в наиболее сложных ситуациях, требующих организовать 

мероприятия по предупреждению банкротства банка. В данном случае 

первоочередная задача Национального банка выявить причины, обусловившие 

возникновение трудной ситуации и определить последствия. 

Также в Банковском кодексе Республики Беларусь закреплены права и 

полномочия Национального банка, позволяющие осуществлять пруденциальное 

регулирование деятельности банков. Данные стандарты имеют как 

качественную, так и количественную характеристику. Количественные оценки 

установлены Национальным банком в соответствующих документах. 

Качественные характеристики банковского дела к пруденциальным стандартам 

в Республике Беларусь предполагают наличие внутреннего контроля в банках, 

проведение политики, практики и процедур, способствующих повышению 

этических и профессиональных норм менеджеров банка, составленной в 

соответствии с последовательной учетной политикой учетно-отчетной 

документацией на консолидированной основе, то есть принятие в расчет всех 

рисков независимо от места их учета, целевое использование прибыли. Следует 

отметить, что Национальный банк как орган банковского регулирования и 

надзора, вправе на основании письменного запроса, получить от банка 

отчетность на любую дату внутри отчетного периода [2, с. 157-164]. 

На основании вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что 

система банковского регулирования и надзора, сложившаяся в Республике 

Беларусь на данном этапе развития, соответствует мировым стандартам, также 

постоянно совершенствуется, о чем свидетельствует новая редакция 

банковского кодекса, в том числе Национальный банк Республики Беларусь 

успешно выполняет, возложенные на него надзорные функции. 
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Постановка проблеми. На сьогодні питання, що пов‘язані з відмивання 

коштів, здобутих злочинним шляхом перебувають в центрі уваги не лише 

науковців, а й суспільства загалом. Легалізація кримінальних доходів створює 

серйозну небезпеку для законної економічної діяльності, а також дестабілізує 

фінансову систему, підриваючи її надійність і довіру до неї.  

Злочинці нерідко намагаються використовувати для відмивання 

кримінальних коштів банківську систему. Основним засобом у боротьбі з 

легалізацією доходів у банківських установах є внутрішній фінансовий моніторинг 

банку, який дозволяє аналізувати операції клієнтів і виявляти серед них ті, які 

мають ознаки відмивання злочинних доходів.  

Тому актуальним у сучасних умовах є питання побудови ефективної 

внутрішньої системи фінансового моніторингу в банках України. 

Метою є дослідження внутрішньобанківської системи фінансового 

моніторингу, її нормативно-правового регулювання та визначення основних 

напрямків удосконалення функціонування даної системи. 

Виклад основного матеріалу. Вітчизняними банками представлено 

наймасовіший прошарок суб‘єктів первинного фінансового моніторингу. Саме від 

процесу моніторингу в банківський системі залежить стан та якість моніторингу в 

Україні в цілому. 

Згідно Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» банки як суб‘єкти 

первинного фінансового моніторингу повинні здійснювати обов‘язковий та 

внутрішній фінансовий моніторинг. 

Даний закон визначає внутрішній фінансовий моніторинг як  сукупність 

заходів, які здійснюються суб‘єктами первинного фінансового моніторингу, з 

виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому 

моніторингу із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки 

ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму [1]. Статтею 16 цього ж закону визначаються й ознаки 

операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу: заплутаний або 

незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов‘язаних між собою 

фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної 

законної мети; невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності 

клієнта; виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, 

характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур 

обов‘язкового фінансового моніторингу або ідентифікації [1]. 
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Забезпечення ефективного функціонування внутрішньобанківської системи 

фінансового моніторингу здійснюється за рахунок розробки та впровадження 

правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм здійснення, які повинні 

розроблятися банками самостійно, враховуючи вимоги національного та 

міжнародного законодавства в сфері боротьби з відмиванням злочинних коштів та 

враховувати особливості діяльності самого банку [2].  

Внутрішню систему фінансового моніторингу банку відповідно до 

внутрішньобанківських документів можна поділити на п‘ять напрямків: належне 

вивчення (ідентифікація) клієнтів банку, виявлення сумнівних фінансових 

операцій, що можуть підлягати фінансовому моніторингу, реєстрація зазначених 

фінансових операцій, своєчасне інформування ДКФМУ про операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу, а також підготовка та навчання працівників 

банку з питань протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом [3]. 

Основним принципом реалізації внутрішньобанківської системи фінансового 

моніторингу є забезпечення участі працівників банку у виявленні операцій, 

пов‘язаних із легалізацією злочинних доходів. Відповідно цього принципу в 

банківській установі доцільно виділяти чотири рівні працівників, які повинні бути 

задіяні в цьому процесі: співробітники банку, служба фінансового моніторингу, 

відповідальний працівник банку, голова правління банку [2].  

Аналізуючи систему внутрішнього фінансового моніторингу банків варто 

зазначити, що законодавство у сфері боротьби з легалізацією злочинних грошей 

розвивається лише в напрямі регулювання окремих процедур та елементів 

механізму фінансового моніторингу. Процедури та дії банків у щоденній роботі з 

виявлення підозрілих операцій як системного та комплексного явища досі мають 

не досить чітку ідентифікацію. 

Висновки. Отже, на основі вищезазначеного можна зробити висновок, що 

внутрішньобанківська система фінансового моніторингу як важлива складова 

запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом має певні недоліки 

та потребує вдосконалення. Тому дана система в подальшому задля забезпечення її 

ефективності повинна розвиватись і законодавчо регламентуватись на принципах 

оперативності, надійності, а також взаємодії всіх її ланок у цілому. 
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У сучасних ринкових умовах, які пов‘язані з розширення світової торгівлі, 

збільшення обсягів спекулятивних операцій із валютами на міжнародних 

ринках необхідне втручання держави в організацію валютних відносин із 

використанням ефективного валютного регулювання і валютного контролю. 

Валютне регулювання – це сукупність нормативних документів, що 

спрямовані на регулювання потоків капіталу з країни в країну, підтримання 

стабільного рівня валютних резервів, стабільного курсу національної грошової 

одиниці, балансування міжнародних платежів [2]. 

Виділяють три основні напрями валютного регулювання:  

1. Регулювання валютних ринків – забезпечення рівноваги на валютному 

ринку, що проводиться за допомогою співставлення попиту та пропозиції на 

національну валюту. 

2. Управління валютним курсом, в Україні прийнятий ліберальний варіант 

курсоутворення, що передбачає інтервенції НБУ на валютному ринку. 

3. Регулювання руху капіталу [3]. 

Валютне регулювання може бути ефективним, якщо воно доповнюється 

валютним контролем. Валютний контроль – це система контролю уряду за 

обміном іноземної валюти в країні, тобто регулювання обсягу готівки в 

іноземній валюті та її обмінного курсу на інші валюти [2].  

Головним органом, який здійснює політику валютного регулювання 

виступає Національний банк України, повноваження якого закріплені в Законі 

України «Про Національний банк України» [1]. 

Проводячи оцінку ефективності використання інструментів валютного 

регулювання в Україні за 2011 – 2012 періоди, можна спостерігати активне 

застосування Національним банком інструментів прямого впливу, а точніше 

увага приділялася девізній політиці та диверсифікації валютних резервів. Так, 

унаслідок коливань попиту та пропозиції на міжбанківському валютному ринку, 

Національний банк здійснював операції як з продажу, так і з купівлі іноземної 

валюти. У цілому за цей період сальдо валютних інтервенцій Національного 

банку України було від‘ємним і становило 3,6 млрд дол США. Частка операцій 

Національного банку України в загальному обсязі міжбанківського валютного 

ринку була значно меншою (2,9 %), ніж у 2011 року (8 %) [3]. 

У ІІІ кварталі 2012 року умови проведення валютної політики 

ускладнилися внаслідок посилення нестабільності на світових фінансових 

ринках (коливання курсу євро до долара США) та погіршення ринкових 
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очікувань (у тому числі внаслідок дії сезонних чинників). Це зумовило 

зростання попиту на іноземну валюту на внутрішньому ринку.  

За таких умов значну стабілізуючу роль відіграли міжнародні резерви. 

Національному банку України вдалося мінімізувати їх зменшення, незважаючи 

на відсутність кредитів від МВФ та обмежений доступ України до міжнародних 

фінансових ринків. Із початку 2012 року обсяг міжнародних резервів скоротився 

на 2,5 млрд дол США і за станом на 01 жовтня 2012 року становив 29,3 млрд 

дол США. 

За інформацією Національного банку, резерви в іноземній валюті на 

31 жовтня 2012 року склали 24779,00 млн доларів, резервна позиція в МВФ – 

0,03 млн доларів, спеціальні права запозичення – 87,07 млн доларів, золото – 

1945,63 млн доларів. 

Проводячи валютні інтервенції у 2012 році Національний банк також 

впливав на курс національної грошової одиниці. Офіційний курс гривні з 

початку року знизився до долара США на 0,04 % – до 7,99 грн / дол США. Таке 

зниження курсу гривні за готівковими та безготівковими операціями було 

пов‘язано з тим, що збільшувався попит на іноземну валюту [3]. 

Щодо дисконтної (облікової) політики, то з метою підтримки ринкових 

тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів Національний банк із 23 березня 

2012 року знизив з 7,75 % до 7,5 % річну облікову ставку, яка є базовою 

ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку. Такі заходи 

сприяли зниженню вартості ресурсів на міжбанківських операціях. 

Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на певну 

нестабільність на світовому фінансовому ринку, НБУ намагався підтримати 

валютний ринок, проводячи валютні інтервенції, мінімізуючи зменшення 

золотовалютних резервів.  

Основними напрямами подальшого вдосконалення валютного 

регулювання та контролю як складової єдиної державної грошово-кредитної 

політики має стати:  

- забезпечення стабільності гривні;  

- забезпечення достатнього рівня золотовалютних резервів;  

- здійснення регулювання системи валютних обмежень та економічних 

нормативів;  

- удосконалення структури внутрішнього валютного ринку;  

- створення сприятливих умов для інвестування в національну економіку. 
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Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність банків відіграє ключову 

роль у забезпеченні стійкого економічного зростання, здійсненні структурної 

модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності. Відтак 

проблема залучення коштів банків до інвестування в економіку України вимагає 

всебічного аналізу та врахування всіх умов та чинників, що впливають на 

активність інвестиційної діяльності банків, що є дуже важливим й актуальним. 

Метою дослідження є визначення та систематизація основних рушійних 

чинників, які здійснюють безпосередній вплив на розвиток банківської 

інвестиційної діяльності й ефективність її здійснення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасного стану банківської 

діяльності в Україні свідчить, що специфіка банківської інвестиційної 

діяльності зумовлюється значною мірою впливом на неї різноманітних 

чинників, які поділяються на внутрішні та зовнішні.  

До внутрішніх чинників, які прямо залежать від організації роботи банку 

належать: обсяг і структура ресурсної бази, місія, цілі та завдання розвитку 

банку, відносна дохідність різноманітних активів із урахуванням факторів 

ризику і ліквідності, обсяги діяльності та організаційна структура банку тощо.  

До зовнішніх чинників слід віднести: економічний розвиток країни, 

законодавче регулювання, інвестиційна політика держави, попит та пропозиція 

на інвестиційні ресурси; платоспроможний споживчий попит на ринках, 

інвестиційний клімат та інші.  

Сукупність вище вказаних чинників створюють умови для зростання або 

скорочення інвестиційної діяльності. В той же час, слід зауважити, на 

сьогоднішній день мінливість зовнішнього середовища діяльності банків і 

нестабільність економічного розвитку країни сприяють виникненню нових 

різноманітних підходів до визначення ключових чинників впливу на 

інвестиційну діяльність банку і сформулювати напрямки підвищення її 

ефективності.  

У результаті аналізу наукової літератури досліджено різноманітність 

поглядів та підходів щодо визначення основних рушійних чинників 

інвестиційної діяльності. Так на думку С. В. Онікієнко важливе місце серед 

чинників впливу відводиться державній інвестиційній політиці, яка сприяє 

вирішенню першочергових завдань стабілізації економіки та відповідає 

довготривалим національним інтересам держави. [2, c. 12].  



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

95 

На нашу думку, функцію державного чинника впливу на інвестиційну 

діяльність банків можна розглядати лише в поєднанні з іншими чинниками для 

більш комплексного, об‘єктивного відображення дійсності. Державна 

інвестиційна політика має перебувати в тісному взаємозв‘язку із ринковими 

чинниками впливу на інвестиційну діяльність банків. 

Важливим чинником банківської інвестиційної діяльності Криклій А. С. 

визначає наявність ресурсної бази, інвестиційних намірів, а також сприятливе 

інвестиційне середовище, оскільки саме за рахунок ресурсного потенціалу 

реалізовуються можливості банку відносно масштабів діяльності, посилюється 

фінансова могутність банку та його інвестиційні можливості [1, c. 14].  

Варто погодитись з даною думкою, адже надання довгострокових 

інвестиційних кредитів, придбання цінних паперів, фінансування інвестиційних 

проектів здійснюється банком винятково у межах наявних інвестиційних 

ресурсів. Без наявності та необхідного обсягу ресурсів неможливо здійснювати 

будь-яку діяльність, і насамперед інвестиційну.  

Слід зазначити, що банки України недостатньо залучені до інвестиційних 

процесів, основними причинами є загальна фінансова нестабільність і 

недосконала законодавчо-правова база, банки мають дуже ризикову структуру 

пасивів, що не дає змоги вирішити проблему широкомасштабних інвестицій, 

банки є малопотужними для того, аби фінансувати великі інвестиційні проекти 

та ряд інших причин.  

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, зауважимо, що важливою 

умовою проведення ефективної інвестиційної діяльності є дослідження 

специфіки та взаємозалежності банківської інвестиційної діяльності від 

рушійних чинників розвитку економіки та виявленні на цій основі сучасних 

принципів і напрямів банківського інвестування, його тенденцій з метою 

врахування їх при визначенні напрямів активізації банківської інвестиційної 

діяльності в Україні.  
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На сьогодні при ринкових умовах функціонування більшості економік 

світу актуальним є питання підвищення стійкості банківського сектору к впливу 

непередбачених зовнішніх та внутрішніх факторів, які можуть завдати загрози 

економіці в цілому. Одним із таких зовнішніх факторів можна вважати 

негативний феномен, який у світовій історії є відомим під назвою «банківська 

паніка». За відносно невеликий час існування історія незалежної України також 

знає два приклади паніки в банківському секторі. Вплив цього явища 

національна економіка відчула в періоди політичної кризи 2004 року та світової 

економічної кризи 2008-2009 років.  

Проблемним постає питання щодо можливості передбачення банківської 

паніки. Досі неможливо прорахувати, коли паніка торкнеться банківського 

сектору економіки держави. Одним із першочергових завдань виступає 

виявлення факторів, що спричиняють банківську паніку, аналіз цього явища в 

ретроспективі та розробка дієвих підходів щодо ефективного запобігання цьому 

явищу.  

Банківська паніка (banking panic) – масове вилучення депозитів 

вкладниками в зв‘язку з втратою довіри до конкретного банку або банківської 

системи в цілому, побоюванням неплатоспроможності або банкрутства банку, 

падінням курсу національної валюти, посиленням інфляції, нестабільністю 

функціонування фінансової системи держави. Це явище характеризують три 

специфічних складові: економічна складова, психологічний аспект, 

випадковість.  

Існує велика кількість факторів, що можуть спричинити банківську паніку. 

Умовно їх можна об‘єднати в наступні групи: економічні фактори, політичні 

фактори, соціально-психологічні фактори, надзвичайні події, спекулятивна 

діяльність на фінансовому ринку, рейдерська діяльність та «чорна» конкуренція, 

адміністративна діяльність держави, деструктивні дії ЗМІ, трансфер кризи. 

Аналізуючи історичні приклади панічних процесів в банківському секторі, 

можна побачити, що це явище досить розповсюджене та небезпечне. Перший 

приклад банківської паніки відбувся на загальнодержавному рівні у 1907 році в 

США. Вважається, що банківська паніка 1907 року спонукала уряд США 

створити Федеральну резервну систему, яка стала виконувати функції ЦБ і 

регулювати фінансовий ринок. 

Банківська паніка під час «Великої депресії» 1929-1933 років у США 

закінчилася «банківськими канікулами» (припинення ділових операцій банків) і 
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важливістю державного регулювання економіки, тобто впровадженням 

кейнсіанського підходу та створенням першого у світі фонду гарантування 

вкладів. 

Незалежна Україна зіштовхнулася з цим феноменом у період осінь-зима 

2004 року під час політичної кризи в Україні. Починаючи з жовтня 2004 року, 

банківська система відчула втрату суспільної довіри і як результат різкий відтік 

коштів з клієнтських рахунків. У цій ситуації рішучими та такими, що 

врятували українську банківську систему, стали дії Національного банку, якими 

передбачалася заборона дострокового повернення депозитів. 

Друга хвиля банківської паніки в Україні відбулася під час економічної 

кризи 2008 року. З 1 жовтня 2008 року до 1 березня 2009 року фізичні особи 

вилучили з банківської системи ресурсів на суми 26,7 млрд грн та 3,46 млрд дол 

США. З метою недопущення колапсу вітчизняної банківської системи НБУ 

було вжито термінових заходів, зокрема: введення мораторію на дострокове 

зняття депозитів, обмеження видачі кредитів у всіх вітчизняних банках, 

встановлення межі відхилення для курсу купівлі-продажу валюти.  

Методи, що потрібно застосовувати для боротьби з таким негативним 

феноменом, як банківська паніка, можна поділити на дві групи: превентивні та 

протекційні. Серед превентивних заходів можуть бути запропоновані наступні: 

підвищення довіри до національної валюти; регулювання помірного темпу 

інфляції; зменшення рівня доларизації економіки; підвищення фінансової 

грамотності населення; регулювання рівня доходів; формування банківських 

резервів, достатніх, щоб зупинити паніку на початковій стадії. 

Із метою захисту банківської системи від загрозливої ситуації, що вже 

склалася, можуть використовуватися, зокрема, такі протекційні заходи: 

створення та функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 

формування банківським установами резерву для відшкодування можливих 

втрат за позичками й іншими активами; рефінансування банківських установ 

центральним банком; цільова допомога інших фінансових органів; укладання 

законодавчих актів, нормативів і мораторіїв для оперативного регулювання 

ситуації, яка склалася. 

Висновки. Вирішальну роль у формуванні та реалізації методів і підходів 

щодо усунення панічних процесів відіграє Національний банк України, в руках 

якого є всі потрібні інструменти, щодо підвищення стійкості банківської 

системи. Але слід відмітити, що завдання захисту економіки від такого 

негативного феномену, як банківська паніка є завданням не тільки 

Центрального банку країни, а загальним завданням усіх державних інституцій, 

які мають регуляторні механізми впливу на економіку.  
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В современных условиях, когда налаживанию связей между банками 

часто препятствует отсутствие доверия, проявляется потребность в достоверной 

экономической информации, в которой заинтересованы все без исключения 

участники банковского процесса, ввиду чего появилась необходимость 

проведения внешнего аудита всех банков. Однако на сегодняшний день важной 

проблемой является повышение качества аудита. 

Актуальность данной работы заключается в том, что внешний аудит 

банков является одним из важных элементов банковской системы, причем 

действуют системы как государственного, управленческого, так и независимого 

контроля, позволяющие обеспечить необходимой информацией все уровни 

управления. 

  Цель данной работы заключается в определении значения внешнего 

аудита банков, а также пути совершенствования внешнего аудита как элемента 

контроля в Республике Беларусь. 

Под внешним аудитом банков понимается проверка бухгалтерского учета, 

бухгалтерской и финансовой отчетности и других документов банка, а при 

необходимости и (или) проверка деятельности, которая должна отражаться в 

бухгалтерской отчетности, аудиторской организацией или аудитором – 

индивидуальным предпринимателем, не связанными имущественными 

интересами с банками. 

Его основная цель – установление достоверности и соответствия 

действующим нормам и действующему законодательству.  

Внешний банковский аудит строится в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». 

Право на осуществление аудиторской деятельности имеют аудиторские 

организации и аудиторы – индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление такой деятельности. Для проведения внешнего 

аудита банков необходимо наличие дополнительно лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности в банковской системе, выданной Национальным 

банком Республики Беларусь.  

Внешний аудит банка проводится только на основе договора, который 

заключается с аудиторской организацией. По заключѐнному договору 

аудиторская организация с одной стороны обязуются оказать аудиторские 

услуги по заданию банка, в то время как банк обязуется оплатить эти услуги. 

Договор может заключаться как на проведение разовой проверки, так и на 

аудиторское обслуживание в течение определенного периода времени. 
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Аудиторы изучают всю деятельность проверяемого банка. Для 

объективной оценки необходимо, прежде всего, рассмотреть состояние 

активных и пассивных операций, которые должны носить подлинный характер, 

быть правильно оценены, быть правильно отражены в бухгалтерском отчете, а 

также отвечать требованиям законодательства Республики Беларусь по этим 

операциям. 

После проведѐнной работы аудиторская организация обязана 

предоставлять объективное аудиторское заключение о достоверности данных 

бухгалтерского баланса банка на дату составления отчета; о соответствии 

бухгалтерского учета требованиям нормативных документов; о соблюдении 

банком банковского законодательства Республики Беларусь и т.д. 

В Республике Беларусь важной проблемой является улучшение качества 

внешнего аудита банков. На сегодняшний день происходит нечѐтное 

разграничение ответственности аудиторов и администрации банка, так как 

бухгалтерская отчетность готовится администрацией банка, а аудиторы 

выражают в своем заключении лишь квалифицированное мнение об этой 

отчетности. Кроме того, ряд положений нормативных актов в данной области не 

соответствует как реальности экономики, так и передовому международному 

опыту организации внешнего аудита банков. 

Для совершенствования внешнего аудита необходимо: повысить качество 

проведения аудиторских проверок и составления аудиторских заключений, 

адекватно отражать в них финансовое состояние кредитных организаций; 

принимать активное участие в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства банков путем установления более тесных рабочих контактов с 

надзорными организациями; улучшение культуры аудита, а также 

совершенствование нормативной базы. 

Поэтому можно сделать вывод: для того, чтобы быть уверенным в том, 

что банк работает устойчиво и надежно, управляющие совместно со 

специалистами аудита должны обеспечить внедрение систем внешнего аудита 

банка, которые бы свидетельствовали о достоверности данных бухгалтерского 

баланса банка, о соответствии бухгалтерского учета требованиям нормативных 

документов, а также о степени соответствия служащих банка при исполнении 

своих обязанностей. 
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По оценкам банков, операционный риск является вторым по значимости 

после кредитного риска. Однако, как указывается в ряде исследований, по 

тяжести последствий операционный риск выходит на первое место среди рисков 

банковской системы. Данный факт определяет необходимость организации 

надлежащей системы управления операционным риском в каждом банке [1]. 

Операционный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) и 

(или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных 

банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок 

законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности 

или ошибок сотрудников банка, несоответствия или отказа используемых 

банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия 

внешних факторов [2]. 

Для оценки операционного риска в банке Базельским комитетом 

предлагаются три подхода к расчету требований к капиталу в процессе 

возрастания сложности и чувствительности к риску: 

1. Базовый метод показателей (basic indicator approach — ВІА). 

2. Стандартизованный метод (standardised approach — TSA). 

3. Усовершенствованные методы измерения (advanced measurement 

approaches — АМА). 

Выбор соответствующей методики остается за банком. По мере развития 

банк может продвигаться от простой методики BIA к более сложной (АМА) и 

даже разработать свою внутрибанковскую методику [3, с. 45]. 

Банки, использующие базовый индикативный подход, должны 

поддерживать капитал под операционный риск, равный среднему показателю за 

предыдущие три года, выраженному в фиксированных процентах 

(обозначаемому альфа) положительного ежегодного валового дохода. 

Показатели за любой год, в котором ежегодный валовой доход был 

отрицательным или нулевым, должны исключаться как из знаменателя, так и из 

числителя при расчете среднего значения. 

В стандартизованном подходе деятельность банка разделяется на восемь 

бизнес-линий. Валовой доход служит общим показателем масштаба операций и, 

следовательно, ожидаемого масштаба операционных рисков в рамках каждой из 

бизнес-линий. Требование к капиталу для бизнес-линии рассчитывается путем 

умножения валовых доходов на фактор (обозначаемый бета), присваиваемый 

данной бизнес-линии. Бета служит показателем общеотраслевого соотношения 

между имевшими место операционными убыткам и общим уровнем валового 

дохода для данной бизнес-линии. Следует заметить, что в рамках 
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стандартизованного подхода валовой доход измеряется для каждой бизнес-

линии, а не для всего учреждения, т. е. для корпоративного финансирования 

индикатором является валовой доход, полученный от корпоративного 

финансирования [4, с. 139]. 

В рамках АМА требование к регулятивному капиталу равно показателю 

риска, генерируемому внутрибанковскими системами измерения операционного 

риска с использованием количественных и качественных критериев для АМА. 

Банк, принимающий подход АМА, может с согласия органа надзора страны 

пребывания и при поддержке органа надзора страны происхождения 

использовать механизм распределения для расчета требований к регулятивному 

капиталу для своих международных дочерних подразделений, которые не 

считаются значительными по отношению ко всей банковской группе. 

Одобрение органов надзора будет зависеть от того, сможет ли банк убедить их в 

адекватности и эмпирической обоснованности распределительного механизма. 

Совет директоров и старший менеджмент каждого из дочерних подразделений 

отвечает за собственную оценку операционных рисков и систем контроля 

дочернего подразделения и его адекватную капитализацию [4, с. 140-141]. 
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Одним із наслідків кризи в Україні стало значне зростання обсягів проблемної 

кредитної заборгованості. За експертними даними, в деяких вітчизняних банках у 

2009 р. проблемні кредити досягли 15-20 %, а в окремих випадках – 30-40 % обсягу 

кредитного портфеля [2, с. 33]. Тільки у 2010 р. було зафіксовано стабілізацію, а 

потім і поступове зменшення проблемних кредитів. За даними НБУ станом на 

01.03.2013 р. частка прострочених кредитів у кредитному портфелі банків України 

склала 9,28 % [1]. 

Незважаючи на деяку стабілізацію обсягів проблемних кредитів за 2011-2012 

рр., рівень проблемної заборгованості залишається високим, отже, актуальним 

залишається питання вдосконалення роботи банків з проблемною заборгованістю. 

Метою даного дослідження є обґрунтування системного підходу до 

управління проблемними кредитами та розробка на його основі складових 

елементів і засад функціонування системи управління проблемними кредитами в 

банку. 

Проблемні кредити – це кредити, за якими своєчасно не проведені один чи 

кілька платежів, значно знизились ліквідність і ринкова вартість забезпечення, 

виникли обставини, які роблять сумнівним виконання позичальником своїх 

зобов‘язань [3, с. 233]. 

Тому система управління проблемними кредитами банків може бути 

визначена, як сукупність взаємопов‘язаних суб‘єктів, об‘єктів, стратегій, методів та 

інструментів управління, що суб‘єкти управління застосовують і спрямовують на 

зменшення рівня проблемної заборгованості банків. Таким чином, система 

управління проблемними кредитами є цілісною системою взаємопов‘язаних 

елементів, що реалізують відповідні стратегії банківського менеджменту з 

управління проблемною заборгованістю [4, с. 56]. 

Складовими системи повинні бути: 

1. Суб‘єкти управління проблемними кредитами банку: зовнішні 

(законодавчі та фінансово-контрольні органи банківського регулювання) та 

внутрішні (органи управління фінансовими ресурсами та ризиками в банку). 

2. Об‘єкти системи управління проблемною заборгованістю (проблемні 

кредити банку). 

3. Процес управління проблемними кредитами банку, що відповідає обраній 

стратегії управління й охоплює ряд елементів: а) загальноекономічні методи 

управління (планування, аналіз, оцінка, регулювання і контроль); б) практичні 

методики та інструменти управління (індивідуальні програми, розроблені 

окремими банками щодо повернення коштів проблемної заборгованості). 
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Визначимо методичні основи функціонування системи управління 

проблемними кредитами банків: 

1. Система управління проблемними кредитами охоплює, крім об‘єкта 

управління, управлінські суб‘єкти (зовнішні та внутрішні). Зовнішні суб‘єкти 

представлені на макроекономічному рівні, центральне місце серед яких належить 

НБУ. Внутрішні суб‘єкти представлені на мікроекономічному рівні, до них 

належать керівництво банку та органи управління фінансовими ресурсами і 

ризиками. 

2. Стратегії управління проблемними кредитами складаються із відповідних 

методів та методик. Окрім використання методів, що застосовують суб‘єкти 

управління, у цій системі значне місце належить інструментам обраних стратегій. 

Ці інструменти повинні враховувати економічні й адміністративні заходи, що 

застосовують органи банківського нагляду, регулювання та контролю для 

забезпечення прийнятних обсягів проблемної заборгованості в банку та банківській 

системі країни. 

3. Важливу роль у формуванні системи управління проблемними кредитами 

відіграє організаційна структура банку, а також рівень зв‘язків як між елементами 

структури, так і з клієнтами та акціонерами банку. Тому ефективність і 

результативність процесу управління проблемною заборгованістю значною мірою 

залежить від організаційного рівня банку. 

4.  Система управління проблемними кредитами не є статичним 

утворенням, а постійно перебуває у процесі розвитку. Необхідно брати до уваги 

конкретні економічні умови, в яких функціонує банк, і відповідно до змін в 

економічному середовищі вносити корективи до складу та функцій системи 

управління проблемними кредитами, здійснювати адаптаційні заходи [4, с. 56]. 

Таким чином, необхідність застосування системи управління проблемними 

кредитами банків зумовлена завданням практичного забезпечення мінімальних 

обсягів проблемної заборгованості, а також для створення базових передумов 

виконання банками своїх функцій в економічному розвитку країни. Ефективне 

функціонування запропонованої системи управління проблемними кредитами 

банку дасть змогу досягнути стратегічних і тактичних цілей банку, сприятиме 

зниженню ризиків, що позитивно вплине на забезпечення фінансової стійкості 

банку. 
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Можливість ефективної реалізації центральним банком монетарної 

політики та досягнення монетарної стабільності залежить від його статусу та 

рівня незалежності від органів виконавчої влади. У 90-і роки ХХ сторіччя у 

зв‘язку з масовою лібералізацією діяльності центральних банків розвинутих 

країн з‘явилася велика кількість публікацій, в яких розглядалися індекси 

незалежності центральних банків, побудованих за різними підходами, та їх 

вплив на макроекономічні показники (інфляцію, ВВП, дефіцит бюджету). 

Відсутність ґрунтовних досліджень щодо визначення ступеня 

незалежності Національного банку України робить актуальним проведення 

таких досліджень. 

На сьогоднішній день індексами незалежності центрального банку є такі: 

1. Індекс Алесіни і Саммерса – запропонований у 1988 році. В нього 

входять змінні, які описують незалежність центрального банку від уряду. 

Джерелом для досліджень учених була законодавча база щодо регулювання 

діяльності центральних банків.  

2. Індекс GMT – розроблений у 1991 вченими В. Грілі, Д. Масціандро і 

Г. Табелліні. Він включає в себе два під-індекси, що відображають політичну й 

економічну незалежність центрального банку. 

3. Індекс Цукермана – розроблений Алексом Цукерманом, Стівеном 

Веббом та Білін Неяпті у 1992 році.  

4. Індекс Ейффінгера-Шалінга – названий за іменами розробників. 

Включає три змінні: розробка грошово-кредитної політики, участь 

представників уряду в раді центрального банку та призначення його 

керівництва. 

5. Індекс підзвітності центрального банку – запропонований 

економістами Банку Англії. Індекс враховує 4 показники: моніторинг діяльності 

центрального банку з боку парламенту; публікація протоколів засідання 

комітету з грошово-кредитної політики; оголошення звітів про результати 

грошово-кредитної політики; процедура вирішення конфліктів між центральним 

банком та урядом [1]. 

Для розрахунку Індексу незалежності Національного банку України було 

використано найбільш відомий та розповсюджений метод – Індекс Цукермана.  

Розроблений у 1992 році, індекс включає 16 змінних, які відповідають за 

певні критерії незалежності, об‘єднані в чотири групи: кадрова автономія, 

розробка грошово-кредитної політики, її цілі та обмеження на фінансування 
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державного бюджету. Кожна з 16 змінних може приймати значення від нуля 

(мінімальний рівень незалежності центрального банку) до одиниці 

(максимальний рівень незалежності) [2].  

Використавши Індекс Цукермана для визначення незалежності 

Національного банку України, ми отримали показник 74 %. Тобто рівень 

незалежності НБУ становить 74 % від ідеального стану. Звідси можна зробити 

висновок, що індекс незалежності НБУ знаходиться на високому рівні, але у 

перспективі його доцільно підвищити шляхом подальшого реформування. 

Алекс Цукерман на основі власних досліджень провів детальний аналіз 

зв‘язку незалежності центральних банків різних країн з інфляцією. Вчений 

прийшов до висновку, що вища незалежність центрального банку призводить до 

нижчої інфляції. Використавши значний емпіричний матеріал, вчені Алесіна та 

Саммерс виявили від‘ємну кореляцію між ступенем незалежності центрального 

банку та рівнем інфляції при R
2
=0,7. Учені Де Лонг і Саммерс досліджуючи 

зв‘язок між незалежністю центрального банку та продуктивністю праці, 

виявили позитивний зв‘язок між незалежністю центрального банку та 

економічним зростанням. Д. Масціандро і Г.Табелліні, проаналізувавши 

бюджетні дефіцити різних країн, виявили, що існує негативний зв‘язок між 

рівнем незалежності центрального банку та дефіцитом бюджету [3].  

Однак інституційні та національні особливості різних країн суттєво 

впливають на взаємозв‘язок між рівнем незалежності центральних банків і 

показниками монетарної стабільності та стабільності курсу, і перетворюють ці 

взаємозв‘язки у не абсолютності. Прикладом є Китай, де є стабільно низький 

показник незалежності ЦБ, хоча при цьому він демонструє високі темпи 

зростання, невисоку інфляцію, валютно-курсову стабільність. 

Таким чином, існує необхідність підвищення рівня незалежності 

Національного банку України для досягнення та підтримки монетарної 

стабільності, зниження рівня інфляції та підтримки економічного зростання. 

Основними напрямками вдосконалення повинні бути такі: 

- уточнення та закріплення головної мети НБУ; 

- деполітизація роботи складу його керівних органів; 

- розбудова чіткіших засад функціонування Правління НБУ; 

- оптимізація розподілу повноважень між Радою та Правлінням НБУ; 

- посилення фінансової незалежності НБУ тощо.  
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В современных условиях, при переходе к рыночной экономике, появилась 

острая необходимость проведения независимого аудита банков в Республике 

Беларусь. Такой контроль осуществляют аудиторские фирмы, которые 

создаются как независимые от своих клиентов и от органов государственного 

управления компании. 

Данная тема является актуальной, так как потребность в услугах 

банковского аудита постоянно возрастает. Это связано с тем, что принятие 

решений о покупке или продаже ценных бумаг, выдаче ссуд, расширении 

коммерческого кредита и так далее основано, большей частью, на финансовой 

информации, которая должна быть достоверной. Кроме того, операции банков 

могут быть настолько многочисленными и сложными, что информацию о них 

пользователи не могут получить самостоятельно. Поэтому достоверность 

информации может подтвердить независимый банковский аудитор. 

Целью данной работы является изучение организации и проведения 

банковского аудита, а также выявление проблем в сфере банковского аудита в 

Республике Беларусь. 

Банковский аудит представляет собой проверку состояния финансово-

хозяйственной деятельности банка. Основная цель банковского аудита состоит 

в получении заключения о финансовом положении проверяемого банка, его 

доходности, ликвидности, степени риска банковских операций. 

Аудиторские проверки совершаются на основе контракта, заключенного 

руководством банка и независимой аудиторской фирмой, а также по заданию 

Национального банка Республики Беларусь. 

Каждый банк (филиал) подлежит комплексной проверке не реже одного 

раза в два года. В первую очередь проверяются те филиалы, которые не были 

проверены в предыдущую комплексную проверку; имеющие факты ухудшения 

показателей их деятельности; неудовлетворительное качество активов; 

допускающие нарушения законодательства, регулирующего банковскую 

деятельность; частую смену руководства и другие негативные явления. 

В конечном счѐте важное значение имеет оценка значимости отчетных 

данных и степени вероятности аудиторской ошибки. Анализ значимости 

отчетных данных дает возможность аудитору сделать выводы по 

проверяемому вопросу и дать аудиторское заключение. 

Белорусский банковский аудит в данное время находится на стадии 

развития и становления. В то же время внедрение в Беларуси МСФО, 

расширение международного сотрудничества белорусских банков, в том числе 

по привлечению инвестиций в экономику страны, приводят к повышению 
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потребности белорусских банков в осуществлении аудиторских проверок в 

соответствии с международными стандартами.  

В Республике Беларусь аудиторскую деятельность в банках осуществляет 

одна из крупнейших международных аудиторских ассоциаций «КПМГ 

Интернейшнл», входящая в «большую четверку» мировых аудиторских 

компаний, которая получила лицензию Национального банка Республики 

Беларусь на осуществление аудиторской деятельности в банках. 

В белорусском банковском аудите существует множество проблем и 

нерешѐнных вопросов. Можно выделить такие проблемы как отсутствие 

сбалансированной законодательной базы и отсутствие взаимной 

заинтересованности, как проверяемого банка, так и проверяющих лиц. 

Также одной из основных проблем организации банковского аудита в 

Республике Беларусь является отсутствие хорошо подготовленного, 

высококвалифицированного персонала как в аудиторских фирмах, которые 

проверяют банки, так и в составе персонала самих банков. 

Решить эту проблему можно с помощью формирования единой 

централизованной системы подготовки кадров для банковского аудита. Она 

может быть сформирована за счѐт отчислений коммерческих банков. Это будет 

более эффективным способом, чем создание множества мелких, 

несогласованных между собой аудиторских школ. 

Также особое внимание должно уделяться организации различных 

семинаров и конференций, посвященных текущим проблемам банковского 

аудита и надзора. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия позволят аудиторам и 

аудиторским фирмам постоянно получать оперативную информацию и 

соответственно быстрее реагировать на те или иные изменения. Также для 

успешного развития банковского аудита необходимо внедрение разработанных 

белорусскими учеными технологий оценки качества аудита, механизма 

противодействия недобросовестной конкуренции, критериев проведения 

тендеров и построения аудиторского рейтинга.  
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Банківська діяльність, яка є досить широким поняттям, повинна 

розглядатись як один із елементів фінансової діяльності держави. 

Загальновідомим є тлумачення банківської діяльності як залучення у вклади 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 

від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення 

банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. 

Банки як суб‘єкти підприємницької діяльності здійснюють коло 

фінансових операцій, тому об‘єктом оподаткування виступають не лише 

фінансові результати діяльності банку (прибуток), а й окремі види операцій. 

Так у джерелі [1, с. 59] банківські операції визначаються як комплекс 

взаємопов‘язаних дій (угод), що здійснюється банками, яким чинним 

законодавством надане виключне право їх здійснення.  

Дослідження проблеми оподаткування банківських операцій містить у 

собі аналіз діючої практики оподатковування банків, а також вивчення впливу 

податків на їх роботу. Актуальність даних питань викликана недостатньою 

науковою розробленістю податкового аспекту регулювання діяльності банків, 

що зумовило суперечливість думок, оцінок і пропозицій, висловлюваних щодо 

діючої системи податкових правовідносин держави з банківським сектором. 

Фінансові відносини, які виникають у процесі оподаткування банківських 

установ регулюються Конституцією України, Законом України «Про банки і 

банківську діяльність», Податковим кодексом України, «Про Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб», указами Президента України, 

постановами Правління Національного банку України, наказами Державної 

податкової адміністрації України та іншими нормативними актами органів 

державної влади і управління. 

Щодо ролі банківських установ у податкових відносинах, зазначимо, що з 

одного боку банк виступає платником податків, а з іншого – податковим 

агентом. 

Досить часто ототожнюють поняття платник податку та суб‘єкт 

оподаткування, тому в ПКУ проведено чітке розмежування між визначенням 

категорії «платник» податку з поняттям «суб‘єкт» оподаткування: 

Банківські установи виступають податковим агентом щодо податку на 

доходи фізичних осіб, ЄСВ, згідно ПКУ визначено, що податковий агент – 

юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), 

самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, які 

незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування 
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іншими податками та / або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у 

грошовій або негрошовій формі) зобов‘язані нараховувати, утримувати та 

сплачувати податок, вести податковий облік, подавати податкову звітність 

податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в 

порядку, передбаченому статтею 18 і розділом IV Кодексу;  

Науковцями та практиками виділяються особливості механізму 

оподаткування банківських операцій, серед яких можна виділити те, що окремі 

операції звільняються від сплати податку на додану вартість. Для банків 

законодавство передбачає додаткові пільги по сплаті податку з прибутку, що 

пов‘язано з їх обов‘язком формувати страхові резерви.  

В економічній літературі розглядаються два підходи щодо оцінки рівня 

оподаткування банків.  

За першим підходом рівень оподаткування банків є недостатній і тому 

податкове навантаження необхідно посилити [2, с. 202]. 

За другим підходом до оподаткування банківської діяльності 

обґрунтовується необхідність зниження податкового навантаження банківського 

сектора з метою більшого залучення ресурсів банків у реальну економіку 

[2, с. 203]. Прихильники цього підходу вказують, що високі податки на 

прибуток банків знекровлюють їх, посилюють нестабільність банківської 

системи. За цих наслідків неприпустимо встановлювати для банків більші 

податкові ставки на прибуток, ніж для підприємств інших галузей та видів 

діяльності. Окрім цього, високий податковий тиск на банки негативно впливає 

на величину процентних ставок за кредит [2, с. 204].  

Отже, положення нового Податкового кодексу України, які стосуються 

оподаткування комерційних банків, потребують істотного доопрацювання, яке 

слід розпочати з визначення того, які завдання держава ставить перед 

банківським сектором на цьому етапі розвитку суспільства. 

Вирішення відповідних завдань, які є актуальними на наш погляд, 

потребуватиме встановлення різної ставки податку на прибуток підприємств 

комерційних банків за різними операціями, залежно від їх суспільної 

корисності. 
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Постановка проблеми. Україна в теперішній час знаходиться на шляху 

всебічних економічних перетворень, а за таких умов налагодження стабільного 

інвестиційного процесу є справою особливого значення. Інвестиції відіграють 

центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст 

економіки. Внаслідок інвестування коштів в економіку збільшуються обсяги 

виробництва, зростає національний прибуток, розвиваються в економічній 

конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшій мірі задовольняють попит 

на товари та послуги. 

Обмеженість бюджетних ресурсів і відмова від політики централізованого 

фінансування розвитку визначають пошук альтернативних шляхів активізації 

інвестиційної діяльності та залучення інвестиційних ресурсів.  

До однієї з пріоритетних технологій раціонального використання наявних 

ресурсів у світовій практиці господарювання належить іпотечне кредитування, 

яке є суттєвим фактором економічного і соціального розвитку суспільства. 

Іпотека надає можливості залучення значних інвестицій в агропромисловий 

комплекс, що призводить до загального економічного зростання держави в 

цілому. Саме тому іпотечне кредитування необхідно максимально адаптувати 

для фінансування інвестиційних проектів. 

Метою даної роботи є дослідження особливих параметрів іпотечного 

кредитування при фінансуванні інвестиційних проектів. 

Викладення основного матеріалу. Принципово всі джерела фінансування 

інвестиційних проектів можна представити у виді наступної послідовності: 

власні фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви; позикові фінансові 

засоби; фінансові засоби, одержувані від продажу акцій; пайові й інші внески 

членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб; кошти, які 

централізуються об‘єднаннями підприємств; кошти позабюджетних фондів; 

кошти державного бюджету; кошти іноземних інвесторів. 

Вибір джерел в основному базується на двох факторах: доступності та 

рівня плати за їх використання. Механізми залучення фінансових ресурсів 

досить різноманітні. Серед них можна виділити: акціонування; боргове 

фінансування; фінансування на консорційних засадах; оренда; пільги; 

субсидування. Останнім часом крім традиційних способів (акціонування, 

боргове фінансування, кредитування, оренда тощо), з‘явилися нові, такі, як 

франчайзинг, лізинг, фортфейтинг, венчурне фінансування, іпотечне 

кредитування та інше [1, c. 340].  
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Фінансування інвестиційних проектів за рахунок іпотечного кредиту в 

даний час є одним з найбільш привабливих способів. Це обумовлено декількома 

факторами: можливістю довгострокового кредитування оборотних коштів під 

низькі відсотки; для застави не потрібно вилучати кошти з обороту; не 

ускладнюється процедура одержання кредиту [3, с. 106]. 

Основною відмінністю та перевагою іпотеки від звичайного договору 

застави є те, що закладене майно залишається в розпорядженні заставника. Це 

дозволяє власникові підприємства повною мірою використовувати свої 

виробничі і підприємницькі здібності для сплати всіх боргів за отриманий 

кредит, а також розвивати й удосконалювати виробництво. Підприємство як 

предмет застави тут означає весь майновий комплекс, включаючи права вимоги 

[4, с. 31]. 

Однак, через різні умови використання іпотеки, ефективність кредитування 

під заставу нерухомості з метою нарощення капіталу не відповідає 

економічному потенціалу, що закладений в ній. Головна проблема сьогодні 

полягає у відсутності загальної концепції іпотечного кредитування як механізму 

використання ресурсів і системного підходу при дослідженні факторів, які 

впливають на ефективність роботи іпотечного механізму. 

Обсяги іпотечних кредитів можна збільшити, шляхом подолання 

організаційних перешкод внаслідок розширення ресурсної бази кредиторів; 

оптимізація відсоткових ставок; збільшення терміну кредитування; 

застосування індивідуальних схем виплати кредитів. 

Важливими для впровадження є заходи нормативного забезпечення 

іпотечного кредитування інвестиційних проектів: створення належної 

законодавчої бази; створення централізованої системи реєстрації прав власності 

та обтяжень на нерухоме майно; створення внутрішньобанківської та 

міжбанківської кредитної історії позичальників.  

Висновок. Інституційним забезпеченням іпотечного фінансування проектів 

є фактичне, а не формальне впровадження дворівневої модель функціонування 

ринку іпотечного кредитування та створення вторинного ринку іпотечного 

кредитування. Світова практика показує, що національний іпотечний механізм 

може ефективно функціонувати в тих випадках, коли всі його складові 

працюють на науково обґрунтованих засадах, методах і процедурах, виходячи із 

загальних закономірностей та існуючої економічної ситуації. 
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Однією з провідних ланок фінансової системи є банківська. В умовах 

підвищеної невизначеності розвитку зовнішнього середовища стабільне 

функціонування банківської системи має непересічне значення для 

забезпечення соціально-економічного розвитку нашої держави, мінімізації 

фінансових ризиків для всіх учасників розрахунків, скорочення неплатежів, 

активізації кредитних відносин, зростання добробуту населення, а відтак і для 

підвищення ефективності економічних процесів в Україні. Оскільки сучасний 

стан банківської системи України досить складний, причинами чого є як 

кризовий стан економіки в цілому, так і проблеми становлення та розвитку 

банківської системи зокрема, то дослідження питання розвитку та  стабільного 

функціонування банківської системи є найбільш важливим та актуальним. 

Аналіз динаміки діяльності банківського сектору в посткризовий період 

свідчить про те, що, незважаючи на тимчасове відновлення, його розвиток 

пов‘язаний із різким збільшенням невизначеності. Глобальна криза загострила 

проблеми, які були не вирішені в докризовий період. Криза продемонструвала 

неефективність наявних методів державного регулювання фінансової системи, 

виявила відсутність у традиційних політиках макрофінансової стабілізації 

ефективних механізмів забезпечення стабільності системи в цілому, а також 

вказала на помилковий вектор розвитку. Стабілізація банківської системи у 

посткризовий період значною мірою забезпечується за рахунок більш 

консервативної кредитної стратегії банків в умовах жорстких регулятивних 

вимог з боку НБУ, підвищеної схильності економічних суб‘єктів до мінімізації 

ризиків, орієнтації на інвестування в цінні папери замість розширення 

кредитування, орієнтації на погашення власних боргів. Монетарний 

інструментарій посткризового відновлення націлений насамперед на 

підтримання циркуляції кредиту в банківській системі, що є запорукою 

зростання темпів і дотримання необхідних пропорцій відтворення капіталу. 

Спроби впровадження антикризових заходів свідчать, що регулятивний ресурс 

держави та національного банку був і залишається визначальним фактором 

стабілізації фінансових систем.  

Таким чином, визначення проблемних напрямків функціонування 

вітчизняної банківської системи на сучасному етапі дає можливість окреслити 

основні напрями їх подолання та сформувати передумови розвитку банківського 

сектору. До таких напрямів слід віднести: 1) зміцнення ресурсної бази, 

подальше підвищення рівня капіталізації банків і забезпечення їх надійними 

джерелами ресурсів, збалансованими за обсягами, ціною і термінами, з метою 

постійної підтримки достатнього рівня ліквідності та стабільного 
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функціонування; 2) розширення спектра, підвищення якості та 

конкурентоспроможності банківських послуг; 3) забезпечення діяльності 

вітчизняних банків відповідно до міжнародних стандартів корпоративного 

управління; 4) розвиток систем ризик-менеджменту та вдосконалення 

управління ризиками; 5) підвищення рівня забезпечення захисту прав 

кредиторів і вкладників банків; 6) укрупнення вітчизняних банківських установ 

шляхом злиття та поглинання. 

Виходячи з цього посткризовий вектор розвитку має бути зорієнтований 

на посилення ролі центральних банків у процесах подолання монетарної 

нестабільності, а циклічний характер розвитку стати визначальним чинником у 

формуванні антикризової політики. Визначальною ознакою сучасності стає 

ускладнення структури банківської системи, прискорення науково-

технологічних змін і прискорення глобалізаційних процесів. Механізм розвитку 

складних систем, на сучасному етапі, базується на їх нестійкості, флуктуаціях і 

біхуркаційних переходах. Вектором політики фінансової стабільності НБУ має 

стати пошук балансу між використання зовнішніх фінансових ресурсів для 

відновлення високих темпів зростання та зменшення зовнішньої фінансової 

залежності для забезпечення стійкості вітчизняної фінансової системи. 
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Разом із зростанням комп‘ютерної та фінансової грамотності населення 

зростає й попит на онлайн-послуги. В цей період банки пропонують своїм 

клієнтам новий вид вкладу – онлай-депозит, а тому доцільно буде розглянути 

переваги та недоліки даного виду банківських послуг. 
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На разі вкладникам надаються два види послуг, повязаних із онлайн-

депозитами. Перший – це онлайн-заявка для відкриття депозиту, а другий 

варіант – не відвідуючи відділення банку відкрити депозит за допомогою 

інтернету та покласти гроші на відкритий рахунок.  

Послуга онлайн-депозиту дає змогу оформити заявку на відкриття 

депозитногог рахунку на сайті банку, з наступним відвідуванням відділення 

банку та підписанням вже підготовлених документів і розміщенням грошових 

коштів на рахунку. При цьому клієнту не прийдеться стояти в довгих чергах, а 

це дозволить йому зекономити свій час. Також можна відкрити вклад через 

мережу і внести гроші за допомогою інтернет-банкінгу. В цьому випадку вже не 

прийдеться йти в банк, але цю послугу надає лише невелика кількість банків, які 

активно впроваджують та застосовують інтернет-банкінг. На сьогоднішній день 

доступ до Інтернету має більше 40 % населення країни, в той вже час інтернет-

банкінгом, користується не більше 5 %. 

Інтернет-банкінг, або «банк на дивані», а також інші види дистанційного 

обслуговування – ключові напрями розвитку банківської системи. Скорочення 

витрат і навантаження на працівників відділення та надання клієнтам 

можливість здійснювати віртуальне самообслуговування дозволяє банкам 

запропонувати по онлайн-депозитам більш вигідний відсоток (на 0,1-0,3 % 

вищий) та певні бонуси. Дана послуга дозволяє владнику, не поспішаючи, 

докладно вивичити умови договору, а вмонтований онлайн-калькулятор 

розрахує передбачуваний результат вкладу за його сумою та вибраними умовам. 

Банки пропонують досить широку та гнучку лінійку інструментів онлайн-

вкладу, розраховану на різні обставини і потреби. Вклад може бути гривневим 

або валютним, поповнюваним або не поповнюваним, фіксований чи 

індивідуальний термін. 

Одним із недоліків даного виду депозитів є ймовірність шахрайського 

доступу до рахунків клієнтів, а тому особливої уваги з боку клієнта потребує 

оформлення вкладу та перевірка надійності банку. Зазвичай банки 

використовують кілька рівнів безпеки при оформленні онлайн-рахунків. Дані, 

якими обмінюються банк і клієнт та які передаються банківським сервером і 

комп‘ютером клієнта зазвичай шифруються. При перерахуванні коштів на 

рахунок клієнт отримує на свій мобільний телефон повідомлення з разовим 

паролем. Його введення підтверджує перерахування коштів з розрахункового 

рахунку на депозитний і навпаки. Такий метод безпеки досить ефективний. 

Навіть якщо логін і пароль для входу в систему стане відомим іншим особаи, 

вони не отримають доступ до грошей. У той же час власник депозиту дізнається 

про спробу провести несанкціоновану операцію з СМС-повідомлення. Проте 

ризик шахрайського злому та несанкціонованого доступу до засобів у 

віртуальній мережі завжди залишається. З метою уникнення такого ризику 

клієнтам рекомендується не користуватися для оформлення депозиту чужим 

комп‘ютером. Адже той може містити віруси та програми, які передають паролі 

користувачів третім особам.  
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Варто зазначити, що онлайн-депозит не можна оформити не виходячи з 

дому, оскільки для того аби розмістити кошти на депозитному рахуноку клієнту 

доведеться відвідати банк, адже відкриття даного вкладу неможливе без 

підключення інтернет-банкінгу. Це в свою чергу, потребує укладення угоди з 

банком на комплексне обслуговування, яке є платним для клієнта й потребує 

надання особистих даних, таких як ідентифікаційний номер та паспорт. Ще 

одним недоліком даного виду депозиту можуть стати комісії, які банки іноді 

встановлюють за перерахування початкової суми вкладу через інтернет-банкінг 

з карткового рахунку або закриття депозиту. У деяких банках вони досягають 

80-100 грн для депозитів у національнійвалюті і $ 25-30 – для вкладів у доларах США. 

Сьогодні вже багато українських банків стали впроваджувати функцію 

«Он-лайн заявки на депозит» через свій сайт. Банки, на сайті яких можна 

оформити он-лайн заявку на депозит: Приватбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, 

Укрсоцбанк, Альфа-Банк, VAB Банк, ВТБ Банк, Надра Банк, Фінанси та Кредит, 

Укргазбанк, Ощадбанк Росії, Кредитпромбанк, Фінансова ініціатива, Credit 

Agricole, Universal Bank, БТА Банк, Кредобанк, Мегабанк, Platinum Bank, 

Укрінбанк, АктаБанк, БМ Банк, ЄВРОГАЗБАНК. Варто зауважити, що тільки 

два банки, з вище перерахованих, пропонують бонус за оформлення заявки на 

сайті банку – це Кредитпромбанк і Credit Agricole. Кредитпромбанк кожному 

клієнту, який замовив оформлення депозиту на сайті банку або за допомогою 

інформаційного центру, надає бонус до 0,3 % до діючої процентної ставки 

(«Класичний», «Преміальний» та «Цільовий»; розмір бонусу залежить від 

терміну депозиту). Credit Agricole, у свою чергу, при заповненні заявки на 

оформлення депозиту в режимі онлайн додає 0,3 % річних у гривні для 

депозитів «Строковий» і «Накопичувальний» [1]. 

Отже, депозит он-лайн має ряд переваг і недоліків, головною перевагою 

такого депозиту є те, що вкладник в умовах фінансової нестабільності отримує 

можливість гнучко управляти накопиченнями, виходячи з певних обставин і 

впливу зовнішнього середовища, може економіти свій час та не відвідувати 

відділення банку при проведенні операцій з депозитним рахунком, що 

безперечно зробить такий вид вкладу найпоширенішим банківським 

депозитним продуктом.  
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Постановка проблеми. Формування стратегії соціально-економічного 

зростання України є одним із елементів подальшого розвитку державної 

економіки та її інтеграції у світовий економічний простір. Тому все більша 

увага приділяється пошуку ефективних методів стимулювання інвестиційної 

діяльності. Іпотечне кредитування є однією із найперспективніших форм 

банківського кредитування, здатне сприяти істотним якісним зрушенням в 

економіці, а саме: вирішенню питань отримання кредитних ресурсів для 

підприємств на оновлення матеріально-технічної бази, надання нового 

поштовху для розвитку промисловості, будівництва та вирішення соціальних 

проблем, пов‘язаних із житлом та зайнятістю населення. 

Мета. Дослідження особливостей іпотечного кредитування, необхідних 

для врахування при фінансуванні інвестиційних проектів. 

Виклад основного матеріалу. Іпотека як інвестиційний інструмент має 

велике значення, так як для позичальника – це додаткова можливість отримання 

значних коштів на довгий термін для вирішення проблеми житла; для банку – 

стабільна і тривала робота упродовж декількох десятиліть зі стабільними 

доходами, а також гарантією повернення кредиту; для держави – значні 

інвестиції в житловий сектор, розвиток будівельної галузі, а головне – 

становлення і розвиток ринкових відносин у багатьох секторах економіки, а 

також вирішення значної кількості соціальних проблем. [2, c. 153] 

Іпотечне кредитування дозволяє провести наступні операції: придбання 

об‘єкта нерухомості під його заставу; будівництво об‘єкта нерухомості під його 

заставу; реконструкція, модернізація об‘єкта нерухомості під його заставу; 

будівництво об‘єкта нерухомості під заставу земельної ділянки; придбання 

земельної ділянки під заставу об‘єкта нерухомості; придбання земельної 

ділянки під заставу наявної земельної ділянки. [1, c. 47] 

Фінансовий механізм іпотеки доцільно розглядати як сукупність методів 

формування і використання грошових фондів суб‘єктами національної іпотеки. 

При цьому, інвестиційно-кредитний механізм іпотечного ринку, як елемент 

фінансового механізму іпотеки, представляє собою систему організації, 

регулювання та планування фінансових відносин, що забезпечує залучення 

фінансових ресурсів, а також управління ними в національній іпотеці. 

Інвестиційно-кредитний механізм іпотечного ринку здатен забезпечити: 

організацію фінансових відносин в інвестиційному процесі, а саме створення 

системи грошових відносин, що сприятиме збільшенню обсягів інвестицій на 
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ринках нерухомості та іпотечних цінних паперах; розвиток менеджменту для 

управління грошовими потоками, фінансовими ресурсами, організації 

фінансових відносин в іпотечному процесі; акумуляцію заощаджень населення 

в грошові пули для інвестування на фінансовому ринку; трансформацію 

акумульованих заощаджень у фінансові інструменти. 

На ефективність роботи інвестиційно-кредитного механізму впливає 

наявність вільних фінансових ресурсів, обсяг заощаджень населення, коштів 

кредитно-фінансових установ, що спрямовуються в інвестування. [3, c. 260] 

Функціонування іпотечної системи має сприяти розвитку інвестиційної 

діяльності, і, як наслідок, зростанню економіки в цілому. Іпотечне кредитування 

володіє перевагами, здатними вирішити багато соціально-економічних завдань. 

Розвиток іпотечного кредитування в Україні стримується існуванням ряду 

проблем, що не дозволяють повною мірою використовувати іпотеку як гарантію 

своєчасного повернення банківських кредитів і не сприяють розвитку 

іпотечного кредитування. 

Зростання ринку іпотечного кредитування стримується наступними 

факторами: 

- нездатністю банків використовувати міжнародні схеми реінвестування 

через діюче українське законодавство; 

- нездатністю багатьох банків позичати кошти на міжнародних ринках 

капіталу через їх неповну відповідність вимогам міжнародного законодавства; 

- наявністю інших, більш прибуткових напрямків діяльності; 

- загальною недовірою населення українським банкам; 

- відсутністю розуміння населенням процесів іпотечного фінансування. 

Висновки. Інвестиційне проектування в Україні потребує впровадження 

ефективних механізмів здатних забезпечити його активізацію на умовах 

підвищеного рівня ефективності впровадження. 

Проведений нами аналіз економічних процесів та тенденцій розвитку 

банківської діяльності в Україні дозволив ідентифікувати найбільш істотні 

групи чинників впливу на банківське інвестиційне кредитування та 

інвестиційну активність банків загалом: організаційні; нормативно-правові; 

кадрові; інституційні. 
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Теоретичні та практичні дослідження управління ресурсами комерційних 

банків є досить важливою й актуальною проблемою в сучасній банківській системі 

України, оскільки від зростання та зміцнення саме ресурсного потенціалу банків 

залежать можливості перерозподілу вільних коштів між суб‘єктами фінансового 

ринку і сприятливий інвестиційний клімат у цілому в країні. 

Оскільки домінуючою складовою ресурсного потенціалу є фінансові ресурси, 

які одночасно є основою операційної діяльності комерційного банку, то важливим 

є визначення потенційних можливостей управління ними. Класично управління 

фінансовими ресурсами банку включає управління їх формуванням та управління 

їх розміщенням.  

Основною метою управління формуванням ресурсної бази банків є 

нарощування її обсягу згідно потреб підтримання достатньої ліквідності кожного 

банку та забезпечення його рентабельності на рівні, адекватному зростанню 

вартості власного капіталу. За результатами дослідження літературних джерел [1, 

с. 231; 2, с. 58] автор вважає за доцільне виділяти ключові способи досягнення 

поставленої мети: 

- відновлення довіри до банків із боку клієнтів через нарощування власного 

капіталу, зміцнення договірної дисципліни, підвищення ефективності державного 

гарантування вкладів, покращення поінформованості клієнтів про діяльність 

банків, удосконалення комунікації їх із громадськістю; 

- запровадження сучасних методів управління ризиками, пов‘язаними з 

формуванням ресурсної бази; 

- формування оптимального складу ресурсів банку відповідно до його 

стратегічних потреб та можливостей фінансового ринку; 

- підвищення ефективності кредитної політики, збалансованість за вартістю, 

темпами та строками з ресурсною політикою. Зниження частки ризикових 

(проблемних) активів і підвищення частки ліквідних активів; 

- динамічне нарощування власного капіталу до рівня, достатнього для 

забезпечення ефективної діяльності банку та підтримання його надійності. 

Ефективне управління активними операціями банку дозволяє підтримувати 

його загальний фінансовий стан на належному рівні, тому на думку автора повинне 

відповідати певним вимогам, серед яких варто відзначити: врахування 

відповідності державній економічній політиці та чинному законодавству; 

дотримання регулюючих нормативів встановлених НБУ, що стосуються обсягів 

здійснюваних операцій та інших аспектів діяльності банку; забезпечення 

прибутковості та ліквідності банківської діяльності; об‘єктивність і конкретність 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

119 

управління, його побудова на достовірній інформації й обґрунтування висновків 

точними аналітичними розрахунками.  

Формування кредитного портфеля комерційного банку повинно 

супроводжуватись постійним контролем за якістю сукупних кредитних вкладень, 

який здійснюється на підставі розрахунку й аналізу системи коефіцієнтів, котрі 

оцінюють ефективність кредитних операцій, а відтак і структуру кредитного 

портфеля в аспекті його оптимальності. 

Структура інвестиційного портфеля комерційних банків повинна бути 

оптимізована таким чином, щоб обґрунтовано знизити ризик ймовірних втрат 

коштів, вкладених у цінні папери, що пов‘язано з можливістю невиконання 

емітентом взятих на себе зобов‘язань. Основним способом зниження цього ризику 

є диверсифікація, тобто формування інвестиційного портфеля різними видами 

цінних паперів. Також, із метою забезпечення своєчасного повернення коштів їх 

власникам за пасивними операціями та постійного підтримання 

платоспроможності, здійснення активних операцій комерційного банку передбачає 

утворення поточних резервів платіжних засобів. Головними параметрами при 

формування та управлінні портфелем цінних паперів є очікувані дохідність і ризик. 

Ці величини оцінюються насамперед на підставі статистичних даних за попередні 

періоди і, як правило, коригуються згідно з очікуваннями щодо майбутньої 

ситуації на ринку [3, с. 73]. 

Важливо зазначити, що метою управління кредитно-інвестиційним портфелем 

комерційного банку є зменшення ризикових складових цих активних операцій, а 

знизити ризики можливо за допомогою проведення аналізу кон‘юнктури ринку та 

фундаментального аналізу об‘єкта кредитування або інвестування.  

Оскільки, найбільший прибуток банк отримує від здійснення саме кредитно-

інвестиційних операцій, то вважається доцільним підтримувати оптимальну 

структуру банківських активів і залежно від економічної ситуації, змінювати її або 

на користь кредитів або на користь інвестицій, щоб досягти позитивних 

фінансових результатів діяльності. 

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що управління 

фінансовими ресурсами комерційних банків полягає не тільки в розміщенні та 

залученні грошових коштів, але і у визначенні оптимальної структури джерел 

створення ресурсів та їх розміщення. Комерційний банк повинен підтримувати 

певне співвідношення між власними та залученими коштами. Тож, на думку автора 

основною метою комерційного банку в управлінні ресурсним потенціалом є вибір 

такої структури банківського капіталу, яка при найменших витратах на 

формування банківських ресурсів сприяла б підтримці стабільного рівня прибутку 

та ліквідності банку. 
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На сьогоднішній день банківське кредитування відіграє важливу роль у 

житті українського суспільства. Кредитування прискорює процес розширеного 

відтворення, підтримує соціально-економічний розвиток країни. Важливе місце у 

структурі кредитування займає споживчий кредит. Останнім часом відбувається 

активний розвиток даного виду кредитування – зростають обсяги кредитування, 

пропонуються гнучкі і доступні умови надання споживчого кредиту. Таким чином, 

споживче кредитування має важливе значення у діяльності банку. Водночас, зі 

споживчим кредитуванням пов‘язані певні ризики, основним з яких є ризик 

неплатоспроможності позичальника і його нездатність повернути суму кредиту та 

плату за користування позичкою. Тому для кожного банку постає необхідність у 

створенні і використанні ефективних методів управління ризиком за споживчими 

кредитами. 

Динаміка надання споживчих кредитів фізичним особам за останні 7 років 

свідчить про активний розвиток даного виду банківського кредиту (рис. 1). У 

період з 2006-2013 рр. обсяг споживчого кредитування зріс з 58 до 126 млрд грн. 

[1]. При цьому найбільші обсяги кредитування були зафіксовані у 2008 році – 186 

млрд грн. Це був пік «кредитного буму», після якого активність населення з 

отримання позик в комерційних банках значно знизилася. 

 

 
Рис. 1. Динаміка споживчого кредитування [2] 

Зниження споживчого кредитування у 2009 році можна пояснити 

декількома факторами: невпевненістю населення у завтрашньому дні у зв‘язку з 

масовими звільненнями і, як наслідок, зниженням рівня доходів; вимоги банків до 

позичальників із приводу кредитоспроможності та забезпечення кредиту стали 

більш жорсткішими; підвищенням ставок за споживчими кредитами. 
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Якщо аналізувати темпи зростання кредитування загалом і споживчих 

кредитів, то помітно суттєвий вплив зміни обсягу споживчих кредитів на 

кредитування. Водночас, споживче кредитування у 2011 році порівняно з 2010 

зросло на 2,6 %, що свідчить про зростання попиту на споживчі кредити. Однак у 

2012 році було зафіксоване незначне зменшення обсягів споживчого кредитування 

(на 0,9 %). Але вже на початку 2013 року було досягнуто рівня 2011 року. В той же 

час загальний обсяг кредитування постійно знижується з 2009 року. Це спричинено 

скороченням кредитування за іншими цільовими спрямуваннями, зокрема 

іпотечного кредитування. 

Частка споживчих кредитів у структурі кредитів, наданих домашнім 

господарствам у січні 2012 року займала 67,46 %. З огляду на важливе значення 

споживчого кредиту у банківській діяльності банкам необхідно і надалі розвивати 

цей вид банківського кредиту. 

Майже половина споживчих кредитів надається на строк більше 5 років [2]. 

Це пояснюється тим, що населення через невисокі доходи намагається зменшити 

величину щомісячних платежів, таким чином обираючи довгострокові кредити, 

якщо сума кредиту значна. Необхідно зазначити, що у 2006 році банки не 

пропонували довгострокових споживчих кредитів. Але вже у 2007 році частка цих 

кредитів становила 45,2 %, що свідчить про високий попит населення на такий 

різновид споживчого кредиту. Кредити зі строком погашення від 1 до 5 років 

також користуються попитом – їхня частка складає 32,4 % від загального обсягу 

споживчого кредиту. Кредити зі строком погашення до одного року займають 

близько чверті обсягу споживчого кредиту. Середньозважена відсоткова ставка за 

споживчими кредитами у лютому 2013 року становила 30,5 % [3].  

Споживчий кредит має важливе значення у діяльності кожного банку. 

Споживче кредитування займає достатньо велику питому вагу серед загального 

обсягу кредитування та банківських послуг взагалі. Окрім того, спостерігається 

незначне, але все ж зростання абсолютних величин кредитів. Це дає можливість 

розраховувати на подальший розвиток споживчого кредитування в Україні. 

Водночас, зі зростанням кількості кредитів часто погіршується якість кредитного 

портфелю банків. Як наслідок, спостерігається збільшення ризику неповерненості 

наданих кредитів. Саме тому банкам України необхідно впроваджувати більш 

детальний аналіз платоспроможності позичальника, підсилити контроль безпеки за 

кредитами, які надаються фізичним особам. Нарощуючи обсяги кредитування, 

необхідно пам‘ятати про забезпечення достатнього рівня якості кредитного 

портфеля. Для вирішення зазначених проблем необхідно використовувати 

комплексний підхід.  
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У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ 

розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для 

стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в 

значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.  

На даному етапі розвитку сучасної національної банківської системи існує 

великий спектр різноманітних банківських послуг, але жоден банк не може 

функціонувати без системи щоденного обліку операцій, які стосуються змін в 

активах, зобов‘язаннях і капіталі. З цієї причини дослідження повноти 

відображення в бухгалтерському обліку кредитних операцій за економічним та 

юридичним змістом є надзвичайно актуальним. 

Вивченням даного питання займалися такі провідні вітчизняні вчені: 

Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М., Крупка М. І. [1], Скаско О. І. [1] та інші. 

Але зазначена проблематика, з урахуванням її актуальності, потребує нових 

теоретичних і практичних досліджень з огляду на нинішню нестабільність. 

Метою дослідження є виявлення основних підходів, проблем та шляхів 

удосконалення обліку кредитних операцій банку. 

Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій 

комерційних банків. У більшості банків позичкові рахунки складають не менше 

половини їх сукупних активів і забезпечують близько 70 % від отриманих ними 

доходів. До кредитних операцій належать: позичкові операції, операції 

кредитного характеру та послуги кредитного характеру [3]. 

Бухгалтерський облік кредитних операцій ґрунтується на принципах, 

загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема: безперервності діяльності 

установи банку; стабільності правил бухгалтерського обліку; обережності; 

поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків); дати операції; 

переваги змісту над формою; оцінки активів та пасивів; окремого відображення 

активів і пасивів [2]. 

Облік нарахованих доходів за кредитними операціями, зазвичай – це 

процентні доходи, здійснюється відповідно до затвердженої наказом облікової 

політики банку. Саме цим документом визначаються критерії щодо 

застосування при нарахуванні процентів у даному звітному фінансовому році 

одного з можливих методів: рівних частин, актуарного або методу процентного 

числа [2]. 

Найсуттєвішою проблемою на сьогодні є те, що питома вага пролонгованих 

кредитів суттєво фактично за економічним змістом операцій зростає, а в 
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бухгалтерському обліку такий стан активів не знаходить відображення, оскільки 

операції з продовження строку дії (пролонгації) кредитних договорів 

відображаються у бухгалтерському обліку за такими ж відповідними рахунками 

з обліку короткострокової або довгострокової заборгованості Плану рахунків 

банків України залежно від строку, що визначається від дати пролонгації 

договору до дати їх погашення [3].  
Тобто у обліку пролонговані кредити відображаються як строкові, тим самим 

збільшений потенційний ризик неповернення кредитів прихований від 

користувачів, які бажають проаналізувати звітність банку і отримати інформацію 

про його кредитний ризик. 

Наступною проблемою є відображення у бухгалтерському обліку кредитів за 

термінами надання, які в бухгалтерському обліку та, відповідно, у фінансовій 

звітності відображаються на рахунках короткотермінових (до одного року) і 

довготермінових (більше одного року) кредитів [1, c. 32].  

Такий підхід свідчить про недосконалість механізмів обліку кредитних 

операцій, оскільки будь-яка фізична особа не може на основі фінансової звітності 

банку правильно проаналізувати його ліквідність [1, c. 31]. 

Отже, враховуючи сучасні тенденції щодо стану ліквідності значної кількості 

банків в Україні, суспільство для відновлення довіри до банківських установ буде 

вимагати набагато більшого обсягу інформації про їх діяльність. Цього можна 

досягти завдяки розробленим рекомендаціям по вдосконаленню методики обліку 

кредитних операцій банків, а саме: 

- необхідно запровадити методику обліку відстроченої (пролонгованої) 

заборгованості за кредитними операціями, передбачивши в Плані рахунків банків 

України рахунки для обліку пролонгованої заборгованості в залежності від терміну 

її виникнення. Наприклад, від одного до трьох місяців та від трьох місяців до 

одного року. Привілеєм банків може бути ж можливість відображення відстроченої 

заборгованості впродовж місяця на рахунках строкових боргів. За цей час банк має 

врегулювати з позичальником всі моменти щодо наявних проблем та перспектив 

по погашенню кредиту; 

- розширити облік кредитних операцій за термінами надання, отримання 

шляхом передбачення в Плані рахунків банків України рахунків для обліку 

короткотермінової (до 1 року), середньотермінової (від 1 до 3 років) та 

довготермінової заборгованості (більше 3 років). Не зайвим буде і більш 

розширений бухгалтерський облік кредитної заборгованості за термінами надання. 
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Основним завданням при формуванні ресурсної політики сучасного 

комерційного банку є створення ефективної системи запобігання та протидії 

відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Важливими її 

компонентом є система оцінювання ризиків банку, пов‘язаних із відмиванням 

грошей.  

Застосування зважених на ризик підходів при здійсненні заходів з протидії 

відмиванню грошей та фінансуванню тероризму широко обговорюється у 

зарубіжній економічній літературі. Банки розвинутих країн застосовують такий 

підхід в процесі ідентифікації клієнтів, їх операцій, вигодо набувачів тощо.  

В Україні комплексне дослідження з проблеми оцінювання ризиків банку, 

пов‘язаних із відмиванням грошей, недостатньо висвітлене, що зумовлює його 

актуальність. Дана тема знайшла висвітлення в працях таких українських 

економістів, як: Аржевітін С. [1], Ковч Т.Б. [2], Фещенко О. [3] та інші. Але 

зазначене питання, з урахуванням його актуальності, потребує нових 

теоретичних і практичних досліджень з огляду на економічні зміни та 

інформаційну асиметрію, як причинно-наслідковий механізм інформаційної 

невизначеності та ризиків. 

Метою дослідження є виявлення основних підходів оцінки ризиків у 

системі фінансового моніторингу банку та їх удосконалення. 

Діяльність банку відбувається під значним впливом ризиків, і із ключових є 

ризик використання банку для легалізації доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Як показує світовий досвід, до найбільш негативних наслідків 

реалізації цього ризику для фінансового посередника належить накладення 

штрафних санкцій за неналежний рівень організації та проведення 

внутрішнього фінансового моніторингу, втрата ним ділової репутації та 

відкликання ліцензії на право здійснення фінансових операцій [3]. 

Ризик відмивання грошей і фінансування тероризму може бути оцінений за 

допомогою різних категорій. У своїй сукупності вони мають сформувати 

стратегію управління потенційними ризиками та дозволити фінансовій установі 

здійснювати належний контроль за клієнтами та їх операціями. Найчастіше в 

зарубіжній практиці використовують три критерії ризику: ризик країни 

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

категорій у сукупній оцінці потенційного ризику відмивання грошей може 

різнитися залежно від окремого банку чи середовища його діяльності [3].  
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Визначення потенційного ризику відмивання грошей клієнтами (чи групою 

клієнтів) є визначальним для формування загальної структури ризику. 

Базуючись на власних критеріях, банки можуть визначати, коли діяльність 

окремого клієнта є високоризиковою і які фактори впливають на це [1, c. 47]. 

Загальна оцінка ризику складається також із визначення потенційного 

ризику продуктів і послуг, які надаються банком. При оцінюванні ризику 

продукту (послуги) враховується вплив таких факторів: включення певної 

послуги чи продукту до переліку високоризикованих компетентними 

структурами (FATF, Базельський комітет банківського нагляду, центральні 

банки окремих країн тощо); послуги пов‘язані з рухом готівки чи дорогоцінних 

металів; послуги, що забезпечують певний рівень анонімності чи дають 

можливість швидко переміщати гроші через кордон, зокрема онлайн-банкінг, 

міжнародні телеграфні перекази, приватні інвестиційні компанії та трасти. [3] 

Оцінювання ризику банку, пов‘язаного із відмиванням грошей, в Україні 

має низку особливостей. Поряд із ризиками зовнішнього середовища, слід 

звернути увагу і на ризики внутрішнього середовища. Перш за все, є доцільність 

виділення такого виду ризику, як ризик порушення банком законодавства з 

питань фінансового моніторингу. Він може проявлятися у невиконанні 

(неповному виконанні) обов‘язків з протидії відмиванню доходів, встановлених 

законодавством чи наявності співробітників, які навмисне сприяють 

відмиванню доходів. З огляду на це, важливого значення набуває оцінка 

надійності працівників фінансової установи – принцип «знай свого працівника», 

що передбачає вивчення ідентифікаційних даних, доходів співробітників і 

моніторинг їхніх операцій [2, c. 267]. 

Отже, ризик банку, пов‘язаний із відмиванням грошей варто поділяти на 

два підвиди: 1) несвідомий – ризик використання банку для легалізації 

злочинних доходів; 2) свідомий – ризик порушення банком вимог законодавства 

у сфері фінансового моніторингу. В свою чергу, при оцінюванні ризику 

використання банку для легалізації злочинних доходів мають бути враховані 

ризик країни, ризик клієнта, ризик продукту (послуги). При оцінюванні ризику 

порушення банком вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу 

враховуються ризик неповного виконання (чи невиконання) вимог 

законодавства і ризик сприяння відмиванню доходів працівниками банку.  

На основі запропонованої класифікації комерційний банк може побудувати 

систему оцінювання ризиків, пов‘язаних із відмиванням грошей, що є 

неодмінною складовою ефективної ресурсної політики банку. 
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Створення конкурентоспроможного ринку цінних паперів є одним із 

пріоритетів ринкових перетворень в Україні, проте до цього часу забезпечити 

ефективний перерозподіл фінансових ресурсів через фондовий ринок не 

вдалося. За існуючих обставин найважливішим завданням модернізації 

фондового ринку України є розвиток організованого ринку позабіржової 

торгівлі. 

Проблеми, пов‘язані з функціонуванням біржового та позабіржового 

фондового ринку, є предметом численних досліджень зарубіжних і вітчизняних 

науковців, таких як Дж. Каролій, С. Додж, Я. Міркін, І. В. Нескордєва, 

О. Ю. Щекін, С. В. Сопотян, М. В. Стирський та інші. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей організації біржового та 

позабіржового фондового ринку України. 

Протягом 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду 2010 року 

обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі 

збільшився майже у 2 рази або на 104,55 млрд грн (2010 рік – 131,29 млрд грн) 

[1]. Активне збільшення обсягів торгів на фондовому ринку України 

пояснюється запровадженням Інтернет-трейдингу, що дало змогу збільшити 

участь фізичних осіб у торгах на даному ринку. 

В Україні у 2011 році функціонувало 10 організаторів торгівлі цінними 

паперами, причому на три з них - Перша фондова торговельна система (ПФТС), 

фондова біржа «Перспектива» та Українська біржа (УБ) припало 95 % обсягу 

всіх контрактів. Однак, зусиль лідерів бракує для задоволення потреб більшості 

учасників ринку, і незважаючи на прогрес порівняно з результатами попередніх 

років, вони поступаються позабіржовому обігу активів. 

Поряд із біржовим ринком цінних паперів України існує позабіржовий. 

Головною перевагою організованого позабіржового ринку є той факт, що до 

нього щорічно поступає більша кількість заявок на первинне розміщення цінних 

паперів, ніж до біржового, а основним недоліком – значно менша кількість 

дорогих фондових цінностей, ніж на біржовому ринку. Питома вага 

позабіржового фондового ринку в країнах світу відрізняється, а саме: в Японії 

вона становить лише 1 %, у США – 25 %, у Чехії – 60 %, у Росії – 90 %, в 

Україні – 98 % [3, c. 234].  

Порівнюючи біржовий та позабіржовий ринки, можна стверджувати, що 

організований позабіржовий ринок більше розвинений, ніж біржовий, і це є 

позитивним аспектом. Оскільки роль позабіржового ринку полягає в тому, що 
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він наближає фондовий ринок до дрібних інвесторів, збільшуючи обсяг 

інвестицій, сприяє розвитку фондового ринку на регіональному рівні та створює 

передумови для прискореного розвитку інфраструктури фондового ринку, 

змушує фондові біржі постійно вдосконалювати якість своєї роботи, для того 

щоб мати змогу конкурувати  з позабіржовим ринком. 

Але водночас із позитивними аспектами розвитку фондового ринку є 

чимало проблем, які потребують вирішення. Зростання вітчизняного фондового 

ринку має передусім спекулятивний характер. Пояснення цьому є наявність в 

Україні унікальної ситуації, за якої неорганізований ринок значно перевищує 

організований. Таким чином, прискорений розвиток фондового ринку України є 

базою зростання спекулятивного капіталу в країні та не сприяє зміцненню 

взаємозв‘язку ринку і реального сектору економіки. Причиною цього є 

особливості функціонування фондового ринку, а саме: обмежений асортимент 

цінних паперів, недосконала інфраструктура організаторів торгівлі фондового 

ринку, низький рівень капіталізації ринку, непрозорість інформаційного поля на 

ринку, відсутність популяризації фондового ринку серед суб‘єктів 

інвестиційного процесу [2, с. 42]. 

У всьому світі спостерігається збільшення обсягів позабіржового обігу 

цінних паперів, але це не є поштовхом, щоб стверджувати, що роль фондових 

бірж у торгівлі цінними паперами зменшується. Біржі продовжують виконувати 

важливу роль на фондовому ринку, акумулюючи та мобілізуючи грошовий 

капітал. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що вітчизняний 

фондовий ринок при невеликому рівні капіталізації представлений майже всіма 

секторами економіки; активи українських емітентів користуються попитом у 

нерезидентів. Подальші перспективи розвитку українського фондового ринку 

будуть залежати від ситуації в країні та на світових фондових ринках. Однак  

для посилення привабливості фондового ринку України необхідно здійснити 

ряд заходів: сприяти надходженню інвестицій у реальний сектор економіки, 

сформувати ефективну систему захисту прав та інтересів інвесторів, 

активізувати процеси торгівлі цінними паперами українських емітентів на 

організованому ринку на умовах конкуренції тощо. 

Отже, вирішення існуючих проблем посилить роль ринку цінних паперів 

на рівні держави, що сприятиме залученню інвестицій у перспективні галузі і 

об‘єкти, а також сприятиме зростанню економічного потенціалу України. 
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Початок XXI ст. характеризується активізацією процесів глобалізації 

світової фінансової сфери. Глобалізаційні процеси не оминули й Україну, а тому 

спостерігається посилення уваги іноземних банківських груп до українського 

банківництва. З огляду на значний потенціал розвитку банківський сектор 

України вважається найбільш привабливим із точки зору інвестицій. Тому 

актуальним нині є аналіз процесів входження іноземного капіталу в банківську 

систему України. 

Метою даної роботи є дослідження тенденцій освоєння банківською 

системою України зарубіжного капіталу, визначення позитивних і негативних 

наслідків такого освоєння й обґрунтування шляхів розвитку вітчизняної 

банківської системи в умовах посилення впливу процесів глобалізації на 

розвиток національної економіки. 

Питання, які стосуються сутності, причини та напрямів глобалізаційних 

процесів у світовій і національній економіці, досліджуються в працях 

зарубіжних і вітчизняних учених-економістів, серед яких Т. Левіт, К. Оме, 

М. Кестельс, Н. Стукало, С. Єрохін, О. Новікова, О. Петрик, Я. Жаліло, 

Г. Фейгін, О. Білорус та інші. Вони розглядають сутність глобалізації, процеси, 

які її зумовлюють, вплив на розвиток світової і національних економік. 

Виклад основного матеріалу. На кінець 2012 року в Україні діяло 53 банки 

з іноземним капіталом. У повній власності (100 % статутний капітал) 

перебувало 12,5 % (22 банки) від загальної кількості банків, що мають ліцензію 

НБУ на здійснення банківської діяльності. Частка іноземного капіталу в 

статутних капіталах банків України постійно зростає і станом на 01.01.2013 

року становить 39,5 %, що на 11,9 % більше ніж у 2007 році [ 5]. 

Аналізуючи географію розподілу банків з іноземним капіталом за країнами 

на кінець 2012 року, спостерігаємо, що найбільша частка в загальній структурі 

належить Росії (22 %), Австрії (21 %) та Кіпру (19 %). Далі йдуть Франція, 

Нідерланди, Угорщина, Німеччина тощо. 

Також варто відмітити той факт, що банківська система України, порівняно 

з банківськими системами європейських країн, має низький рівень капіталізації, 

що призводить до витіснення національних банків іноземними. Власний капітал 

українських банків складає 13 млрд євро. Для порівняння капіталізація банків 

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

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

– 100 млрд євро. 
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Проаналізувавши міркування вітчизняних та іноземних експертів у галузі 

банківської діяльності, можна зробити висновок, що присутність зарубіжного 

капіталу в українській банківській системі є позитивним моментом, оскільки 

іноземні інвестори вкладають у національну економіку не лише власні капітали, 

але й сприяють використанню зарубіжного досвіду ведення банківського 

бізнесу, забезпеченню прозорості банківської діяльності, налагодженню 

відносин з іноземними державами, інтеграції вітчизняної банківської системи у 

світовий фінансовий простір. 

Україні потрібна виважена, ефективна політика з боку держави як щодо 

наявності іноземного капіталу в банківській системі, так і щодо 

конкурентоспроможної діяльності вітчизняних банків. Адже позитивна 

тенденція нарощення частки іноземного капіталу в статутних капіталах банків, 

при неефективному управлінні даним процесом, може загрожувати економічній 

безпеці нашої держави. За умов поступового поглиблення глобалізаційних 

процесів та експансії з боку іноземних фінансових груп для збереження 

конкурентоспроможності банків, останні повинні вдосконалювати свою 

фінансову діяльність, збільшувати рівень капіталізації, застосовувати ефективні 

інструменти менеджменту та маркетингу, впроваджувати новітні технології, 

наближувати діяльність до міжнародних стандартів. 
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Постановка проблеми. Іпотечний ринок є одним із перспективних 

сегментів фінансового ринку України, адже іпотечне кредитування стимулює 

приплив фінансових інвестицій в економіку, сприяє вирішенню житлової 

проблеми та формуванню кредитних активів на принципах забезпеченості, 
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стабільної прогнозованої дохідності та довгострокового характеру. Головною 

умовою його подальшого розвитку є функціонування ефективних механізмів 

рефінансування іпотечних кредитів банківськими установами з метою 

оптимізації довгострокового фінансування іпотечного кредитування. 

Метою даної роботи є дослідження методів рефінансування іпотечних 

кредиторів з використанням іпотечних цінних паперів та  визначення шляхів їх 

удосконалення. 

Викладення основного матеріалу. Іпотечні цінні папери – цінні папери, 

випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які 

посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До 

них. належать: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та заставні [1]. 

Першим емітентом іпотечних цінних паперів в нашій державі на 

зовнішньому ринку став Приватбанк, а на внутрішньому ринку – Укргазбанк, 

які у 2007 році здійснили перші випуски іпотечних облігацій. На сьогодні, 

діяльністю з приводу розміщена іпотечних цінних паперів також займаються 

такі банки, як «УкрСиббанк», «ОТП банк», «УнікредітБанк» та інші, але їх 

діяльність у цій сфері не є суттєвою, що обумовлює потребу заснування в 

Україні спеціалізованих фінансово-кредитних організацій, діяльність яких була 

б пов‘язана з покупкою іпотечних кредитів (заставних), формуванням їх у пули 

за однорідними ознаками, випуском на базі цих пулів власних цінних паперів, 

пов‘язаних з іпотекою, і за рахунок цього мобілізації ресурсів для 

рефінансування іпотечних кредитів [3, с. 16]. 

Суттєве місце на ринку іпотечних цінних паперів займає державна 

іпотечна установа (ДІУ), основною метою діяльності якої згідно статуту є 

рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових 

установ, які проводять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за 

рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від 

розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного 

кредитування. 

На сьогоднішній день, головна перешкода, що стримує розвиток 

вітчизняного іпотечного ринку це відсутність необхідних грошових ресурсів для 

фінансування іпотечного кредитування, де суттєве місце відіграє ринок 

іпотечних цінних паперів, який дозволяє банкам перетворювати низьколіквідні 

іпотечні кредити у цінні папери первинних емітентів, зменшити рівень 

кредитного ризику, розширити обсяг та якість портфеля цінних паперів за 

рахунок розміщення коштів у низькоризикові іпотечні цінні папери інших 

емітентів і таким чином сприяти розвитку ринку іпотечного кредитування з 

метою задоволення потреб суб‘єктів господарювання та фізичних осіб у 

придбанні об‘єктів нерухомості. Активне використання іпотечних цінних 

паперів в Україні стримує недосконала нормативно-законодавча бази та 

відсутність нагляду та контролю за емітентами іпотечних цінних паперів. 

Для вирішення цих проблем у державі перш за все необхідно створити 

єдину централізовану та доступну для громадськості систему реєстрації прав 

власності на нерухоме майно, організувати біржовий ринок іпотечних цінних 
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паперів, закріпити функцію з регулювання випуску та обігу іпотечних цінних 

паперів за Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, функцію з 

регулювання діяльності спеціалізованих небанківських фінансово-кредитних 

установ – за Державною комісією регулювання ринку фінансових послуг 

України. Крім того необхідно створити також Національну корпорацію по 

страхуванню рахунків фінансових установ, на яких накопичуються іпотечні 

кошти. З боку представництва уряду в даній системі необхідно створити 

Національну Адміністрацію (Агентство) з питань іпотечного фінансування 

житла. Дане агентство повинно здійснювати забезпечення урядових гарантій 

кредиторам з метою заохочення їх для фінансування придбання житла сім‘ям, 

які не мають можливості придбати його іншим способом, ніж на умовах 

іпотечного кредиту. Також доцільно було б створити Національну організацію, 

яка займалася б купівлею та продажем заставних і закріпити їх у відповідних 

нормативно-законодавчих актах. 

Висновок. Удосконалення механізму рефінансування кредиторів за 

допомогою іпотечних цінних паперів відкриває нові  фінансові перспективи для 

розвитку національної економіки, а саме забезпечує підвищення рівня 

капіталізації інвестиційних ресурсів, дозволяє використовувати новий механізм 

більш ефективного розподілу капіталу між сферами та галузями економіки, 

створює нові можливості для значного розширення і розвитку фондового ринку 

[4, c. 91]. 
Список використаних джерел 

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

2. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898.ІV [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15 

3. Грищук Н. В. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в 

Україні // Вісник НБУ. – 2007. – № 4. – С. 15-19. 

4. Міхаліна І. Г. Механізми іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід // 

Статистика України. – 2006. – № 4. – С. 89-93. 

 

 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

132 

УДК 336.025 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ 

БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

Ніколюк Л. О. 

Науковий керівник: Потлатюк В. С. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університет банківської справи НБУ 

 

Постановка проблеми. Проектне фінансування для України є відносно новим 

банківським продуктом. У чистому вигляді його пропонує обмежене коло банків. 

Даний вид банківських послуг в Україні впроваджується за класичними 

методиками міжнародних банків. Зважаючи на це, для прийняття правильного 

інвестиційного рішення при оцінці проекту, необхідно не тільки визначити розмір 

очікуваного прибутку, а й оцінити ризиковість інвестиційних рішень шляхом 

встановлення та кількісного визначення проектного ризику, характеру його впливу 

на результати впровадження інвестиційних проектів та ступеню покриття 

очікуваного прибутку передбачуваного ризику.  

Метою дослідження є вдосконалення науково-методичного інструментарію 

оцінки ефективності інвестиційних проектів у сфері банківського проектного 

фінансування. 

 Виклад основного матеріалу. Дослідження окремих питань банківського 

проектного фінансування знайшли відображення в багатьох роботах як 

зарубіжних, так і вітчизняних учених. Так, науковці трактують проектне 

фінансування як форму реалізації фінансово-кредитних відносин учасників із 

приводу організації та здійснення фінансування інвестиційного проекту з 

використанням різноманітних фінансових інструментів за умови, що джерелами 

погашення заборгованості виступають генеровані проектом грошові потоки, а 

забезпеченням боргу – активи учасників фінансування [2, с. 12]. 

Основною особливістю проектного фінансування є те, що об‘єктом кредиту є 

конкретний задум, тобто бізнес-ідея, проект, на відміну від комерційного чи 

інвестиційного кредитування, де об‘єктом кредиту виступає фінансово-

господарська діяльність позичальника. Сторони, які надають необхідний капітал, 

передусім оцінюють здатність проекту стабільно генерувати грошові потоки. Саме 

ці кошти стають джерелом для обслуговування й повернення боргу та виплати 

доходу на капітал, інвестований у проект. Таким чином, у проектному 

фінансуванні гарантією для інвестора виступає економічний ефект від реалізації 

проекту, а оцінка фінансового стану позичальника стає другорядною, що 

розширює можливості одержання фінансування рентабельними підприємствами, 

які не мають достатнього забезпечення. При обґрунтуванні та аналізі ефективності 

інвестиційних проектів та порівняння доходів і витрат за ними застосовується 

комплекс різноманітних показників і методів 1, с. 135 . 

Оцінка ефективності інвестиційного проекту при банківському кредитуванні 

здійснюється у два етапи. На першому етапі розраховуються показники 

ефективності проекту загалом. Мета цього етапу – агрегована економічна оцінка 



Ефективні механізми інноваційного розвитку банківської системи України 

133 

проектних рішень і створення необхідних умов для пошуку інвестора. Другий етап 

починається після вибору схеми фінансування. Мета цього етапу – уточнення 

складу учасників і визначення фінансової реалізованості та ефективності участі 

кожного учасника.  

Для оцінки інвестиційного проектів при банківському проектному 

фінансуванні як правило використовують п‘ять основних методів, які можна 

об‘єднати в дві групи: статистичні та динамічні. 

До статичних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів 

відносяться такі критерії: термін окупності інвестицій (Payback Period, PP); 

коефіцієнт окупності інвестицій (Accounting Rate of Return, ARR). 

До динамічних методів оцінки ефективності інвестицій належать критерії:  

 чиста теперішня вартість (Net Present Value, NPV);  

 індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI);  

 внутрішня норма рентабельності ( Internal Rate of Return, IRR);  

 дисконтований термін окупності інвестицій ( Discounted Payback Period, 

DPP) і ряд інших. 

На практиці дуже часто приходиться мати справу з ситуацією, коли різні 

показники прийнятності інвестицій призводять до суперечливих висновків, що 

утруднює прийняття інвестиційних рішень, особливо якщо мова йде про 

конкуруючі інвестиції. 

При прийнятті рішень щодо кредитування, необхідно керуватись наступним: 

 якщо існують загальні бюджетні обмеження, а знак NPV не змінюється 

більше одного разу, то для ранжування інвестиційних проектів використовують 

внутрішню норму рентабельності; 

 якщо немає бюджетних обмежень при нестабільності грошового потоку 

використовують тільки NPV, а при стабільності – NPV та IRR; 

 для відбору взаємовиключних проектів застосовується NPV; 

 при високому ступені невпевненості використовується термін окупності 

інвестицій. 

Висновки. Отже, в процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів у 

сфері банківського проектного фінансування  для оцінки їх ефективності може 

бути використано значну кількість показників. Однак, роль окремих показників у 

процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації проектів нерівнозначна. 

Пріоритетним серед розглянутих показників оцінки є показник чистої приведеної 

вартості, потім – показник внутрішньої норми доходності, а інші оціночні 

показники слід використовувати в процесі фінансового аналізу інвестиційних 

проектів лише як допоміжні. 
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 На cучаcному етапi розвитку економiки України, cаме банкiвcька cиcтема 

виконує життєво важливу роль поcередника, акумулюючи заощадження приватних 

оciб i пiдприємcтв, та надаючи їх iншим фiзичним i юридичним оcобам. Оcкiльки 

банки є найважливiшим елементом фiнанcової iнфраcтруктури cучаcного 

cуcпiльcтва, забезпечення їх cтабiльного функцiонування вимагає органiзацiї 

поcтiйного нагляду за їх дiяльнicтю. Необхiднicть такого контролю за дiяльнicтю 

банкiвcьких уcтанов зумовлена тим, що в умовах ринку вiдбуваєтьcя жорcтка 

конкурентна боротьба мiж банками, а це змушує їх дедалi пiдвищувати 

ризикованicть cвоїх операцiй для задоволення потреб клiєнта та отримання 

прибутку, що у cвою чергу може призвеcти до банкрутcтва. Таким чином, 

банкiвcький нагляд є невiд‘ємною cкладовою банкiвcької дiяльноcтi та cтабiльноcтi 

функцiонування економiки країни, що i обумовлює актуальнicть даної теми 

доcлiдження.  

 Питання банкiвcького нагляду доcлiджувалоcя багатьма вiтчизняними та 

зарубiжними науковцями. Так, cеред дослідників вагоме мicце поciдають працi 

таких учених як: Девic Е. Ф., Левелiн Д. Т., Мiщенко В. I., Науменкова C. В., 

Петрик О. I. Вiддаючи належне напрацювання вчених, cлiд зазначити, що доci не 

знайшло комплекcного вирiшення питання щодо cутноcтi поняття банкiвcький 

нагляд, що дає можливicть здiйcнювати подальшi доcлiдження з даної 

проблематики. 

 Категорiя «банкiвcький нагляд» не знайшла єдиного трактування в наукових 

доробках учених. Вiдповiдно до енциклопедiї банкiвcької cправи України, 

банкiвcький нагляд – це оcобливий вид вiдомчого контролю, cиcтема монiторингу 

та активних впорядкованих дiй, здiйcнюваних державою (в оcобi центрального 

банку чи уповноважених наглядових органiв), з метою забезпечення дотримання 

комерцiйними банками та iншими фiнанcово-кредитними уcтановами 

законодавcтва та обов‘язкових економiчних нормативiв [2]. Пiд банкiвcьким 

наглядом такi науковцi, як В. Мiщенко та iншi [5] мають на увазi «монiторинг 

процеciв, що вiдбуваютьcя у банкiвcькiй cферi на рiзних cтадiях функцiонування 

банкiв, а cаме: cтворення нових банкiв та їх уcтанов, дiяльноcтi банкiв, 

реорганiзацiї та лiквiдацiї банкiв». О. Любунь, К. Раєвcький [4] трактують 

банкiвcький нагляд як монiторинг уciх видiв ризикiв, притаманних банкiвcькiй 

дiяльноcтi, з метою зведення до мiнiмуму наcамперед cиcтемного ризику, тобто 

запобiгання ланцюговiй реакцiї, за якої крах одного або кiлькох банкiв може 

cпричинити кризу вciєї банкiвcької cиcтеми. Також, заcлуговує на увагу 

твердження А. Г. Загороднього, що банкiвcький нагляд – це: дiяльнicть щодо 

cтворення ефективної cиcтеми захиcту iнтереciв кредиторiв i вкладникiв, 
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оперативного реагування на подiї, якi деcтабiлiзують дiяльнicть банкiвcької 

уcтанови; контроль банку за викориcтанням банкiвcького кредиту [3]. У 

банкiвcькiй енциклопедiї [1] нагляд визначаєтьcя як контроль, що здiйcнюєтьcя 

банками за гоcподарcько-фiнанcовою дiяльнicтю пiдприємcтв, органiзацiй та 

громадян у процеci виконання банкiвcьких операцiй. 

 Таким чином, ми можемо видiлити рiзнi пiдходи, щодо визначення поняття 

банкiвcький нагляд, узагальнивши якi, можна дiйти наcтупних виcновкiв. 

Банкiвcький нагляд як cкладова контролю, на оcновi заcтоcування вiдповiдних 

заходiв забезпечує дотримання банкiвcькими уcтановами законодавcтва та 

обов‘язкових економiчних нормативiв; як функцiя Нацiонального банку України, 

покликаний оперативно реагувати на подiї, якi деcтабiлiзують дiяльнicть 

банкiвcької уcтанови; як процеc монiторингу ризикiв, має забезпечувати 

мiнiмальний вплив cиcтемного ризику на cтiйкicть банкiвcької cиcтеми.  

 Отже, на нашу думку, банкiвcький нагляд є невiд‘ємною cкладовою 

банкiвcького регулювання i його cлiд розглядати як монiторинг за дiяльнicтю 

банкiв на вciх етапах їх життєвого циклу з метою попередження, мiнiмiзацiї та 

запобiгання негативних наcлiдкiв їх функцiонування. Необхiдною умовою 

ефективного функцiонування державного регулювання банкiвcької дiяльноcтi є 

чiтко cформована та законодавчо закрiплена термiнологiя банкiвcького нагляду, 

яка cтане невiд‘ємною чаcтиною вдоcконалення та розбудови банкiвcької cиcтеми 

України.  

 Також, можна зробити виcновок, що ефективна cиcтема банкiвcького 

нагляду повинна мати чiтко визначенi обов‘язки i цiлi для кожного органу, 

задiяного у наглядi за дiяльнicтю банкiв. Кожен такий орган повинен мати 

операцiйну незалежнicть, прозорi процеcи, надiйне управлiння й адекватнi реcурcи 

та бути зобов‘язаним звiтувати за виконання cвоїх обов‘язкiв. Ефективний 

банкiвcький нагляд має бiльшою мiрою ґрунтуватиcя не на забезпеченнi виконання 

банками кiлькicних наглядових нормативiв, cкiльки на cтвореннi мотивiв для 

ведення банками cвоєї дiяльноcтi без нанеcення шкоди кредиторам i вкладникам. 
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Постановка проблеми. Кризові явища у фінансовій системі, які мали 

місце протягом попередніх років, показали, що функції ризик-менеджменту в 

банках не було приділено достатньої уваги, що й поставило під загрозу 

ефективність функціонування всієї банківської галузі. Не лише фінансові, але й 

різноманітні урядові організації визнали наслідки впливу неефективного 

управління ризиками в банках і, відповідно, прийняли ряд правил і норм щодо 

контролю ризиків, які виникають у банківській діяльності. Так, Базельський 

комітет із питань банківського нагляду впровадив низку нормативних 

рекомендацій, що вимагали від банків адаптації й узгодження своїх методів 

управління ризиками відповідно до встановлених регулятивних норм. Банки, у 

свою чергу, розпочали розробку різноманітних підходів та визначення 

стандартів щодо побудови дієвих систем ризик-менеджменту, які б 

задовольняли Базельські нормативні вимоги, а також враховували аспекти 

витратності щодо їх функціонування. Тому використання зарубіжного досвіду 

щодо стандартів та моделей побудови ефективних систем ризик – менеджменту 

в банківських установах є досить актуальним на сьогодні питанням. 

Мета дослідження – проаналізувати зарубіжний досвід щодо побудови 

систем ризик-менеджменту в банках, зокрема, на прикладі інтегрованої моделі 

управління ризиками COSO – ERM. 

Виклад основного матеріалу. Огляд наукових джерел, досліджень 

міжнародних консалтингових компаній та профільних організацій засвідчив, що 

протягом останнього часу все більше фінансових установ приймають за основу 

систему управління ризиками, відому в професійному співтоваристві як модель 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission USA). 

Більше того, дана модель рекомендується до реалізації в практику банківських 

установ Базельським комітетом з питань банківського нагляду. 

Відповідно до інтегрованої моделі COSO – ERM, процес управління 

ризиками має основну передумову, яка зводиться до того, що кожна організація 

існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених у її діяльності 

[2]. Іншими словами, система управління ризиками будь-якого банку повинна 

забезпечувати виконання стратегічної мети його розвитку, якою є підвищення 

ринкової вартості власного капіталу, а отже, вартості бізнесу в цілому. 

Закономірно, що банківській діяльності притаманна невизначеність, що може 

призвести як до зниження, так і до підвищення вартості капіталу. Завдання ж 

менеджменту полягає в ухваленні рішення щодо рівня невизначеності, який є 
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прийнятним. Тобто, необхідним є встановлення рівня «апетиту на ризик» 

відповідно до стратегії розвитку. «Апетит на ризик» (ризикові межі) – це рівень 

ризиків, які установа готова прийняти, і на які будуть розроблятися відповідні 

заходи реагування [1].  

Таким чином, Концептуальні основи моделі COSO визначають управління 

ризиками як процес, спрямований на управління загрозами та можливостями, 

що впливають на створення або збереження вартості капіталу. Даний процес, 

здійснюваний спостережною радою, менеджерами та всіма іншими 

працівниками, розпочинається при розробці стратегії та охоплює всю діяльність 

банку, а також спрямований на розробку заходів, які дозволять привести 

виявлений ризик у відповідність з допустимим рівнем ризику і ризик-апетитом 

банку [2]. З огляду на це, ефективне управління ризиками базується на 

орієнтації на цілі діяльності банку (стратегічні, операційні, цілі у сфері 

підготовки звітності та комплаєнсу); сприйнятті ризиків як послідовності подій, 

що відбуваються як всередині, так і поза установою, і їх наслідків, що 

впливають на досяжність поставлених цілей; визначенні рівня «прийнятного 

ризику», коли банк усвідомлює і приймає деяку частку негативних наслідків, 

яку він може «поглинути» без великих збитків для поставлених цілей; 

налаштуванні процедур і заходів реагування на ці події таким чином, щоб 

більша кількість ресурсів виділялася найбільш «небезпечним» подіям, здатним 

завдати суттєвої шкоди. 

Процес управління ризиками установи включає вісім взаємопов‘язаних 

компонентів, до яких належать: внутрішнє середовище (рівень апетиту на 

ризик); постановка цілей; виявлення потенційних подій; оцінка ризиків; 

реагування на ризик; контрольні процедури; інформація та комунікація; 

моніторинг. При цьому, управління ризиками згідно моделі COSO – ERM не є 

лінійним процесом, в якому один компонент робить вплив на наступний. Він є 

багатовекторним, циклічним процесом, в якому майже всі компоненти 

впливають один на одного [1].  

Висновок. Можливості, що створюються у процесі управління ризиками на 

основі моделі COSO – ERM, допоможуть керівництву в досягненні цільових 

показників прибутковості та рентабельності, а також у запобіганні 

нераціонального використання ресурсів. Крім того, послідовне впровадження 

даної моделі дозволить у майбутньому також реагувати не тільки на ризики, 

тобто негативні події та їх наслідки, але і на можливості, тобто позитивні 

наслідки подій, що відбуваються. Побудова системи управління ризиками з 

урахуванням вищенаведених компонентів надасть можливість забезпечити 

ефективний процес складання фінансової звітності, а також дотримання 

законодавчих і нормативних актів, уникнути нанесення шкоди репутації банку 

та пов‘язаних із цим наслідків. Але враховуючи все вищезазначене, необхідно 

також розуміти, що впровадження певного стандарту управління ризиками у 

вітчизняну практику потребує, по-перше, детального аналізу та розуміння всіх 

його компонентів і способів їх практичного застосування, по-друге, суттєво 
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залежить від рівня зрілості процесів управління ризиками, а також 

інформаційних технологій в банку. 
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У сучасник умовах господарювання ефективно та правильно налагоджена 

система організації заходів протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних 

злочинним шляхом є однією з основних умов ефективного функціонування 

банківської системи будь-якої країни. Тому високої актуальності набуває саме 

питання удосконалення методичного та практичного забезпечення процесу 

протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Так, 

одним із основних методів відстеження сумнівних операцій є здійснення заходів 

фінансового моніторингу. 

Проблематикою даного дослідження, а саме здійснення фінансового 

моніторингу в Україні займається низка вітчизняних та іноземних науковців. 

Істотний внесок у дослідженні питання здійснення фінансового моніторингу в 

Україні зробили: С. Дмитров, О. Бережний, Т. Медвідь, та інші. 

З метою вирішення проблем запобігання «відмиванню» грошей у всьому 

світі почали формуватися системи протидії – системи фінансового моніторингу. 

Так, в Європі система фінансового моніторингу почала створюватися ще з 1988 

року, в той час в Україні активно цей процес втілюється тільки з 1995 р., коли 

ВРУ прийняла Закон України «Про заходи протидії обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р., в 

якому були закладені перші ознаки здійснення моніторингу [1]. 

Наступним кроком у створенні в Україні системи боротьби з відмиванням 

грошей можна вважати Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо 

посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також 

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом» від 22 червня 2000 р. 
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№ 813. Відповідно цього Указу на Державну податкову адміністрацію України 

покладалося завдання забезпечувати виявлення фактів приховування від 

оподаткування або маскування незаконного походження доходів, виявлення їх 

справжнього характеру та джерел набуття, розміру використання, в тому числі 

для здійснення підприємницької діяльності, іншої господарської, інвестиційної, 

благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій [2]. 

Згодом, у січні 2002 року, було створено Державний департамент 

фінансового моніторингу, що діє при Міністерстві фінансів України. 

Починаючи з 2002 року затверджуються щорічні Програми протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.  

12.06.2003 року набрав чинності базовий нормативний акт з питань 

формування системи органів фінансового моніторингу – Закон України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму», який 18.05.2010 року був 

викладений у новій редакції [3]. Його прийняття стало переломним моментом 

на шляху формування в Україні системи фінансового моніторингу. До набрання 

зазначеним Законом чинності зусилля всіх без винятку органів державної 

виконавчої влади й Національного банку України було спрямовано на успішну 

реалізацію його положень, тобто створення системи фінансового моніторингу 

відповідно до рекомендацій FАТF. 

У свою чергу, з метою забезпечення максимальної незалежності підрозділу 

фінансової розвідки України у прийнятті рішень Указом Президента України 

від 24 грудня 2004 року № 1527 «Про Положення про Державний комітет 

фінансового моніторингу України» на базі Державного департаменту 

фінансового моніторингу у складі Міністерства фінансів України було створено 

Державний комітет фінансового моніторингу України. Відповідно до Указу 

Президента України від 13 квітня 2011 року № 466/2011 [4] визначено таким, 

що втратив чинність, Указ Президента України від 24 грудня 2004 року N 1527 

«Про Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України». 

На зміну даному Положенню прийшло Положення про Державну службу 

фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України 

від 13 квітня 2011 року № 466/2011, діяльність якої спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. 

На сьогодні в Україні для забезпечення реалізації державної політики у 

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму також діє Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 190-р «Про схвалення 

Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період 

до 2015 року» [5]. 

Загалом реалізація даної стратегії призведе до вдосконалення національної 

системи протидії легалізації коштів та фінансування тероризму та буде сприяти 

подальшому розвитку фінансового моніторингу в Україні. 
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Надійність банківської системи – запорука стабільності фінансової ситуації 

в країні. У сучасних умовах недостатній рівень банківського менеджменту 

зумовлює погіршення надійності банківських установ і навіть їх банкрутство. 

Специфіка управління комерційними банками полягає в тому, що останні 

змушені працювати в умовах нестабільної економічної ситуації, що в свою 

чергу відображається на якості банківських продуктів і засобах управління 

банківським портфелем. 

Постановка проблеми. Ефективність управління має фундаментальне 

значення для будь-якого суб‘кта господарювання, але особливого значення вона 

набуває для комерційного банку. Особливістю банківського бізнесу є високий 

ступінь ризикованості, тому будь-яка управлінська помилка загрожує втратою 

ліквідності, платоспроможності та в кінцевому рахунку – банкрутством. 

Метою дослідження є обґрунтування шляхів проведення ефективного 

банківського менеджменту для досягнення стабільної діяльності банку. 

Виклад основного матеріалу. Банківський менеджмент – це наука про 

надійні й ефективні системи управління всіма процесами та відносинами, що 

характеризують діяльність банку. Під процесами та відносинами розуміють 

сукупність фінансових, економічних, організаційних і соціальних сфер 

банківської діяльності. 
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Ефективне управління діяльністю банків здійснюють на основі певних 

принципів. Принципи управління банківською діяльністю – це сукупність 

правил, положень і норм, спрямованих на створення сприятливих умов та 

активізацію діяльності банківської системи та підвищення ефективності 

діяльності кожного банку зокрема. У цьому плані доцільно виокремити 

принципи державного регулювання банківською діяльністю та принципи 

управління діяльністю комерційного банку. 

Принципи управління діяльністю банку мають забезпечити фінансову 

стабільність банку в процесі реалізації стратегічних рішень. До таких принципів 

відносять [2]: 

● цілеспрямованість – полягає у визначенні цілей банківського 

інвестиційного менеджменту, залежно від видів та об‘єктів інвестування; 

● соціальна орієнтація – пріоритетними напрямками діяльності банків 

повинні бути: соціальна сфера, житлове будівництво, охорона навколишнього 

середовища тощо;  

● послідовність – передбачає певну послідовність у діяльності, а саме: збір 

і систематизацію інформації, планування, аналіз, контроль і регулювання 

діяльності, стимулювання активності з метою збільшення прибутку та 

мінімізації ризиків;  

● системність – полягає в тому, що управління діяльністю розглядають як 

систему, яка має вхід, вихід і набір певних елементів, які перебувають у тісній 

взаємодії та взаємозв‘язку;  

● узгодженість цілей, результатів діяльності та способів їх досягнення – 

забезпечує принцип узгодженості; рішення повинні бути взаємозалежні та не 

суперечити одне одному;  

● єдність фінансової стратегії та стратегії банку загалом (усі управлінські 

рішення повинні бути спрямовані на досягнення стратегічних цілей банку);  

● динамічність – передбачає вчасну та чітку реакцію менеджерів на зміну 

параметрів діяльності у внутрішньому та зовнішньому середовищах банку; 

● збереження та розвиток конкурентних переваг – дає змогу виявити слабкі 

та сильні аспекти діяльності банку, створити нові продукти, які можуть успішно 

конкурувати у певному сегменті, адже в конкурентному середовищі 

неподібність та оригінальність значною мірою сприяють виживанню;  

● єдність теорії та практики – полягає в тому, що методи, форми й 

інструменти управління мають бути науково обґрунтованими, рішення – 

логічними та спрямованими на розв‘язання конкретних практичних завдань;  

● розподіл управлінських функцій – передбачає закріплення за кожним 

працівником банку певних управлінських функцій, за виконання яких кожен 

несе персональну відповідальність;  

● поєднання матеріальних і моральних стимулів – передбачає розроблення 

системи матеріального заохочення, згідно з якою кожен працівник повинен 

знати, за що він отримує зарплату, а також може отримувати матеріальне чи 

моральне заохочення;  
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● надійність – означає створення таких умов, щоб діяльність банку 

здійснювалась безперервно, з мінімальними ризиками, гарантувала безпечне 

функціонування банку в теперішньому та майбутньому часі.  

Наявність у банку найсучасніших техніки і технології, 

висококваліфікованого персоналу, вільних обігових коштів є потрібною, але не 

достатньою умовою забезпечення стійких конкурентоспроможних позицій на 

ринку [1]. Без належної організації діяльності в банку виникатимуть проблеми 

неефективного використання ресурсного потенціалу та наявних можливостей. 

Також важливим є використання таких функцій банківського менеджменту, як 

планування, організація, мотивування, контролювання, координування, 

регулювання, аналіз, – що дає змогу банку здійснювати ефективну діяльність і 

перемагати в конкурентній боротьбі на ринку банківських послуг. 

Висновки. Відтак сукупність і взаємодія принципів банківського 

менеджменту, насамперед, має зберегти належну фінансову стійкість банку, а 

також забезпечити високі конкурентні позиції на фінансовому ринку. 
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Унаслідок фінансово-економічної кризи, яка розпочалася наприкінці 2008 

року, а також несприятливої ситуації на фондових ринках і ринках нерухомості 

знизилась довіра до фінансово-кредитних систем. І тому почались пошуки 

механізмів, які б гарантували безпечне збереження та розміщення наявних 

фінансових ресурсів. 

Останнім часом, зважаючи на вплив процесів фінансової нестабільності, 

певна частина професійних інвесторів розглядає ринок мистецтва як сферу 

інвестування капіталів, що пов‘язано, передусім, із необхідністю диверсифікації 

ризиків у традиційних сферах інвестиційної діяльності (ринки цінних паперів, 

нерухомості тощо) та отриманням доходів на вкладений капітал. 

Метою даної роботи є дослідження одного із нетрадиційних напрямів 

банківського інвестиційного бізнесу, який відносно нещодавно з‘явився на 

світових фінансових ринках та набуває дедалі більшої популярності є арт-
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банкінг. Створення цього відносно молодого сервісу стало логічним 

продовженням такого напряму, як Private Banking – індивідуального 

обслуговування власників великого капіталу шляхом надання комплексу послуг 

з управління капіталом для підтримки і збільшення їх добробуту. 

Арт-банкінг (англ. – art banking) – це фінансово-консалтингове 

супроводження інвестицій у мистецькі твори, що передбачає їх експертну 

оцінку, підбір і формування індивідуальних колекцій, реставрацію та 

страхування, а також вироблення раціональних рішень щодо інвестування 

капіталу у відповідні об‘єкти з метою отримання прибутку в майбутньому [2, 

с. 16]. 

Арт-банкінг, як послуга з‘явився на фінансових ринках світу наприкінці 

ХХ – поч. XXI століть. Піонером у цій сфері вважають Пенсійний фонд 

Британської залізниці (British Rail Pension Fund), який на початку 1970-х років 

інвестував у предмети образотворчого та прикладного мистецтва 100 мільйонів 

доларів США.  

Першовідкривачами цієї послуги серед банківських установ наприкінці 

1980-х років стали Об‘єднаний банк Швейцарії (United Bank of Switzerland – 

UBS); німецький Дойче банк (Deutsche Bank) та американський Сітібанк 

(Citibank). А на початку 80-х років ХХ століття значний поштовх щодо розвитку 

сфери арт-банкінгу спостерігався в Японії, де скуповували роботи французьких 

художників-імпресіоністів, не зважаючи на їхню ціну. Тоді на хвилі 

підвищеного інтересу до предметів мистецтва в японських банках з‘явилися 

нові підрозділи, які спеціалізувалися на фінансово-консультаційному 

супроводженні інвестицій у мистецтво. Крім того, впродовж останніх кількох 

років таку послугу пропонує низка найбільших банків у Росії [1]. 

Користувачами арт-банкінгу можуть бути як корпоративні, так і приватні 

інвестори, а спектр пропонованих послуг у цій сфері є різноманітним та 

охоплює такі напрями: 

 консультування з питань формування колекцій творів мистецтва 

інвестиційної якості з урахуванням обраних і вироблених стратегій 

інвестування на основі побажань і уподобань клієнтів, їх готовності до ризику, а 

також можливого рівня ліквідності та прибутковості; 

 аналітичний опис колекцій чи окремих предметів мистецтва; 

 консультування з питань управління колекціями та довгострокового 

підтримання їх цінності; 

 організація експертиз щодо визначення оригінальності об‘єкта 

інвестицій; 

 надання допомоги в реставрації, зберіганні, транспортуванні та 

страхуванні колекцій [3, с. 184-185]. 

Вкладення коштів у мистецькі твори має низку переваг. Подібні вкладення 

є альтернативними інвестиціями, а їхній стан жодним чином не пов‘язаний із 

подіями, які відбуваються на фінансових ринках. Тому ціни на твори мистецтва 

залежать здебільшого від уподобань і вимог колекціонерів-інвесторів та 

шанувальників мистецтва. Якщо правильно передбачити тенденції ринку 
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мистецьких творів через десять і більше років, то прибутковість здійснених 

вкладень упродовж цього періоду може бути суттєвою. 

Якщо говорити про проблеми діяльності банків у сфері арт-банкінгу, то 

основною з них є брак висококваліфікованих спеціалістів із глибокими 

знаннями у сферах економіки та мистецтва, здатних виробити для клієнта 

раціональне інвестиційне рішення. 

Послуга арт-банкінгу є лише однією із численних фінансових інновацій, які 

сьогодні успішно використовуються в зарубіжній банківській практиці. В 

Україні цей продукт може знайти широке застосування за умови розвитку арт-

ринку, створення відповідних інформаційних ресурсів, а найголовніше – 

підготовки кваліфікованих працівників, які б мали знання не лише щодо 

банківської справи, а й у сфері мистецтва, а також були спроможні виробляти 

раціональні стратегії інвестування. Це забезпечувало б клієнтам оптимальне 

співвідношення між ризиком, дохідністю та ліквідністю їхніх інвестицій. 
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Постановка проблеми. У ринкових умовах економічного розвитку роль 

банків зростає, оскільки вони мають важливе значення в активізації 

інвестиційних ресурсів і виступають у якості фінансових ініціаторів та 

організаторів реалізації інвестиційних проектів. У них є можливість прямого 

виходу на світовий фінансовий ринок з метою масового залучення іноземного 

капіталу для фінансування високоризикових проектів. Тому активізація 

проектного фінансування є передумовою динамічного розвитку України, 

оскільки саме обсяги інвестицій визначають темпи зростання економіки на 

основі формування сприятливого інвестиційного клімату. 

Мета. Дослідження особливостей проектного фінансування в 

банківському секторі та визначення подальших перспектив його розвитку в 

Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Проектне фінансування, як різновид 

фінансування реальних інвестицій, зарекомендувало себе в якості досить 

успішного способу залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів 

у промислово розвинутих країнах, проте для України це відносно новий 

банківський продукт. 

Воно являє собою систему відносин між учасниками у процесі здійснення 

комплексу взаємопов‘язаних заходів із приводу організації та управління 

інвестиційними проектами на партнерських умовах із цільовою орієнтацією на 

грошові потоки, отримані виключно в результаті реалізації проекту [1]. 

Банки є ключовою ланкою у сфері проектного фінансування, оскільки 

регулюють механізм взаємодії між підприємствами й інвесторами за допомогою 

ефективної політики мобілізації інвестицій у реальний сектор економіки, 

причому як за рахунок внутрішніх, так і зовнішніх джерел. Особливістю участі 

банків у даних операціях є те, що вони не лише вкладають кошти в 

інвестиційний проект, але і стають безпосередніми його учасниками, шляхом 

придбання пакету акцій позичальника або вводячи до ради директорів свого 

представника, який контролює цільове використання коштів, що є додатковою 

гарантією повернення кредиту [2]. 

Головний пріоритет проектного фінансування полягає в його 

довгостроковому характері, адже позичальник може використовувати кошти 

тривалий термін у будь-якій валюті (долар чи євро). Вагомою перевагою є і 

можливість комплексного підходу до вирішення задач щодо фінансування 

проекту. Крім того, слід також виокремити вигідні відсоткові ставки, 

індивідуальний графік погашення кредиту й можливість отримання пільгового 

періоду погашення заборгованості [3]. 

Але незважаючи на це, існує низка чинників, які стримують розвиток 

проектного фінансування в Україні. Одними із таких доцільно вважати 

політичну нестабільність та відсутність адекватної нормативно-правової бази 

для здійснення ряду фінансових операцій, які активно застосовуються за 

кордоном. Істотною проблемою є жорсткий порядок оподаткування 

довгострокових інвестиційних проектів, який передбачає сплату банком-

інвестором податку в  процесі інвестування, коли проект ще не дає віддачі, а 

лише витрачаються кошти [1].  

Варто не забувати, що суттєвий вплив мала і світова фінансова криза, 

внаслідок чого фінансовий погіршився інвестиційний клімат країни, а стан 

багатьох спонсорів різко змінився, що значно затримало реалізацію окремих 

проектів [2]. 

Для забезпечення надійного розвитку проектного фінансування в Україні 

важливого значення набуває аналіз можливостей адаптації зарубіжного досвіду 

використання даного виду фінансування у відповідності до вітчизняних умов, 

розгляд схем проектного фінансування в розвинених країнах і можливостей їх 

застосування в Україні. Також існує потреба у виявленні всіх ключових ризиків, 

пов‘язаних із проектом і їх розподілі між сторонами, які витрачають ресурси 

для його підтримки та відповідно постає необхідність у розробці дієвої схеми 
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відбору інвестиційних проектів, які пройшли експертизу та визнані 

пріоритетними в умовах економічних програм [3]. 

Висновки. Таким чином, дослідивши проблематику даного питання, варто 

зазначити, що український ринок проектного фінансування залежить 

насамперед від впливу циклічності економіки, інвестиційної привабливості та 

політичної ситуації. Дотримання заходів щодо підвищення ефективності даного 

виду фінансування у перспективі призведе до зближення із практикою 

зарубіжного досвіду. Внаслідок цього варто очікувати збільшення масштабів 

проектного фінансування, підвищення структури позичкового капіталу, 

зниження рівня відсоткових ставок і витрат на проектні роботи, розширення 

кола інвесторів і залучення комерційних організацій до здійснення операцій 

проектного фінансування. 
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Актуальність проблеми полягає в тому, що для успішного кредитування, 

підвищення дохідності кредитних операцій банки мають впровадити зрозумілу 

та гнучку систему управління власним кредитним портфелем. За реалій 

сьогодення із нестабільним і недосконалим законодавством, успішне вирішення 

цього питання прямо пов‘язане з бухгалтерським обліком, що є інформаційною 

підсистемою управління. 

Метою роботи є дослідження особливостей обліку кредитних операцій 

банку, нормативної бази та загальних принципів обліку, наведення 

узагальнюючих проведень кредитних операцій банку. 

Обгрунтування отриманих результатів. Організація обліку та контролю 

кредитних операцій забезпечує розроблення єдиних правил, методик і процедур 

обліку та контролю кредитних операцій, які забезпечують виявлення, 

http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Economics/41620.doc.htm
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вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передання 

інформації про операції зовнішнім користувачам, а також внутрішнім 

користувачам. 

Облік і контроль кредитних операцій у банку базується на таких 

нормативно-інструктивних документах:  

 Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та 

формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, 

затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481 [1]; 

 Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, 

затверджені постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 255 [2]; 

 внутрішні нормативно-методичні документи, зокрема «Положення  про 

проведення оцінки фінансового стану позичальника», «Рекомендації щодо 

оцінки кредитного ризику», «Положення про порядок визнання і списання 

безнадійної заборгованості за кредитами», «Рекомендації щодо оцінки 

нерухомого і рухомого майна», «Порядок пролонгації кредитів» та ін. 

Для організації процесу кредитування банком розробляється 

внутрішньобанківський нормативний документ, який регламентує порядок 

розгляду документів позичальника, функції структурних підрозділів 

(кредитного, юридичного, безпеки, супроводження та контролю кредитних 

операцій), які беруть участь у процесі кредитування, порядок організації роботи 

з простроченими кредитами та особливості надання окремих видів кредитів. 

Відповідно до банк самостійно розробляє внутрішній план аналітичних 

рахунків, визначає порядок відкриття рахунків та їх закриття. 

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в комерційних 

банках України на рис. 1 наведені рахунки, що застосовуються для обліку 

кредитів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рахунки обліку кредитних операцій 
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Визнані банком доходи від проведення кредитних операцій 

відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу 

нарахування та обачності. 

Бухгалтерський облік нарахованих доходів здійснюється не рідше одного 

разу на місяць за кожною кредитною операцією окремо. 

У процесі супроводження кредиту формується кредитна справа за кожним 

позичальником або кредитна історія, яка зберігається в металевих або 

вогнестійких шафах, сейфах під відповідальністю посадової особи. 

На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова та інша 

звітність, яка задовольняє потреби окремих користувачів (НБУ, податкові 

органи, органи статистики, керівництво банку).  

Висновок. При виконанні кредитних операцій банку необхідно 

забезпечити організацію контролю за їх здійсненням на всіх етапах, контролю 

повноважень щодо здійснених операцій та обробки даних, тобто вжити 

необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному 

виправленню записів у первинних документах та регістрах бухгалтерського 

обліку. 

Підвищення контрольних функцій служби внутрішньобанківського аудиту 

в процесі кредитування та оптимізації облікових процедур при відображенні в 

бухгалтерському обліку нарахованих доходів за кредитними операціями дасть 

змогу забезпечити достовірність фінансової звітності про стан кредитних 

портфелів банків країни та може підвищити якість менеджменту кредитних 

операцій. 
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В условиях постоянно меняющегося законодательства, определяющего 

новые подходы к ведению и регулированию банковского бизнеса, важной 

проблемой становится повышение уровня организации системы корпоративного 

управления банка и, в частности, организации системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля призвана сократить банковские риски, 

обеспечить для руководства банка, акционеров и клиентов поток надежной 

информации о деятельности банка, поэтому ее эффективная организация является 

актуальным вопросом в условиях жесткой рыночной конкуренции. 

Внутренний контроль предполагает защиту имени и репутации банка, 

интересов инвесторов и клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками 

банка положений действующего законодательства, требований надзорных органов, 

документов, определяющих внутреннюю политику и процедуры банка. 

Надежный внутренний контроль, включающий службу внутреннего ауди-та, 

является необходимым для эффективного корпоративного управления, что в свою 

очередь способствует рабочим отношениям между менеджментом банка и 

органами банковского надзора. Эффективная служба внутреннего аудита является 

для менеджмента банка, а также для органов банковского надзора ценным 

источником информации о качестве системы внутреннего контроля. 

В июне 1999 г. Совет директоров Института внутренних аудиторов 

Базельского комитета по банковскому надзору (далее – Базельский комитет) 

одобрил следующее определение внутреннего аудита: 

«Внутренний аудит является независимой службой, занимающейся 

объективной оценкой и консультационной деятельностью, предназначенной для 

создания добавленной стоимости и улучшения операций организации. Он помогает 

организации достичь своих целей путем привнесения системного, 

дисциплинирующего подхода к оценке и улучшению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и управления» [1].  

В июне 2004 г. Базельский комитет принял новое Соглашение о 

достаточности капитала, именуемое в банковском сообществе «Базель-II», [2]. 

Cуществовавший с момента принятия Базель I механизм расчета минимального 

уровня достаточности капитала был дополнен системой надзора и взаимодействия 

между банками и надзорными органами, а также широкой системой раскрытия 

информации. 

Cогласно «Базель-II» предусматривается повышение роли внутреннего 

контроля в банках, ключевым элементом которого является служба внутреннего 

аудита. Кроме того, надзорным органам предоставляется право устанавливать для 

банков индивидуальные значения достаточности капитала, которые могут зависеть 

от качества систем управления рисками и внутреннего контроля банков. 
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В декабре 2010 г. Базельским комитетом приняты два документа — «Базель 

III: Общие регуляторные подходы к повышению устойчивости банков и 

банковских систем» и «Базель III: Международные подходы к измерению риска 

ликвидности, стандартам и мониторингу», получившие известность как Базель III. 

Новые стандарты, направлены на укрепление банковского сектора, а также на 

укрепление банковского регулирования и надзора [3]. 

Процесс организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 

идет достаточно быстро. Значительное количество кредитных организаций вносит 

серьезные изменения в работу службы внутреннего аудита: 

 внедряется передовой международный опыт; 

 происходит переориентация функции внутреннего аудита на риски и 

эффективность деятельности, а не только на соблюдение нормативных требований; 

 инвестируются ресурсы в качество, персонал и новые технологии. 

Данные изменения позволяют повысить доверие к внутреннему аудиту и системе 

внутреннего контроля в целом. 

Базельский комитет в декабре 2011 г. опубликовал консультативный 

документ «Функция внутреннего аудита в банках», который обсуждался до 2 марта 

2012 г. Документ является дополнением к Базелю III в области внутреннего аудита.  

Для совершенствования системы внутреннего аудита целесообразно 

принятие следующих мер: 

 пересмотр внутренних документов, касающихся функции внутреннего 

аудита, приведение их в соответствие с нормативными документами и 

международными профессиональными стандартами; 

 определение функций и задач внутреннего аудита во взаимодействии с 

другими службами; 

 повышение независимости внутренних аудитов; 

 разработка программы повышения качества работы внутреннего аудита; 

Таким образом, система внутреннего контроля и внутренний аудит в 

кредитных организациях должна постоянно реформироваться и 

совершенствоваться в соответствии с международной практикой для достижения 

высоких результатов в области корпоративного управления банком. 
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Здійснення вкладних (депозитних) операцій є однією з найважливіших 

економічних передумов організації діяльності банківської установи, оскільки за 

рахунок залученого капіталу покривається основна частина потреб банку, від їх 

характеру залежать напрямки кредитування і прибутковість банків. Проте окрім 

реалізації економічних інтересів банку та вкладників вони несуть в собі певні 

ризики, що зумовлює актуальність обраної теми. 

Метою даної роботи є дослідження сутності ризиків, що виникають при 

здійсненні банками вкладних (депозитних) операцій та особливостей їх 

регулювання. 

Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення  

про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з 

юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516 вкладна (депозитна) 

операція – операція банку із залучення грошових коштів або банківських 

металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або 

депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними  

(депозитними) сертифікатами [1]. Об‘єктами депозитних операцій є вклади 

(депозити), тобто кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України 

або іноземній валюті, які суб‘єкти депозитних операцій вносять на рахунки на 

визначений час.  

Аналіз ситуації в банківській сфері з питань залучення коштів населення за 

останні роки свідчить про те, що вклади фізичних осіб є не лише 

найважливішим джерелом формування ресурсів банків для подальшого їх 

спрямування на кредитно-інвестиційну підтримку розвитку реального сектору 

економіки та домогосподарств, а й носіями ризиків, причиною проблем із 

ліквідністю й фінансовою нестабільністю як окремих банків, так і банківської 

системи країни в цілому.  

Ризики, що виникають при здійсненні банком вкладних (депозитних) 

операцій можна розділити на дві групи: 

1. Масовий відплив коштів приватних вкладників – призводить до 

обмеження можливості здійснювати кредитування поточних потреб юридичних 

та фізичних осіб, реалізовувати потужні інвестиційні, можливості збільшення 

доходів і розвитку банківської справи, вдосконалення технологій та освоєння 

нових напрямів діяльності на фінансовому ринку; 

2. Значний приплив коштів за обмежених можливостей прибуткового 

розміщення в дохідні активи при допустимому рівні банківських ризиків – 
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призводить до надлишкової ліквідності, недоотримання доходів і прибутків, що 

негативно позначається на фінансових результатах діяльності банків [2, с. 48]. 

Масове вилучення коштів із депозитних рахунків спостерігалося на 

початку фінансової кризи в нашій країні, а масовий їх приплив у 2010-му та на 

початку 2011-го років [3]. 

Зважаючи на відсутність відповідних нормативних рекомендацій 

Національного банку України щодо своєчасного попередження й мінімізації 

ризику вкладних (депозитних) операцій банків необхідно приділяти значну 

увагу проблемі управління даними ризиками. Банки повинні постійно бути 

готовими до виникнення і можливої реалізації ризиків вкладних (депозитних) 

операцій, для чого доцільно розробити відповідний механізм управління 

ризиками побудований на використанні системи моніторингу та прогнозуванні 

сезонної динаміки залишків коштів на депозитних рахунках задля своєчасного 

реагування на можливість появи ризикової ситуації. Відстеження 

закономірностей прояву депозитних ризиків банків дасть можливість 

обґрунтовано підтримувати взаємозв‘язок і узгодженість між депозитними 

операціями й операціями з видачі кредитів за термінами та сумами депозитних і 

кредитних вкладів, завчасно скорочувати частину вимог банку для перекриття 

відтоку депозитів тощо. 

Ризики вкладних (депозитних) операцій банкам є однією з передумов 

виникнення незбалансованості грошових потоків, що може призвести до втрати 

ліквідності та фінансової стійкості банків у цілому. Оскільки досі невирішеними 

в теоретичному та практичному аспектах залишаються питання, які пов‘язані з 

запобіганням негативних наслідків прояву даних ризиків банкам доцільно 

здійснити розробку відповідного механізму управління ризиками. 
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Проблема компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень 

громадян України, розміщених в Ощадному банку України та колишнього 

Укрдержстраху протягом 1992-1994 рр., вже тривалий час поспіль залишається 

не вирішеною. Вона постала як суттєва перешкода на шляху розвитку 

вітчизняної економіки та системи соціального забезпечення населення країни, 

залучення заощаджень населення для кредитування програм розвитку 

національної економіки. Все це обумовлює актуальність пошуку ефективних 

механізмів відновлення заощаджень громадян.  

Метою дослідження є вивчення нормативно-правового базису 

гарантування та проблем виконання державних зобов‘язань за знеціненими 

заощадженнями громадян. 

Досліджуючи історичні витоки цієї проблеми, слід відмітити дві важливих 

невизначеності, а саме реальна сума зобов‘язань і реальна чисельність 

вкладників, які мають право на отримання зазначеної компенсації. 

Так, згідно міждержавної Угоди про принципи і механізм обслуговування 

внутрішнього боргу колишнього СРСР (13.03.1992 р.), Україна взяла на себе 

зобов‘язання щодо погашення державного боргу населенню в сумі 

84,3 млрд руб (за станом залишку на балансі Ощадбанку СРСР на 1 січня 

1991 р.). Для врегулювання соціальних відносин, пов‘язаних із поверненням 

населенню України втрачених коштів, у 1996 р. прийнято ЗУ «Про державні 

гарантії відновлення заощаджень громадян України» [1], де зобов‘язано 

державу забезпечити збереження та відновлення реальної вартості заощаджень 

громадян і гарантовано їх компенсацію в грошовій формі за рахунок 

Державного бюджету починаючи з 1997 року. Відповідно до ст. 4 цього закону, 

загальна сума зобов‘язань держави щодо повернення знецінених заощаджень 

громадянам становить 131,96 млрд грн (у тому числі: грошові заощадження – 

121,9 млрд грн, страхові внески – 7,77 млрд грн, державні цінні папери – 

2,29 млрд грн). 

Аналіз погашення заборгованості за знеціненими заощадженнями 

громадян в Ощадбанку показує, що протягом 1997-2003 рр. планове 

гарантування компенсації становило 3,17 млрд. грн, але фактично компенсовано 

1,46 млрд грн, тобто 67,3% [2]. У 2005 р. із встановленої загальної суми 

3,5 млрд грн залишилися не профінансованими і невикористаними обсяги 

асигнувань на компенсацію грошових вкладів на загальну суму 2 млрд грн або 

57,6 % планових призначень. У 2009 р. виплати компенсації в грошової формі 
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проведені в сумі 6,791 млрд грн, тобто на 320,9 млн грн (5 %) менше плану. В 

2010 р. передбачена бюджетом сума 250 млн грн не була використана внаслідок 

відсутності затвердженої процедури здійснення компенсацiйних виплат, у 

2011 р. такі кошти взагалі не були передбачені, а в 2012 р. на виплату 

громадянам було передбачено коштів у загальному розмірі 6,15 млрд грн, але 

сплачено понад 4,5 млрд грн. [3]. Уряд має намір у 2013 р. продовжити 

програму з виплати компенсацій.  

Серед причин не виконання державних гарантій можна відмітити: 

розподіл видатків проводився без врахування питомої ваги за видами 

знецінених заощаджень; недосконалість існуючої системи обліку, контролю та 

звітності, яка не забезпечує відображення реального розміру знецінених 

заощаджень громадян та державних гарантій їх повернення; відсутність реєстру 

вкладників заощаджень громадян; організаційна непідготовленість заходів щодо 

виплат громадянам компенсації, що спричиняє додаткові фінансові витрати; 

фінансування цих видатків проводилось не у повному обсязі, не першочергово; 

відсутність належного контролю за витрачанням коштів, що обумовило їх 

використання з порушеннями норм чинного законодавства тощо [4].  

Таким чином, складність і значущість питання компенсації знецінених 

заощаджень, неефективність діючих механізмів та негативні соціально-

економічні наслідки в зв‘язку з надзвичайно низькими темпами виконання 

державою власних зобов‘язань перед громадянами, вказують на необхідність 

системного підходу в проведенні цілеспрямованої політики через прийняття 

відповідної державної програми. В рамках програми доцільно передбачити: 

внесення змін у діюче законодавство; визначення джерел фінансування; 

закріплення щорічних норм компенсаційних виплат; введення нових способів 

компенсації (крім готівкових) і більш ефективних механізмів використання 

вкладів; продовження формування електронного Реєстру вкладників 

заощаджень громадян з уточненням критеріїв визначення категорій вкладників, 

яким надаються компенсації; проведення інвентаризації договорів страхування 

для створення Реєстру страхувальників та застрахованих осіб колишнього 

Держстраху СРСР; посилення контролю та відповідальності за здійсненням 

компенсаційних платежів тощо. Все це буде сприяти підвищенню довіри до 

національної грошової одиниці та банківської системи, розвитку системи 

соціального забезпечення населення країни та вітчизняної економіки. 
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Фінансова стійкість є найважливішою характеристикою діяльності 

банківської установи в сучасних умовах ринкової економіки. Забезпечення 

сталого функціонування комерційного банку є одним із пріоритетних напрямів 

його діяльності. Фінансово стійкий банк володіє конкурентними перевагами 

перед іншими комерційними банками, що проявляється у можливості залучення 

додаткових ресурсів, домінуванні на тому чи іншому сегменті ринку, збільшенні 

вкладів населення як основного джерела банківських ресурсів, і, відповідно, в 

розширенні сфери інвестиційних вкладень. 

Стійкий фінансовий стан комерційного банку характеризується 

достатністю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів за умови 

підтримання необхідного рівня ліквідності та платоспроможності, мінімізації 

ризиків та нарощування прибутків. 

Управління фінансовою стійкістю досить складний та багатогранний 

аспект, котрий забезпечується як на макро-, так і на мікрорівні. Макрорівневий 

аспект управління фінансовою стійкістю – регулятивні заходи центрального 

банку щодо встановлення відповідних економічних нормативів. Мікрорівневий 

аспект – полягає в розробленні та реалізації внутрішньої політики банку щодо 

підтримання оптимальної структури кредитного портфеля та ліквідності 

балансу. 

Система управління фінансовою стійкістю комерційного банку повинна 

забезпечувати здатність банку до: 

- виконання своїх зобов‘язань перед клієнтами та акціонерами; 

- реалізації інтересів усіх учасників фінансових відносин; 

- збереження вкладів фізичних та юридичних осіб; 
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- власного розвитку із врахуванням ризиків, які безпосередньо 

пов‘язані з функціонуванням банківської установи; 

- конкурентної боротьби до реалізації свого потенціалу в діловому 

співробітництві; 

- реалізації функцій, притаманних банківській установі та виконання 

своєї ролі в економіці. 

Управління фінансовою стійкістю банків розглядається у двох аспектах – 

фінансовому та організаційному, сутність яких представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Аспекти управління фінансовою стійкістю комерційного банку 

Назва аспекту Сутність аспекту 

Фінансовий аспект Полягає в дотриманні збалансованості та оптимального співвідношення фінансових 

ресурсів банку за умов підтримання належного рівня платоспроможності, ліквідності 

та прибутковості. 

Організаційний 

аспект  

Ефективне управління фінансовою стійкістю забезпечується шляхом формування 

відповідної організаційної структури банку, його кадрового потенціалу, 

забезпечення сучасними інформаційними технологіями. 

 

Ефективна система управління фінансовою стійкістю комерційного банку 

повинна забезпечуватися регулярним проведенням фінансового аналізу стану 

банку, що дає змогу виявляти певні відхилення та розробляти заходи щодо їх 

нейтралізації.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система комплексного аналізу фінансової стійкості комерційного банку 
 

Система запропонованого комплексного аналізу фінансової стійкості 

банку повинна стати важливою складовою в системі вдосконалення управління 

його діяльністю в сучасних умовах конкурентного ринкового середовища. 
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Актуальність питання полягає у тісному зв‘язку споживчого кредитування 

та реального сектору економіки. Такий вид кредиту є дуже важливим чинником 

для розвитку діяльності домашніх господарств і сприяє прискоренню реалізації 

товарів широкого вжитку та побутових послуг, підвищує життєвий рівень 

населення та збільшує його платоспроможний попит. 

Головною проблемою практичного вивчення перспективних форм 

споживчого кредитування у вітчизняній економіці є глибоке дослідження умов 

та організації кредитування фізичних осіб [1]. 

В умовах сучасної економіки банки намагаються значно збільшити 

ресурсну базу, тим самим стимулювати грошово-кредитну політику, але 

відновлення позитивної активності в сучасних умовах проходить надто 

низькими темпами.  

Зростання дохідної бази бюджетів від збільшення обсягів споживчого 

кредитування дає можливість збільшити обсяги бюджетних видатків, що 

закономірно впливає на підвищення життя населення. Обсяг споживчих 

кредитів, наданих домашнім господарствам у жовтні 2010-2012 рр. 

представлено в таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 

Обсяг споживчих 

кредитів, наданих 

домашнім 

господарствам 

Період 
Відхилення (+/-; п.п.) 

звітного періоду до 

2010 2011 2012 2010/2012 2011/2012 

Усього 126,60 127,09 124,60 0,49 -2,49 

у тому числі в розрізі 

валют: 
 

Гривня 51,76 67,95 82,13 16,19 14,18 

долар США 71,09 56,16 40,54 -14,93 -15,62 

Євро 2,11 1,80 1,25 -0,31 -0,55 

інші валюти 1,64 1,18 0,69 -0,46 -0,49 

 

Обсяг споживчого кредиту в гривні, який надавався домашнім 

господарствам банками, за досліджуваний період постійно зростав. Відчутну 

різницю можна спостерігати з жовтня 2010 року по жовтень 2011 р. У 2010 році 

було надано споживчих кредитів на суму млрд 51,76 грн, а за 2011 рік цей 

показник зріс до 67,95 млрд грн, що на 16,19 млрд грн більше. На 14,18 млрд 
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грн зріс обсяг кредитування у жовтні 2012 року та загальна сума складала 

82,13 млрд грн. Сумарні показники по споживчому кредитуванню домашніх 

господарств в Україні у жовтні 2010 року становлять 126,60 млрд грн. У цей же 

період 2011 року було отримано споживчих кредитів на суму 127,09 млрд грн, 

що на 0,49 перевершує показник 2010 року. Така тенденція не продовжилася у 

2012 році, де обсяги споживчого кредитування зменшилися на 2,5 млрд грн і 

становили 124,60 млрд грн. Одним із факторів впливу на таку зміну показників 

є зменшення обсягу споживчого кредитування в іноземних валютах. Існує 

відповідний ряд причин такого скорочення обсягу споживчого кредитування в 

Україні у 2012 році, серед яких можна виділити девальваційні очікування, 

зростання ставок міжбанківського кредитування та відсутність притоку коштів 

ззовні [2]. 

Також має особу важливість у збільшенні обсягів кредитного портфеля 

банків швидкість прийняття рішень щодо надання кредиту. У реалізації та 

вдосконаленні цього чинника головну роль відіграє зростання номінальних і 

реальних доходів населення. Саме це у першу чергу підштовхне населення на 

максимізацію комфорту свого життя [4]. 

Аналізуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що споживче 

кредитування є необхідним засобом задоволення потреб громадян і є 

невід‘ємною ланкою банківської системи. Зі стрімким розвитком цього 

сегменту можна очікувати, що він займе найдинамічнішу позицію у сфері 

кредитування в Україні. Звичайно сфера кредитування характеризується певним 

рядом проблем, які залежать від ситуації у фінансовому секторі та потребують 

негайного вирішення та втілення реабілітаційних операцій у реалізації 

кредитного механізму країни [3]. 
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Сьогодні кредитна політика банків здійснюється у складних умовах 

економічної та фінансової кризи і спрямовується на якнайшвидше подолання її 

наслідків. Значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, 

згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх 

фінансових ресурсів, необхідних для реформування економіки, викликало 

падіння виробництва, експорту, зменшення всіх видів доходів, особливо 

валютних, обумовило труднощі з наповненням бюджету, перевищення попиту 

на іноземну валюту над її пропозицією, девальваційні процеси, що в сукупності 

призвело до зменшення кредитування економіки. 

Було проаналізовано динаміку розвитку кредитної діяльності та динаміку 

фінансових результатів п‘яти банків третьої групи та 13 банків четвертої групи з 

2006 по 2012 рік. Для дослідження було обрано банки, які є лідерами на ринку 

кредитних ресурсів та які у кожному періоді належали до відповідної групи та 

мали середні показники. 

Якщо проаналізувати кредити банків третьої групи в цілому, то можна 

побачити тенденцію до зростання наданих банками кредитів, і лише на початок 

2010 року спостерігається спад активності банків з надання кредитів (приріст 

склав – 3,9 %), але на початок 2011 знову відбулося зростання (на 34 % 

порівняно з 2010 роком). Якщо ж розглянути середнє значення по банкам 

третьої групи, то тенденція до зростання є стійкою. 

Як серед банків третьої, так і серед банків четвертої групи спостерігається 

стійка тенденція до зростання наданих кредитів. Середній темп приросту за 

досліджуваний період по банкам третьої групи є вищим на 31 %. 

Фінансова криза негативно вплинула на стан кредитування в Україні. З 

початку 2010 р. обсяг простроченої кредиторської заборгованості зріс на 19,3 %, 

або на 13,468 млр грн. За 2009 рік проблемна заборгованість в країні зросла в 

3,9 раза. За даними НБУ у 2009 р. Об‘єм кредитування в Україні знизився на 

1,5 % до 723 млрд грн [1]. 

Сьогодні більшість банків вважає за краще кредитувати виключно 

юридичних осіб. При цьому кредитоспроможних позичальників на всіх не 

вистачає, через що на ринку йде активний «переділ» корпоративних клієнтів. 

Переманюють позичальників в основному лояльними ставками, які за останні 

півроку знизилися в середньому на 5-6 %. Серед банків, що активно кредитують 

юридичних осіб, лідирують державні і великі українські організації, деякі 

дочірні банки західних банків та установи з російським капіталом [2]. У той же 
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час у ряді фінансових установ, які відновили кредитування бізнесу, портфель 

продовжує зменшуватись за рахунок масштабного погашення старих кредитів. 

Якщо простежити динаміку кредитних ресурсів обраних банків у 

порівнянні з отриманим чистим прибутком (збитком) (рис. 1), то серед банків 

третьої групи спостерігається зростання суми наданих кредитів (цей показник 

дещо зменшився лише на початок 2010 року). 

 

 

Рис. 1. Динаміка середньої суми наданих кредитів і чистого прибутку 

(збитку) по банкам третьої та четвертої груп відповідно, тис грн 
 

Найбільше значення чистого прибутку зафіксовано на початок 2010 року 

(при цьому загальна сума наданих кредитів є меншою, ніж сам прибуток) [3]. Це 

свідчить про те, що прибуток забезпечувався не лише за рахунок кредитних 

операцій, але й за рахунок комісійних і торгових операцій. Два останні види 

діяльності виявилися більш прибутковими для банків. Серед банків четвертої 

групи також спостерігається зростання кредитних ресурсів (найбільше середнє 

значення  спостерігалось на початку 2012 року – 655508,4 тис грн). Починаючи 

з 2010 року банки отримують чистий збиток (найбільше значення у 2010 році – 

це 16849,5 тис грн у середньому по даним банкам) [3]. 

Під час кризи опинилися в скрутному становищі різні сектори економіки, 

це було спричинене падінням ВВП і спадом виробництва, інфляцією та 

збільшенням курсу іноземних валют до національної. Прямі наслідки цих явищ 

привели до зниження платоспроможності як фізичних, так юридичних осіб. У 

зв‘язку з цим платежі заборгованостей за кредитами припинилися на початку 

кризи, а також зростали з її розвитком [2]. 

Таким чином, із часу настання кризових явищ збільшилася прострочена 

заборгованість, яка зростала паралельно розвитку економічного спаду та 

перетворювалась, за класифікацією інструкцій та положень Національного 

банку, в прострочену, а потім сумнівну та безнадійну заборгованість. Цей факт 

також суттєво поглибив падіння фінансових результатів. Окрім самого 

неповернення кредитної заборгованості, ще причина в практиці кредитування, 

обумовлена особливостями положення Національного банку України щодо 

формування обов‘язкових резервів під кредитну заборгованість. 

 

Банки ІІІ групи Банки ІV групи 
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В настоящее время в Республике Беларусь повышается популярность 

использования систем быстрых денежных переводов как внутри страны, так и 

по всему миру. Ежедневно тысячи клиентов белорусских банков осуществляют 

операции перевода и получения денежных средств как в национальной, так и в 

иностранных валютах. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь на территории 

страны действуют следующие правила быстрых денежных переводов: 

• обслуживание клиентов по быстрым денежным переводам 

осуществляют только банки; 

• плательщиками и получателями по быстрым денежным переводам на 

территории Республики Беларусь могут быть только физические лица; 

• физическое лицо может осуществить денежный перевод за границу, 

как в пользу физического лица, так и в пользу юридического лица-нерезидента 

за приобретенные товары и оказанные услуги. 

В последние годы в Республике Беларусь рынок быстрых денежных 

переводов характеризуется устойчивым ростом. Его оборот (суммарная 

величина переводов из страны за границу и в страну) составил в 2012 году 

329,2 млн долл США по сравнению со 130,4 млн долл США в 2005 году. При 

этом поступления равнялись 222,8 млн долл США, а платежи 106,4 млн долл 

США. В структуре переводов физических лиц основными странами, с которыми 

осуществлялись быстрые денежные переводы в 2011 году стали: Россия 

(38,5 %), США (8,6 %), Франция (6,1 %), Латвия (5,4 %) и Германия (4,8 %). 

Услуги по пересылке денег в белорусских рублях внутри страны банки 

оказывают при помощи собственных систем срочных денежных переводов, 

таких как «Стриж», «Хуткiя грошы», «Грошы-скараходы», «Экспресс-перевод» 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2009_2/R1/8.pdf
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и другие. Международные системы денежных переводов представлены 

системами «Contact», «Western Union», «Migom», «Anelik», «Coinstar»  

максимальная сумма перевода. В настоящее время в Беларуси на рынке 

внутренних денежных переводов борьбу за клиента в основном ведут 

системообразующие банки, которые имеют развитую сеть и инфраструктуру. К 

ним относятся: ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО 

«Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ». Необходимо отметить, что данные 

денежные переводы не могут быть связаны с предпринимательской 

деятельностью отправителя и получателя. Они носят исключительно частный 

характер. При этом не допускается оформление перевода на сумму, 

превышающую 2000 базовых величин без предоставления справки налогового 

органа о предоставлении декларации. 

Проведенный анализ комиссий банков и сроков перевода денежных 

средств с использованием данных платежных систем показывает, что размер 

взимаемых комиссий банков напрямую зависит от суммы перевода и находится 

в диапазоне от 0,5 % до 1,5 % при переводах внутри страны и от 2 долларов 

США и выше при переводах через международные системы. 

Быстрые денежные переводы в большинстве случаев осуществляются 

мгновенно, и время перевода обычно не превышает 15-ти минут. В некоторых 

банках переводы идут несколько дольше, но до 24 часов. В таких случаях время 

перевода в пути зависит от страны, режима работы принимающих банков, 

разницы в часовых поясах и так далее. Банками может быть установлена 

максимальная сумма одного перевода. Такие ограничение дифференцируются в 

зависимости от страны, банка и валюты перевода. Несмотря на отсутствие 

ограничений по сумме у некоторых банков, перевести более 2000 базовых 

величин клиент не имеет права без представления справки налогового органа о 

предоставлении декларации. 

Исходя из изложенного, следует, что в Республике Беларусь система 

быстрых денежных переводов получила широкое развитие, вызванное высокой 

степенью сотрудничества белорусских банков с банками других стран. 
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У сучасних умовах розвитку грошово-кредитних відносин суттєво 

посилюється кооперація між центральними банками. Насамперед це пов‘язано з 

необхідністю вирішення нагальних питань, які постають перед монетарними 

органами. Одним із проявів такого співробітництва є проведення спільних 

операцій, зокрема шляхом встановлення своп ліній. 

Незважаючи на популярність цього інструменту у світовій практиці, а 

також на те, що Україна в особі Національного банку України вже вийшла на 

світову арену своп операцій, ряд питань щодо їх здійснення залишаються 

малодослідженими. Одним із них є ризики, пов‘язані з проведенням свопів між 

центральними банками. 

Ураховуючи зазначене, метою доповіді є обґрунтування потенційних 

ризиків, пов‘язаних зі здійснення своп операцій між центральними банками 

відповідно до моделі своп ліній ФРС США. 

На перший погляд, надаючи кошти в рамках своп ліній, центральні банки 

«донори» коштів умовно страхують себе від кредитного ризику, оскільки вони 

спрямовують кошти комерційним банкам через центральний банк контрагент. 

Відповідно останній несе ризик, який у подальшому перекладається на 

комерційний банк. Водночас кредитний ризик для первинних постачальників 

коштів пом‘якшується з огляду на те, що вони отримують еквіваленту суму в 

іноземній валюті (у вигляді депозиту), яка фактично є забезпеченням. 

Утім центральний банк «донор» несе кредитний ризик, оскільки його 

контрагент може не повернути кошти після закінчення терміну дії своп угоди. 

Відповідно в таких умовах постачальник коштів прагнутиме якомога швидше 

реалізувати заставу, а саме іноземну валюту. Однак є низка ризиків, пов‘язаних 

із реалізацією застави. Зокрема, іноземна валюта може швидко знецінитися. З 

іншого боку центральні банки можуть домовитися та передбачити в угоді, що у 

випадку знецінення коштів їх емітент має збільшити забезпечення на 

еквіваленту суму. Проте, значні обсяги валюти може бути складно реалізувати в 

короткі терміни, тим більше в кризових умовах, коли знижується ліквідність 

ринків. 

Ураховуючи зазначене, фактично центральний банк, що надає кошти в 

рамках своп лінії, встановленої з іншим центральним банком, бере на себе 

суверенний кредитний ризик. 

Отже використання своп інструментів, що має первинне покликання 

знизити певні ризики, супроводжується потенційними можливостями реалізації 

нових ризиків. Тому центральні банки, що здійснюють своп операції між собою 
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мають зважено враховувати можливості реалізації ризиків, пов‘язаних із 

проведенням цих операцій, та знаходити шляхи убезпечення їх виникнення. 

Одним із способів зниження кредитного суверенного ризику для 

центрального банку, який надає кошти в рамках своп лінії є прийняття в 

забезпечення не однієї валюти, а відразу декількох. Також прийнятним 

варіантом можна розглядати взяття під забезпечення високоліквідних активів 

номінованих у валюті постачальника коштів, зокрема цінних паперів. Утім 

виникає питання чи це буде своп. З іншого боку, як це не називати, а все ж таки 

в умовах складних фінансово-економічних викликів і необхідності їх швидкого 

подолання центральні банки можуть вдатися до застосування такого 

інструменту. 
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Платежная система является неотъемлемой частью финансовой 

инфраструктуры рыночной экономики, и ее состояние имеет ключевое значение 

для денежно-кредитного регулирования, обеспечения эффективного платежного 

обслуживания финансовой системы государства и реального сектора 

экономики. [1] 

Наиболее значимыми факторами, оказавшие влияние на развитие 

международных платежных систем, являются либерализация, технологические 

нововведения, глобализация и консолидация экономики. Либерализация 

способствовала стиранию различий между обоими типами финансовых 

учреждений (банковскими и небанковскими). В результате стал расширяться 

спектр услуг, предоставляемых небанковскими финансовыми институтами и 

страховыми компаниями. Технологические нововведения способствовали 

упрощению доступа к различным платежным услугам и значительному 

снижению их стоимости за счет усовершенствованных методов обработки 

информации и использования стандартизированных коммуникационных 

протоколов. Глобализация экономики обусловлена либерализацией движения 
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капиталов и существенным ростом в международных платежных потоках. В 

результате для финансовых учрежденийстала актуальной проблема 

осуществления платежей в нескольких валютах. Такие платежи могут быть 

осуществлены только через соответствующие банковские соглашения. Кроме 

того, работа с иностранной валютой или ценными бумагами, как правило, 

требует доступа в платежную систему страны-эмитента. Доступ к иностранным 

платежным системам может быть дорогостоящим и сложным в плане 

осуществления значительных инвестиций в технологии и в понимании 

особенности функционирования местных рынков. Именно это определило 

появление крупных посредников на данных рынках. Консолидация на 

финансовых рынках связана с усилением банков и созданием крупных 

банковских групп, а также с появлением мощных небанковских финансовых 

организаций, предоставляющих корреспондентские банковские услуги, услуги 

по расчетам в иностранной валюте и ценными бумагами. 

TARGET (от англ. Trans-European Automated Real-time GrossSettlement 

Express TransferSystem) – межбанковская платѐжная система, позволяющая в 

режиме реального времени осуществлять международные расчѐты внутри 

Европейского союза. Функционирование системы TARGET началось 

4 января1999 года, и сейчас она являетсякрупнейшей в мире. [2] 

Ее сущность состоит в объединении на единой технической платформе 

систем расчетов в реальном временипо срочным и крупным 

платежам,функционирующих в каждой изстран – участниц EC. В результате 

международные платежи, осуществляемые банками – участниками указанных 

национальных систем, могут производиться так же быстро и с такой же 

степенью безопасности, как это происходит при проведении платежей в 

национальных платежных системах. Формирование единого валютного 

пространства на территории государств – участников EC и введение единой 

валюты евро способствовали упрощению и унификации международных 

расчетов в рамках Eвропейского союза, а также расчетовмежду EC и другими 

странами. 

Целями создания данной платежной системы являются: 

 обеспечение безопасного и надежного механизма для трансграничных 

расчетов в евро на принципе RTGS3; 

 повышение эффективности трансграничных платежей в зоне евро; 

 удовлетворение потребности ЕЦБ в проведении монетарной политики. 

Государствами – участниками EC проводятся работы по модернизации их 

национальных систем расчетов в реальном времени, созданию дополнительных 

возможностей для участников расчетов по переводу крупных и срочных 

платежей, ускорению и удешевлению расчетов, а также по совершенствованию 

механизмов управления ликвидностью. 

Совершенствование компонентов системы TARGET положительно 

отражается на системе в целом и имеет немаловажное значение для 

стабилизации курса новой европейской валюты – евро, а также для 

экономического развития стран – участниц EC. [3] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Результатом модернизации и совершенствования компонентов системы 

TARGET стало создание TARGET2 – второго поколения TARGET. Она введена 

в действие 19 ноября 2007 года. 
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Конкурентна боротьба спрямована на зайняття лідируючих позицій у 

певній галузі економіки або досягнення конкретної мети. При цьому 

конкуруючими можна назвати ті організації, що мають цілком або частково 

співпадаючий фундаментальний сегмент ринку. 

Конкурентоспроможність банку – це його можливість здійснення 

ефективної господарської діяльності та досягнення практичної прибуткової 

реалізації послуг в умовах конкурентного ринку. При цьому створення та 

реалізація конкурентоспроможних послуг є узагальнюючим показником 

стійкості банку, його здатності ефективно використовувати свій фінансовий, 

науково-технічний і кадровий потенціали. 

Конкурентоспроможність банку визначається загальним підсумком 

роботи його служб і підрозділів, а також його реакцією на зміну зовнішніх 

факторів впливу. Особливо важливим фактором є здатність банку оперативно й 

адекватно реагувати на зміни в поведінці клієнтів, в їхніх смаках і перевагах. 

При цьому перевагу слід надавати думці тих клієнтів, які виступають в ролі 

продавців відносно банківських установ, розміщуючи в них свої внески. 

Позичальник, зазвичай, не переймається проблемою оцінки 

конкурентоспроможності банку, коло його інтересів обмежується питаннями 

кредитної угоди. Вкладник же, а саме юридична особа, значною мірою 

зацікавлений у надійності й ефективності діяльності банку не тільки в даний 
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момент, але і на перспективу. Також слід зауважити, що 

конкурентоспроможний банк обов‘язково має привернути до себе увагу 

потенційних клієнтів, тим самим збільшивши свою частку ринку. 

Таким чином, оцінюючи конкурентоспроможність банківської системи як 

загалом так і окремого банку, необхідно насамперед звертати увагу на такі 

основні чинники, що її забезпечують: здатність швидко й адекватно реагувати 

на зміну економічної ситуації; розроблення та впровадження заходів для 

зміцнення слабких позицій банку порівняно з іншими конкурентами; рівень 

спроможності банків забезпечити фінансову стійкість підприємств; імідж банку; 

надання повного комплексу банківських послуг; привабливість і відкритість 

банку для існуючих і потенційних клієнтів; розроблення та надання нових видів 

послуг; модернізація діючих технічних потужностей; удосконалення 

управління, організаційної структури; розвиток філіальної мережі; кваліфікація 

та професіоналізм персоналу, бажання та готовність швидко й якісно 

вирішувати питання. 

Банківське кредитування є найефективнішим способом для вдосконалення 

розвитку та збільшення, розширення діяльності підприємств економіки України. 

Важливим є питання співпраці банків і підприємств для подолання таких 

проблем як дефіцит капіталовкладень, недостатності грошей для розширення та 

переоснащення основних фондів, реструктуризацію, інновацію, підвищення 

кваліфікації працівників. Кредити допомогли б вирішити низку проблем 

господарюючих суб‘єктів національної економіки. 

Постає також питання в здешевленні позикових коштів, які може 

отримати підприємство від комерційного банку. Зниження ціни на кредитні 

кошти та витрат на обслуговування породжує посилення конкуренції між 

комерційними банками як наслідок завоювання більшої частини фінансового 

ринку. Нестача вільних коштів (депозитів) та високі відсотки за ними, які банк 

повинен сплатити не дозволяє зменшувати ціну кредитних грошей, створюючи 

цим не сприятливі умови для суб‘єктів господарювання. Банки вдаються до 

нав‘язування позичальникові високих відсоткових ставок за кредитом, 

змінюючи умови договору. 

Кредитна політика банку у сфері ціноутворення позикових коштів 

повинна мати на меті досягнути планового рівня прибутковості діяльності банку 

з мінімальним рівнем ризику. На цінову політику банків значною мірою 

впливають макроекономічна ситуація, кон‘юнктура зовнішнього ринку, 

особливості законодавчої та нормативної бази. Оскільки кожен банк здійснює 

свою діяльність в умовах жорсткої конкуренції, то ціна на кредитні послуги 

банку орієнтується на ринкову ціну, ставки НБУ (облікову, ломбардну, 

тендерну), вартість залучених ресурсів, строковість. 

На даний момент безумовним лідером на ринку кредитних ресурсів є 

Приватбанк. Стратегічним завданням для цього банку є сприяння розвитку 

економіки. На сьогодні банк пропонує своїм клієнтам широкий спектр 

кредитних продуктів, які враховують реальні потреби клієнтів. 
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Сьогодні конкурентні переваги в банківському секторі – це пряма функція 

від довіри з боку клієнтів. Чим вищою є рівень довіри, тим більшою є 

значимість банку, тим кращими є його фінансові показники. На жаль, у сучасній 

Україні довіра формується не стільки на основі формальних факторів (оцінок 

експертів, фінансових результатів, рейтингів), скільки на суб‘єктивній оцінці 

відносно працівників банку. 
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Постановка проблеми. Банківська система країни має значний вплив на 

темпи економічного зростання та відіграє провідну роль не тільки в здійсненні 

структурних перетворень, а і у формуванні ринкових механізмів у економіці в 

цілому. Саме тому для реалізації подальшого впливу банків на фінансову, 

інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки має бути впевненість у її 

надійності.  

Відтак, актуальність теми пояснюється тим, що на даному етапі розвитку 

банківської системи важливим завданням є запровадження нагляду на основі 

оцінки ризиків, що матиме вплив на всі сфери діяльності банків. За цією 

системою Правління та Спостережні ради комерційних банків повинні створити 

систему ризик-менеджменту в банках і нести відповідальність за рівень 

прийнятих ризиків та якість механізмів управління ними. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності забезпечення 

банківської системи досконалим механізмом нагляду та контролю за діяльністю 

банків.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження вітчизняних вчених з питань 

ризиків у банківській справі знайшли відображення у працях О. В. Дзюблюка, 

С. М. Пересади, А. М. Мороза, В. В. Вітлінського, Л. О. Примостки та ін. В 

економічній літературі питаннями банківських ризиків і проблемами їх оцінки 

займалися такі зарубіжні вчені, як Дж. Маршал, Б. Едвард, П. Роуз, Дж. Синка 

та ін. 
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Банківський нагляд в Україні регулюється, зокрема, Постановою 

Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104 «Методичні вказівки з інспектування 

банків «Система оцінки ризиків» [2]. Метою даної системи є забезпечення 

якісного нагляду, спрямованого на визначення суттєвих існуючих або 

потенційних проблем в окремих банках та в банківській системі в цілому, а 

також на забезпечення процесів належного усунення таких проблем. 

Нагляд на основі оцінки ризиків – це система, в рамках якої виробляється 

спільна термінологія та послідовні підходи до управління ризиками в 

банківських установах будь-якого рівня. Оскільки такий підхід має 

універсальний характер, він достатньо гнучкий і може бути практично 

пристосований і до будь-яких фінансових установ. [3] 

Сучасний підхід до нагляду, що сьогодні використовується НБУ, полягає 

у його тісному взаємозв‘язку із принципами аудиту та нагляду на основі 

системи CАMELS [1]. Основна увага приділяється достовірності даних 

звітності, повноті формування резервів за активними операціями, достатності 

систем внутрішнього контролю, що орієнтуються на запобігання відмиванню 

незаконних коштів і шахрайству з фінансовими ресурсами.  

Нагляд на основі оцінки ризиків оцінює якість систем ризик-

менеджменту, виявляє причини виникнення проблем та надає спосіб зведення 

до мінімуму негативних наслідків ризику. Такий нагляд застосовується до 

кожного банку по-різному, залежно від продемонстрованої ними здатності 

управляти ризиками. [3] 

Система оцінки ризиків забезпечує ефективний метод подання інформації 

та документування висновків щодо кількості ризиків, якості управління ними, 

сукупного рівня ризиків та напрямку їх зміни. Вона повинна складатися з трьох 

основних компонентів: 

1) поділ (класифікація) ризиків на окремі категорії; 

2) критерії оцінки кожної категорії ризику; 

3) оцінка обсягів ризику, якості управління ним та напряму його зміни. 

НБУ виділяє 9 категорій ризиків: кредитний, ризик ліквідності, зміни 

процентної ставки, ринковий, валютний, операційно-технологічний, репутації, 

юридичний та стратегічний. 

Визначення критеріїв оцінки цих категорій ризику створює спільну 

основу для відображення рішень щодо ризику у відповідних документах та 

надає орієнтири для кількісної оцінки його обсягу.  

При оцінці ризиків за операціями для кожної категорії враховують: 

- кількість ризику, тобто існуючий рівень або обсяг ризику; 

- якість управління ризиком; 

- сукупний ризик, тобто узагальнена оцінка проблем, які викликають 

занепокоєння органів нагляду, з урахуванням кількості ризику, якості ризик-

менеджменту та відносного значення кожного із цих двох факторів. [4] 

Ці три компонента спираються на традиційні наглядові підходи, проте 

більш комплексний підхід до оцінки як поточного стану банку, так і перспектив 

його розвитку надасть можливість службі банківського нагляду ефективніше 
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виявити ризики та вживати відповідних дій і, крім того, скласти точніше 

уявлення про ризики в банківській системі взагалі. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

банківський нагляд на основі системи оцінки ризиків є забезпеченням 

своєчасного та повного виявлення всього комплексу проблем і ризиків як в 

окремому банку, так і в усій банківській системі країни. Такий підхід має 

забезпечити відповідність операцій банку стандартам надійної та безпечної 

банківської діяльності. 
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Для увеличения качества обслуживания клиентов при одновременном 

сокращении затрат в Республике Беларусь начал активно развиваться 

банковский сектор. Непосредственным направлением развития стало 

совершенствование системы дистанционного банковского обслуживания. 

Дистанционное банковское обслуживание – это предоставление 

банковских услуг клиентам на расстоянии с помощью различных устройств 

самообслуживания, а также телефонных или компьютерных сетей [1]. Для 

описания технологий ДБО используются различные в ряде случаев 

пересекающиеся по значению термины: Клиент-Банк, Банк-Клиент, Интернет-

Банк, Система ДБО, Электронный банк, Интернет-Банкинг, on-linebanking, 

remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, 

phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-

banking. Рассмотрим наиболее подробно систему дистанционного обслуживания 

в Республике Беларусь.  

В Республике Беларусь наиболее распространены такие виды 

дистанционного банковского обслуживания как: Интернет-банкинг, Мобильный 
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банкинг, СМС-банкинг, единое расчетное и информационное пространство 

(ЕРИП) [2]. 

Услугу Интернет-банкинг в Республике Беларусь предоставляют 24 банка. 

Интернет-банкинг позволяет держателем пластиковых карт осуществлять 

операции в режиме реального времени, используя сеть Интернет. С помощью 

Интернет-банкинга можно распоряжаться средствами, находящимися на карт-

счете, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. 

Интернет-банкинг позволяет получить информацию об остатке денежных 

средств на карт-счете, оплатить услуги операторов мобильной связи, 

коммунальные услуги, услуги интернет-провайдеров, операторов эфирно-

кабельного телевидения, оплатить домашний телефон, погасить кредиты, 

приобрести авиабилет, пополнить вкладной (депозитный) счет, а также 

совершать ряд налоговых отчислений.  

Услуга Мобильный банкинг также стремительно развивается в 

Республике Беларусь. Эту услугу оказывают 14 банков. Мобильный банкинг это 

управление карт-счетом с помощью графического меню java-приложения, 

установленного в мобильном телефоне. Мобильный банкинг позволяет своим 

пользователям проводить оплату по различным платежам, контролировать 

состояние своих счетов, получать быстрый доступ к информации об остатках на 

своих счетах и различной справочной информации. 

Что касается SMS-банкинга, его сущность состоит в том, что банк 

посредством мобильного телефона предоставляет своему клиенту информацию 

о состоянии его карт-счета и возможности управлять средствами на нем 24 часа 

в сутки, 7 дней в неделю. Эту услугу оказывают 11 банков.  

Дистанционное банковское обслуживание также осуществляется с 

помощью единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). С 

использованием возможностей ЕРИП обеспечен прием платежей по более чем 

48 тысячам услуг. ЕРИП используют 27 банков и 4062 производителя услуг [3, 

с. 12]. Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП) – 

совокупность единых правил и процедур, определяющих порядок 

осуществления платежей посредством АИС «Расчет» платежей за услуги и 

платежей в бюджет с использованием платежных инструментов, 

предусмотренных законодательством.  

Дистанционное обслуживание клиентов имеет целый ряд преимуществ 

перед традиционным обслуживанием. Это: 

 мобильность: можно пользоваться услугами в любое время и из любой 

точки земного шара с помощью интернета или мобильной связи; 

 экономия времени: нет необходимости посещать банк; 

 простота в использовании: удобный интерфейс услуг; 

 безопасность и надежность: для пользования услугой клиент 

использует секретный пароль. 

Для дальнейшего развития рынка дистанционного банковского 

обслуживания необходимо создать соответствующие условия: развитие 
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информационной инфраструктуры , постоянная работа по повышению доверия 

со стороны населения и юридических лиц и т.д.  
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Наявність клієнтської бази – це необхідна передумова ведення банківського 

бізнесу. Тому всі аспекти банківського бізнесу повинні бути орієнтовані на 

формування якісної клієнтської бази, достатньої для забезпечення прибутку за 

результатами його діяльності ( за умови збереження стійкості клієнтської бази в 

процесі розвитку банку). В цьому контексті формування та розширення 

клієнтської бази банківських установ набуває особливої актуальності, що 

обумовило вибір теми дослідження. 

Дослідженню питань пов‘язаних із формуванням клієнтської бази банків 

присвячені численні наукові роботи як зарубіжних так і вітчизняних учених. 

Більшість науковців визначають клієнтську базу банку як фактичну клієнтуру 

банку та частину потенційних споживачів банківських послуг, яка перебуває в 

межах можливих контактів з даним банком, і яку задовольняє набір послуг 

банку й умови їх надання [1]. 

Але, на наш погляд, необхідно скоригувати визначення клієнтської бази 

банку та окреслити її як впорядковану та організовану певним чином 

сукупність існуючих клієнтів банку, яка по суті є невід‘ємним нематеріальним 

елементом його ресурсної бази, без якого банк не може розвиватися й існувати. 

Загалом можна виділити три шляхи формування клієнтської бази банку 

(табл. 1). 

При створенні бази даних найбільш типовими є наступні помилки:  

- відсутність чіткого розуміння та орієнтації на «цільового клієнта». В 

результаті зусилля банку розпорошуються, ефективність продажів його послуг 

http://belarusbank.by/ru/press/27737/27770/27777
http://www.bankit.by/
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знижується; 

- зусилля відділу продажів з формування клієнтської бази ніяк не 

вписуються в маркетингову політику, що проводиться відділом маркетингу. 

Або ж відділ маркетингу, вибрав як ціль одну групу клієнтів, а продавці всі 

зусилля зосередили на залучення зовсім іншої групи. Як наслідок, маємо 

зниження ефективності роботи всіх служб; 

- помилковий підхід у постановці завдання менеджерам. Дуже часто банки 

намагаються збільшити кількість клієнтів, що підвищує їх витрати при  

одночасному зниженні загальної ефективності бізнесу. 

Таблиця 1 

Шляхи формування клієнтської бази банку
 

Шлях Спрямування Характеристика 

Залучення клієнтів 

шляхом особистих 

контактів 

Розміщення реклами в засобах 

масової інформації. 
Багаторівневі зв‘язки, посилання 

на минулі продажі, «розділяти й 

панувати», технологічне 

лідерство, економія в 

майбутньому, «нога в дверях», 

зменшення ризику, повсюдність 

[2]. 

розміщення зовнішньої реклами 

(щити тощо). 

Виготовлення поліграфічних 

рекламних матеріалів (буклетів, 

візиток тощо). 

Різноманітних заходів PR 

(зв‘язків із громадськістю). 

Формування 

клієнтської бази 

VIP-клієнтів 

70-80 % клієнтської бази мають 

становити цільові клієнти. 

Забезпечує банку істотне 

підвищення рентабельності 

бізнесу. 

Формування клієнтської бази має 

носити системний характер. 

Всі способи залучення й інші 

форми впливу повинні 

максимально ефективно діяти 

саме на цільових клієнтів. 

Залучення нових 

клієнтів  

Проводиться в 7 етапів.  

 

Джерело: власна розробка 
 

Робота по залученню до банку нових клієнтів з числа успішно діючих 

суб‘єктів господарювання визначається клієнтською політикою банку і його 

можливостями (інформаційними, штатними, фінансовими ресурсами). 

Утримання старого клієнта звісно значно дешевше (по трудовитратах і 

вартості), ніж пошук і залучення нового, тим більше економічно успішного, 

потрібного цьому банку. Але, якщо постійно лише утримувати свою клієнтську 

базу, не залучаючи при цьому нових клієнтів, можна багато що втратити в 

якості своєї роботи, іміджі банку, розмірі прибутку. 

Отже, можна зробити висновок, що кожна банківська установа при 

формуванні  клієнтської бази задля забезпечення виконання нею поставлених 

завдань та інтересів акціонерів має орієнтуватися на такий перелік клієнтів, 

який забезпечить для неї максимальний прибуток (успішно потенційні клієнти, 

великі юридичні особи). 
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Актуальність теми дослідження. Системна концепція ефективності 

фінансового моніторингу передбачає, що ефективність характеризує ступінь 

адаптації банку до зовнішнього середовища. Це обумовлює урахування 

системності ризиків банківської діяльності, застосування методів квантифікації 

величини кореляції ризиків банку та їх впливу на фінансову стійкість 

банківської установи. 

Постановка проблеми. Зазвичай в різних системах ефективність 

оцінюється за допомогою єдиного критерію – показника прибутку, що, у цьому 

випадку, зумовлює концептуальну та методичну обмеженість підходу до 

проблеми оцінки ефективності фінансового моніторингу. Тому, на нашу думку, 

оцінка ефективності фінансового моніторингу потребує багатокритеріального  

підходу – використання комплексу взаємопов‘язаних критеріїв, а також, оцінки 

власне системи у відповідності до пруденційних вимог і міжнародних 

стандартів за критеріями ризик-орієнтованих підходів формування системи 

фінансового моніторингу в банку.  

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективності підходів 

заснованих на оцінці ризику, процес оцінки ризику має бути включений у 

систему внутрішнього контролю банків. Доцільно проводити незалежне 

тестування ризик-орієнтованої системи моніторингу наступними підрозділами 

та суб‘єктами: департамент внутрішнього аудиту; зовнішні аудитори; спеціальні 

консультанти; інші кваліфіковані сторони, які безпосередньо не задіяні у 

створенні та впровадженні даної системи. Необхідно зазначити, що 

вдосконалення системи фінансового моніторингу в напрямку її орієнтації на 

посилений моніторинг найбільш ризикових операцій та клієнтів є 

загальносвітовою тенденцією. Зокрема, в багатьох країнах протидія легалізації 

http://www.info-library.com.ua/books-text-2024.html
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-39-54/1562-chizhov-na-upravlenie-klientskoj-bazoj-banka
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-39-54/1562-chizhov-na-upravlenie-klientskoj-bazoj-banka
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Ризик географічний 

Ризик послуги  Ризик клієнта 

Ризик 

легалізації 

доходів, отриманих кримінальним шляхом, у даний час є невід‘ємною чистиною 

комплексного процесу управління ризиком банку. На сучасному етапі розвитку 

системи протидії легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, у 

відповідності до ефективності фінансового моніторингу є реалізація наступних 

положень.  

Формування системи фінансового моніторингу як складової системи 

ризик-менеджменту банку доцільно проводити в напрямку посилення її 

спрямованості на мінімізацію ризиків діяльності банку та вдосконалення 

критеріїв оцінки ризиковості банківських операцій (рис. 1). 

Вирішення даного завдання дозволить органічно поєднати інтереси 

наглядових органів та окремої банківської установи: розробка правил 

фінансового моніторингу з урахуванням комплексу рекомендацій окремих 

банків у мінімізації власних ризиків і характеристика кількісних та якісних 

параметрів ефективності фінансового моніторингу в контексті обґрунтування 

економічної доцільності витрат банку на формування системи моніторингу. 

 

 

Рис. 1. Методи та моделі оцінки ризиків системі менеджменту банку [1] 

Основними ризиками діяльності банку, які можуть нівелюватись у 

результаті реалізації ефективних заходів фінансового моніторингу, можна 

вважати: операційний, юридичний, втрати репутації та фінансовий. Дані ризики 

є взаємопов‘язаними і повинні розглядатись комплексно.  

Враховуючи ключові положення документів, розроблених авторитетними 

міжнародними організаціями, запропоновано підходи до уточнення ознак 

підозрілих фінансових операцій у напрямку визначення рівня ймовірності їх 

використання для легалізації злочинних доходів (ризиковості). Встановлено, що 

основними напрямками визначення ризиковості фінансових операцій є оцінка 

ризику країни, ризику клієнта та ризику операції (рис. 2).  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Параметри цілісної оцінки величини ризиків фінансової операції 
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Формалізовано порядок використання уточнених ознак ризиковості 

фінансових операцій на основі схеми ризик-орієнтованого 

внутрішньобанківського фінансового моніторингу [2]. Особливості 

внутрішньобанківських процедур визначення рівня ризику банківської операції 

залежать від наступних факторів: характер, обсяг і складність банківських 

операцій; різноманітність видів діяльності банку, включаючи географічну 

різноманітність; структура клієнтів та профіль банківських послуг, якими вони 

користуються; дистриб‘юторські канали, що використовуються; рівень ризику, 

пов‘язаний з кожною сферою діяльності банку; особливості внутрішніх 

процедур роботи банку з клієнтами. 
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Протягом останніх років спостерігається тенденція стрімкого зростання 

активів українських банків, що зумовлює активізацію процесів управління 

ними. За умов високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість 

банку залежить від забезпечення прибуткової діяльності, вибору раціонального 

варіанта розміщення ресурсів, можливості оцінювати та контролювати ризики. 

Постає необхідність розроблення адекватних методів управління банківським 

портфелем активів з урахуванням не лише їхньої дохідності, а й відповідного 

рівня ризиковості.  

Теоретичні та практичні аспекти управління активами банку вивчалися 

вітчизняними вченими. Значний внесок у дослідження цих проблем зробили 

такі вчені: М. Д. Алексеєнко, О. В. Дзюблюк, Т. Г. Іванова, А. А. Кириченко, 

Т. В. Майорова, М. І. Мирун, Л. О. Примостка та інші.  

Основним і важливим інструментом в управлінні портфелем активів 

відіграє стратегічне оперативне та стратегічне фінансове планування [2].  

Для того щоб мета стратегічного планування портфеля активів була 

досягнута, вона має відповідати таким основним принципам: визначення та 

досягнення цілей; наукова та методична обґрунтованість; реалістичність, 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/
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досяжність; гнучкість, динамічність, реакція на ситуацію; ефективність і 

соціальна орієнтованість; кількісна та якісна визначеність. 

Щоб визначити слабкі та сильні сторони банку визначимо ряд факторів які 

впливають на діяльність. Основні фактори, що впливають на вибір стратегії 

формування [3] представлені на рис. 1 і на рис. 2 (перероблено та доповнено 

автором за Іваниловою А. О.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні зовнішні фактори 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основні внутрішні фактори 

При формування стратегії з урахування вказаних зовнішніх і внутрішніх 

факторів у науковій літературі пропонуються моделі, представлені в таблиці 1 із 

визначенням їх позитивних і негативних характеристик. [3, 1] 

Таблиця 1. 

Моделі 

стратегічного 

планування 

Переваги Недоліки 

Модель на основі 

«стратегічної 

прогалини» 

- поле стратегічних рішень може 

охоплювати широкий спектр пропозицій 

щодо освоєння нових ринків, додаткових 

послуг 

- сприяння розвитку сильних і усунення 

слабких сторін діяльності банку 

- витрачається багато часу та 

грошей на розроблення 

варіантів заповнення 

стратегічних меж (прогалин) 

Модель, яка базується 

на врахуванні 

- врахуванню інтересів акціонерів, які 

беруть участь у прийнятті рішень 

- складність у визначенні та 

балансуванні інтересів 

Макроекономічні 

фактори 

- рівень 

безробіття 

- рівень 

оподаткування 

- рівень % ставок 

- рівень ціни з/п 

Зовнішні фактори 

Стан ринку 

- рівень доходів 

клієнтів 

- залучення нових 

клієнтів 

- потреба клієнтів у 

банківських 

продуктах 

Міжнародні 

фактори 

- ставки 

міжнародних 

ринків 

- стан країн 

партнерів 

- зміна курсу 

валют 

Соціально-

політичні 

фактори 

- рівень 

економічної та 

політичної 

стабільності 

Конкуренція 

- характеристика 

банків 

- сильні та слабкі 

сторони конкурентів 

- ризик на який йдуть 

конкуренти 

- ціни конкурентів 

Внутрішні 

фактори 

Організаційна 

структура 

- наявність 

чіткої 

організаційної 

структури 

- досконалість 

посадових 

інструкцій 

Людські ресурси 

- достатня 
кількість персоналу 

- ефективна 

система набору 

персоналу 

- підвищення рівня 

продуктивності 

персоналу 

Інформаційні 

системи і 

технології 

- технічні 

засоби обробки 

даних 

- програмне 

забезпечення 

Маркетинг 

- рекламна 

діяльність 

- дослідження, 

стимулювання 

попиту 

Банківські 

продукти  

- необхідні 

продукти та 

послуги для 

задоволення 

потреб клієнта 

- розуміння 

потреб клієнта 

- ризик на  
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ринкових переваг стосовно заходів, що забезпечують 

довгостроковий розвиток банку 

великої кількості акціонерів, 

особливо тоді, коли відсутні 

сконцентровані пакети акцій 

Модель орієнтована 

на створення та 

підтримку 

конкурентоспроможн

ості банку 

- орієнтована на конкурентоспроможність, 

відіграє велику роль у розвитку 

міжнародних зв‘язків, коли конкуренція 

виходить за межі однієї країни 

- визначення ключових 

факторів успіху та 

розроблення відповідних 

заходів щодо їх реалізації 

Модель яка враховує 

розміри банку  

- залежно від того який банк має апарат 

управління та кількість грошових та 

інтелектуальних ресурсів то в такому 

обсязі банк встановлює необхідні етапи та 

операції створення системи планів, 

проектів і програм 

- великі банки витрачають 

значні кошти та час на аналіз 

і процес планування, 

оформлення та узгодження 

великої кількості документів 

 

Інформація представлена автором в якості характеристик переваг та 

недоліків моделей стратегічного управління важлива для практиків, які 

необізнані з сутністю даних моделей. Орієнтуючись на вказані характеристики 

вони зможуть обрати найбільш доцільну модель для обґрунтування вибору 

стратегії розвитку банку огляду на специфіку його діяльності та обрану 

політику. 
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Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку економічних відносин, та 

банківської сфери зокрема, характеризуються посиленням конкуренції, 

незначним рівнем довіри до банківської системи та кризовими явищами. В 

зв‘язку з цим, перед керівництвом банків постає необхідність проведення 

якісного аналізу фінансової стійкості банку, який забезпечить не лише 

зростання довіри з боку населення, а й ефективність діяльності до даного банку. 

http://www.rusnauka.com/
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Мета роботи. Визначення методики проведення якісної оцінки фінансової 

стійкості банку. 

Обґрунтування отриманих результатів. У світовій та вітчизняній 

практиці при аналізі фінансової стійкості банку використовуються різні підходи 

– коефіцієнтний, експертний, бально-рейтинговий, комплексна оцінка. 

Незважаючи на це дані методики мають ряд недоліків: коефіцієнтний та бально-

рейтинговий – потребують розрахунку значної кількості показників, деякі з них 

передбачають використання конфіденційної інформації; експертний метод – 

передбачає встановлення вагових коефіцієнтів, що досить часто є суб‘єктивним; 

комплексна оцінка – передбачає отримання узагальненого показника, який 

показує усереднений рівень фінансової стійкості, і в той же час не відображає за 

рахунок яких саме чинників відбувалося його формування.  

При здійсненні аналізу фінансової стійкості, на нашу думку, не достатньо 

обчислити загальний рівень фінансової стійкості банку – необхідно 

проаналізувати за рахунок яких показників відбувалися зрушення. Зростання 

рівня фінансової стійкості для банку, безумовно, позитивне, але якщо воно 

зумовлене різким зростанням одного показника, зі значним зниженням інших, 

то не можна вважати такий банк фінансово стійким. 

При здійсненні аналізу фінансової стійкості банку вважаємо за доцільне 

оцінювати кожен показник окремо, отримані результати порівнювати з 

показниками банків-конкурентів, аналіз проводити за такими напрямками. 

1. Аналіз якості активів банку – найбільш важливий та складний етап в 

оцінці фінансової стійкості банку. Здійснюється за допомогою коефіцієнтної 

методики, а саме розраховуються такі коефіцієнти як: ризиковість та ліквідність 

активів, частка доходних активів в загальному обсязі доходів банку. Коефіцієнт 

ризиковості активів відображає дійсну якість активів за умови чітко 

розроблених критеріїв віднесення активу до певної групи ризику. Відповідно до 

Постанови Національного банку України № 368 всі кредити, надані суб‘єктам 

господарювання та іншим банкам не залежно від якості відносяться до п‘ятої 

групи ризиків. У свою чергу, якість активів визначається якістю кредитного 

портфеля, оскільки це основна частина в загальному обсязі активів банку. Якщо 

ж якість кредитного портфеля не врахувати, то не можна отримати об‘єктивну 

оцінку щодо якості активів. Тому при оцінці якості активів банку з позиції 

ризику, можуть бути використані аналітичні угрупування, а також авторські 

підходи до угруповань активів. Банк, який має якісні активи може ефективно 

функціонувати та виконувати свої зобов‘язання перед кредиторами і клієнтами 

навіть при мінімальному рівні забезпеченості власним капіталом. 

2. Аналіз ефективності формування та використання ресурсної бази банку 

передбачає оцінку достатності, стабільності та витратності ресурсної бази 

банку. Оцінка стабільності ресурсної бази визначається співвідношенням 

власного капіталу та зобов‘язань банку, співвідношенням між окремими 

складовими зобов‘язань і шляхом розрахунку показників оборотності окремих 

складових зобов‘язань і визначення середнього терміну розміщення ресурсів у 

банку. Достатність ресурсної бази банку визначається відповідністю фактичного 
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та запланованого обсягів залучених і запозичених коштів, порівнянням темпів 

зростання загального обсягу пасивів з темпами зростання пасивів по банківській 

системі та групі, до якої належить банк. При оцінці ефективності використання 

ресурсної бази банку визначається збалансованість між обсягами та термінами 

залучення та розміщення коштів. Негативним для України є встановлення 

нормативів ліквідності на один рік, сприятливішим для банківського сектору 

було б встановлення їх у середньостроковій перспективі.  

На даному етапі проведення аналізу фінансової стійкості банку, на нашу 

думку, доцільно здійснити ГЕП-аналіз, який дозволить визначити розриви між 

чутливими до зміни відсоткових ставок активами та пасивами в кожному 

інтервалі часу. Встановлюючи ліміт ГЕП як максимально допустимий його 

розмір приводячи структуру чутливих активів і пасивів у відповідність з 

установленим лімітом банк може управляти цим ризиком. У подальшому 

визначається рівень відсоткового ризику банку та здійснюється прогноз 

фінансових результатів у залежності від напрямку зміни відсоткових ставок.  

3. При оцінці ефективності діяльності необхідно враховувати рівень 

ризику, що можна проводити на основі методології RAROC, яка дозволяє 

розрахувати обсяг економічного капіталу, необхідного для нейтралізації ризиків 

кожного виду діяльності з встановленим керівництвом баку рівнем впевненості; 

дає керівництву інформацію щодо співвідношення ризик / надходження на всіх 

рівнях діяльності. На основі даних розрахунків відбувається планування й 

оцінка діяльності банку, зважена на ризик. 

Висновки. Аналіз фінансової стійкості банків, відповідно до даної 

методики, дозволяє не лише визначити конкретний його рівень, а й дослідити за 

рахунок яких чинників відбулися певні зрушення в стійкості банку. Врахування 

існуючих та потенційних ризиків дає можливість спрогнозувати показники. 
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Стремительное развитие научно-технического прогресса повлекло за 

собой усовершенствование информационных технологий и, как следствие, 

появление новых видов преступлений. С каждым годом в Украине совершается 

все больше компьютерных преступлений, наносящих многомиллионные 

убытки. Ежедневно в Украине фиксируется около 30 несанкционированных 

вторжений в банковские платежные системы и телекоммуникационные сети [1]. 

Всѐ это обуславливает необходимость укрепления систем безопасности 

банковской сферы и разработки принципиально новых методов борьбы с 

киберпреступниками. 

В начале 90-х служащий санкт-петербургской коммерческой фирмы со 

своего компьютера проник в систему Всемирного торгового центра (США), 

перечислив оттуда на счета в Израиле и Англии несколько десятков миллионов 

долларов. После этого случая появилась киберпреступность [2]. В результате 

анализа точек зрения ученых можно определить данный вид преступлений как 

преступления в сфере высоких информационных технологий, под которыми 

понимается совершение противоправных деяний в области информационных 

отношений, осуществляемых посредством высокоточного оборудования и 

устройств, использующих технологию оперирования информацией [3]. 

Киберпреступления классифицируются следующим образом: спаминг, кардинг, 

фишинг, бот-сети [4]. 

Чаще всего несанкционированные проникновения совершаются в 

финансово-банковской сфере. По данным НБУ, в 2010 г. количество 

противоправных операций с использованием платежных карточек украинских 

банков составило 2,9 тыс, в 2011 г. – 7,6 тыс, в 2012 г. – 11,2 тыс. При этом 

объем неправомерно списанных средств равнялся, соответственно, 6,3; 9,1 и 

11,0 млн грн [6]. За 2012 год было выявлено 139 фактов киберпреступлений в 

57 банках на общую сумму в 116 млн долларов. За 2013 год ущерб от 

киберпеступлений составил 9,4 млн грн (8,3 млн грн были возвращены 

владельцам после предпринятых сотрудниками МВД Украины мер). За 2011 и 

2012 года количество обнаруженных скимминговых устройств в банкоматах 

было соответственно 45 и 80. 

Независимая ассоциация банков Украины предлагает создать при НБУ 

единую систему обмена информацией о случаях киберпреступлений [5]. 

Ассоциация совместно с Национальной Академией МВД Украины и 

Управлением по борьбе с киберпреступностью организуют курсы обучения для 

работников служб безопасности банков. В дальнейшем будет поднят вопрос о 
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сертификации таких специалистов. Еще одной инициативой НАБУ является 

запуск совместно с МВД Украины сайта «Антикибер». Также НАБУ планирует 

активизировать сотрудничество с Национальным Техническим Университетом 

Украины «Киевский политехнический институт» для стимулирования создания 

инновационных проектов в области информационной и кибернетической 

безопасности банков. В связи с тем, что большинство краж происходят начиная 

с 17:00 в пятницу, а владельцы счетов узнают об этом только в понедельник, 

НАБУ предлагает ввести задержку крупных транзакций на один день. 

На наш взгляд, для повышения эффективности борьбы с 

киберпреступностью, в первую очередь, необходимо совершенствование 

нормативного обеспечения работы систем дистанционного банковского 

обслуживания, которое должно осуществляться по следующим направлениям: 

регламентация механизмов взаимодействия между клиентом и банком, банком 

отправителя средств и банком получателя средств; предоставление на 

законодательном уровне банкам дополнительных полномочий по блокированию 

конкретного платежа при определенных условиях; разработка и внедрение НБУ 

правил для построения банками систем дистанционного обслуживания; 

создание условий для осуществления равноправного и всестороннего 

рассмотрения спорных ситуаций, которые могут возникнуть между клиентом и 

банком. 

Населению для защиты от киберпреступности необходимо регулярно 

проверять состояние банковских счетов и просматривать банковские выписки. 

Так же при использовании онлайн-расчетов не разглашать пин-код с банковской 

карты и код на обратной стороне карты. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для 

повышения доверия населения к банковской системе необходимо 

минимизировать количество фактов преступлений. Наибольшее внимание 

необходимо уделить укреплению интернет-стабильности банков и укреплять 

состояние банковской безопасности в интернет-сети. 
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В начале второго десятилетия XXI века усилились кризисные явления в 

мировой экономике. Большинство развитых государств мира находятся в 

состоянии рецессии, а экономический рост в развивающихся странах существенно 

замедлился. Наибольшие финансовые трудности испытал банковский сектор. 

Применение новых финансовых механизмов, позволяющих искусственно занижать 

риски привело к тому, что показатели финансового состояния, рассчитываемые 

банками, не соответствовали действительности. Именно это недооценка 

принимаемых на себя рисков и привела к банкротству крупных европейских и 

американских банков во время мирового финансового кризиса. События недавних 

дней на Кипре показали, что банкам необходимо учитывать как 

внутриэкономические, так и внешнеэкономические факторы, оказывающие 

влияние на финансовое состояние банков. Таким образом, проблема оценки 

финансового состояния банков приобретает всѐ большую актуальность. 

Одним из крупнейших по величине активов банком государства является 

ОАО «БПС-Сбербанк». Поэтому от его стабильного финансового положения будет 

зависеть стабильность всей банковской системы республики. Таким образом, 

целью работы является оценка финансового состояния ОАО «БПС-Сбербанк» и 

банковской системы Республики Беларусь в целом.  

Национальным банком Республики Беларусь разработаны нормативы 

безопасного функционирования банков, которые соответствуют международным 

стандартам «Базель II». В ходе работы был проведен анализ соответствия 

показателей финансовой деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» банковской системы 

республики в целом и нормативов. 

По состоянию на 01.01.2013 года все нормативы безопасного 

функционирования выполнялись. Так коэффициент достаточности нормативного 

капитала в ОАО «БПС-Сбербанке» и в системе составил 9,5 % и 20,81 % 

соответственно при установленном минимальном значении в 8 % [1, 2]. Данный 

коэффициент характеризует отношение нормативного капитала к рискам, 

принимаемыми банком. Можно сделать вывод, что в БПС-Сбербанке данный 

показатель находится на оптимальном уровне, что свидетельствует о 

рациональном размещении ресурсов банка. Однако в целом по банковской системе 

он выше оптимальных значений в 8-15 %, что указывает на неэффективность 

работы большинства банков по размещению ресурсов.  

Показатели ликвидности банка и банковской системы в целом также 

превышают минимально допустимые значения. Так по состоянию на 01.01.2013 

года коэффициент текущей ликвидностиравнялся 124,8 % и 123,6 % 

соответственно при нормативе 70 % [1, 2]. Данные показатели свидетельствуют о 
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том, что, как БПС-Сбербанк, так и банковская система Беларуси, способны 

выполнить свои обязательства перед клиентами в полном объѐме. 

Таким образом, финансовое состояние ОАО «БПС-Сбербанк» и банковской 

системы Республики Беларусь выглядит, на первый взгляд, достаточно 

устойчивым. Однако оценка финансового состояния на основании нормативов 

безопасного функционирования не учитывает реально макроэкономическую 

ситуацию в Беларуси, а также конъюнктуру мировых рынков.  

В современных реалиях устойчивость банковской системы республики 

может быть обеспечена лишь при условии отсутствия кризисных явлений в 

экономике. При их нарастании на фоне высоких девальвационных и 

инфляционных ожиданий населения происходит резкий отток вкладов в 

национальной валюте, что может привести к потере финансовой устойчивости, а в 

худшем случае к банкротству банков.  

Несмотря на заявления правительства, ситуация в экономике Беларуси 

складывается негативная. Высокие плановые показатели давят на предприятия и 

заставляют их работать на склад (75 % объѐма выпуска продукции), что может 

спровоцировать ускорении инфляционных процессов. Наращивание экспорта 

товаров выглядят невозможным из-за сокращения спроса на мировых рынках. Это 

подтверждается и данными по экспорту Республики Беларусь в январе-феврале 

2013 года в страны Евросоюза, который сократился на 40,7 % [3]. Ключевой рынок 

сбыта для Беларуси – Российская Федерация, также испытывает трудности в 

экономике. Таким образом, велика вероятность ускорения инфляции и проведения 

девальвации национальной валюты в 2013 году для выполнения плановых 

показателей. 

Такое развитие событий может привести к нарастанию государственного 

долга, ажиотажного изъятия депозитов из банковской системы, что может 

привести к повторению Кипрского сценария в Республике Беларусь. 

Таким образом, финансовое состояние банковской системы республики, 

которое на первый взгляд выглядит достаточно устойчивым, на самом деле 

подвержено серьезным рискам из-за неэффективной экономической политики 

государства и ухудшения конъюнктуры на мировых рынках. Национальному банку 

необходимо принять во внимание все существующие риски и разработать новую 

методику оценки безопасного функционирования банков. 
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Лизингом называют такие отношения, при которых одна организация 

(Лизингополучатель) обращается к другой (Лизингодатель) с намерением 

приобрести необходимое ей имущество и передать его ей во временное 

пользование, как правило, с последующим выкупом. [1] 

Лизинг в Беларуси в качестве способа обновления основных 

производственных фондов востребован предприятиями, основой деятельности 

которых являются инвестиционные проекты, в том случае, когда предприятие 

не имеет достаточного количества собственных средств на их реализацию. В 

большей степени эта сторона лизинга в Беларуси интересует предприятия 

малого и среднего бизнеса.Прежде всего, лизинг в РБ позволяет предприятию, 

пользующемуся услугой, снизить налоговые платежи. Это происходит 

благодаря тому, что имущество, взятое в лизинг, не отражается на балансе 

пользователя в отличие от обычного арендного имущества. Таким образом, 

лизинг в Беларуси является своеобразным «внебалансовым финансированием», 

не препятствующим привлечению традиционных источников средств в 

хозяйственный оборот. Помимо того, лизинг в Беларуси предусматривает 

возможность ускорения амортизации налоговых льгот. Кроме того, активными 

участниками договоров лизинга в Беларуси становятся крупные предприятия, 

размер прибыли которых достаточно высок. В этом случае лизинг в Беларуси 

выступает в качестве инструмента оптимизации налогообложения и 

возможности использования свободной амортизации. Лизинг в Беларуси не 

востребован индивидуальными предпринимателями, уплачивающими единый 

государственный налог, равно как и организациями, платящими налог по 

упрощенной схеме. 

Таким образом, лизинг в Беларуси в большей мере направлен на развитие 

и оптимизацию крупного бизнеса, а также малого и среднего бизнеса, 

стремящегося к росту и расширению. По итогам 2011 года объем нового 

бизнеса (стоимость заключенных за год договоров лизинга) составил около 

Br6,9 трлн, или 854 млн евро в пересчете на валюту. Это на 69 % больше по 

сравнению с 2010 годом. Хотя в 2012 году крупных сделок по лизингу не было, 

но произошло существенное оживление рынка лизинга автомобилей, в том 

чисел грузовых, легковых, коммерческого транспорта. В свою очередь, 

государство все активнее развивает рынок лизинга. 

В настоящее время в Беларуси в сфере лизинга работают 150 компаний, и 

эта цифра примерно стабильна на протяжении последних лет. Отмечается 

снижение доли банков-лизингодателей в общем объеме лизинговых операций. 
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Если в 90-е годы банки контролировали 75 % рынка, то в 2007 году – 39 %, а в 

2011-м – 4 % (рис. 1). В то же время некоторые банки создали свои лизинговые 

компании и таким образом кредитуют их лизинговые сделки. Таким образом, на 

прямую банки не контролируют сектор лизинговых операций, а используют для 

этого свои дочерние компании, которые контролируют почти 70 % лизингового 

рынка. 

В Беларуси создана достаточно развитая законодательная база по 

развитию лизинга, и она признана экспертами одной из лучших в Европе. Тем 

не менее этот процесс продолжает развиваться. [2] 

Предпринимательство и малый бизнес почти всегда сталкиваются со 

сложностью финансирования на стадии своего становления и развития. В этот 

период их, чаще всего, характеризуют высокие затраты, неустойчивость на 

рынке и острая нехватка оборотных активов. В таких условиях они вынуждены 

искать заемные ресурсы для удовлетворения своей потребности в основных 

средствах. А найти их, учитывая вышеназванные характеристики, крайне 

сложно. Здесь и возникает замкнутый круг, в котором зачастую и «гибнут» 

многие молодые компании из-за отсутствия средств к выживанию. Микро-

лизинг – инструмент, который создан для решения именно таких задач.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Участие банков в секторе лизингового бизнеса 

Микро-лизинг – это форма микро-кредитования, использующая механизм 

лизинга для предоставления финансирования малым предприятиям. Объектами 

лизинга в таких сделках обычно являются недорогое торговое, офисное, и 

ресторанное оборудование, а также автомобили, компьютерная и 

сельскохозяйственная техника. 

Микро-лизинг широко распространен во многих странах. Но в РБ, к 

сожалению, он пока не получил такой популярности ввиду ряда причин. 

Во-первых, лизингодатели, как правило, не занимаются мелкими 

сделками, т.к. объем работы по оформлению и исполнению такой сделки почти 

не отличается от объема по крупной сделке, в то время как прибыль гораздо 

меньше. Во-вторых, микро-лизинг работает с очень маленькими суммами, 

которые в реальной жизни не интересны потенциальным кредиторам. Поэтому 

компании, которые работают как с крупным, так и с микро-бизнесом немного. А 

таких, которые изначально созданы для того, чтобы обслуживать только микро-

бизнес, еще меньше. В-третьих, особенности налогообложения индивидуальных 

предпринимателей в нашей стране не позволяют многим из них пользоваться 
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теми преимуществами микро-лизинга, которые делают этот вид 

финансирования привлекательным для малого бизнеса. [3] 
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Постановка проблеми. Орієнтир банківської діяльності в ринковому 

господарстві спрямований на максимізацію прибутку від операцій при зведенні 

до мінімуму втрат, що в основному досягається за рахунок здійснення активних 

операцій банком,  зокрема операції з кредитування. В той же час, однією з 

найголовніших проблем кредитної діяльності банківських установ України в 

умовах сьогодення є несвоєчасне погашення наданих позик, що обумовлює 

необхідність детального дослідження даного питання та виявлення напрямів 

подолання недоліків кредитних відносин, що виникають між банком і 

позичальником. 

Метою роботи є висвітлення варіантів роботи з проблемною 

заборгованістю банків шляхом аналізу чинного законодавства у сфері 

банківського кредитування. 

Кредитування є одним із найефективніших шляхів розміщення ресурсів 

банком і саме від раціональності розміщення коштів залежить як величина 

прибутку так і величина ризику, що виникає внаслідок кредитування. 

Національний банк України не дає чіткого критерію віднесення кредиту 

до проблемного, а встановлює градацію кредитів за рівнем прострочених 

платежів та класифікацію за якістю кредитів. Національний банк України 

визначає поняття «проблемні активи» – негативно класифіковані відповідно до 

нормативно-правових актів Національного банку активи, а до негативно 

класифікованих відносять сумнівні та безнадійні вкладення в кредити та цінні 

папери нестандартної якості. 

Незважаючи на тенденції до стабілізації економіки (за даними 

Держкомстату приріст ВВП в 2012 році становив 1 %) проблемні кредити банків 

http://www.belta.by/
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накопичуються, що призводить до збільшення об‘ємів резервування та водночас 

до зниження достатності капіталу банків і втрати ліквідності для майбутніх 

операцій з кредитування. 

 Дослідження сфери кредитування дозволяє виділити основні проблеми, 

що спостерігаються в сфері кредитування і призводять до збільшення обсягів 

проблемної заборгованості: 

- недосконалість системи визначення кредитоспроможності 

позичальника та ризикованості наданих позик; 

- недостатній розмір власного капіталу і обсягу ліквідних активів 

суб‘єктів господарської діяльності, які б могли використовуватися у вигляді 

застави; 

- достатньо високий рівень ризику при наданні кредитів фізичним 

особам, порівняно з кредитуванням корпоративних клієнтів; 

- недовіра до банківської системи, а як результат нерозвинутість такої 

форми відносин, як довгострокове кредитування, що не дає можливісті банку 

формувати довгостроковий кредитний портфель; 

- поширеність небанківських джерел залучення капіталу. 

Існування зазначених проблем обумовлює необхідність суттєвого 

коригування як кредитної політики самих банків, так і методології регулювання 

їх діяльності з боку держави. До числа найважливіших заходів, що будуть 

сприяти удосконаленню кредитних відносин, необхідно віднести: 

- удосконалення законодавчої бази та системи банківського нагляду; 

- створення довгострокової ресурсної бази за допомогою підвищення 

рівня капіталізації, емісії боргових цінних паперів і залучення депозитів; 

- більш зважений процес надання кредитів: від подання заяви на 

отримання кредиту до погашення позики; 

- створення умов для зближення банківського капіталу з 

підприємствами реального сектору економіки. 

Вище перелічені заходи будуть сприяти формуванню довіри до 

банківського сектору як з боку іноземних інвесторів так і з боку населення та 

виведення накопичень з тіні, що в цілому покращить інвестиційний клімат у 

країні. 

Висновок. У банківському секторі спостерігається значний обсяг 

проблемної заборгованості за наданими кредитами, що пов‘язано як із 

суб‘єктивними, так і об‘єктивними причинами. Прострочена кредитна 

заборгованість є величезною державною проблемою, так як вона знецінює 

активи банківської системи, обмежує обсяги кредитування суб‘єктів 

господарювання, що вимагає прийняття радикальних заходів як з боку 

Національного банку України, так і з боку керівництва банків другого рівня. 
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На сучасному етапі розвитку банківського сектору економіки велика увага 

приділяється питанням ідентифікації, вимірювання та управління ризиками. 

Причиною цього є як кризові явища в світовій економіці та її нестабільність, так 

і реальна практика банків, що виявила комплекс корпоративних помилок 

управління, більшою мірою через неврахування операційних ризиків в 

діяльності фінансово-кредитної установи. В зв‘язку з цим ризик-менеджмент 

набуває особливої актуальності та стає не лише засобом запобігання збитків, а й 

засобом, використання якого дає можливість отримати додаткові прибутки. 

Згідно з Базельською угодою ідеологія ризик-менеджменту 

трансформується, він повинен мати високу адаптивність та враховувати не лише 

кредитні ризики, а й ринкові та операційні (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трансформація ризик-менеджменту згідно з базельською угодою 
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Для ефективної реалізації стратегії ризик-менеджменту необхідна 

взаємодія та налагоджена співпраця усіх підрозділів, що приймають участь в 

управлінні діяльністю банку, але водночас необхідний чіткий розподіл 

компетенцій, функцій та доступу до інформації. Виділяють наступні структурні 

підрозділи, у функціональні обов‘язки яких входить управління ризиками: 

- Fronte-office – відповідає за роботу з клієнтами та приймає рішення про 

здійснення угод,  

- Middle-office – відповідає за моніторинг та аналіз ризику, розробляє 

методи управління ним,  

- Back-office – здійснює щоденні операції в сфері ведення внутрішнього та 

зовнішнього обліку, розрахунку податків і складання звітності. 

В основі оцінки та управління ризиком лежить залежність між 

визначеними розмірами ймовірних збитків та ймовірністю їх настання. Збитки 

від настання ризиків являють собою суму очікуваних та неочікуваних збитків. 

Очікувані збитки можуть бути включені в премію за ризик, а неочікувані 

повинні покриватися за рахунок резервного капіталу чи бути застрахованими 

(рис. 2). 

Концептуальний вплив ризику визначається за формулою: 

                                              RE = Prob * Loss                                             (1) 

де, RE (risk express) – схильність до ризику того чи іншого банківського 

продукту, Prob – ймовірність настання ризику, Loss – фінансові втрати, в 

результаті настання ризику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Визначення втрат від ймовірних ризиків та джерел їх покриття 

 

Обираючи метод управління ризиком (прийняття, передача, розподіл, 

страхування), ефективність його визначають за формулою: 

                                     RRL =                                       (2) 

де, RRL – ефект від зниження ризику, REbefore, REafter – схильність до 

ризику до і після застосування обраного методу його зниження відповідно, RRC 

– витрати на реалізацію обраного методу. 

Обраний метод управління ризиком вважається раціональним, якщо в 

результаті аналітичного моделювання RRL > 1. 
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Отже, в умовах інтенсивного розвитку банківського сектору економіки 

ефективний ризик-менеджмент є одним із основних елементів забезпечення 

прибуткової діяльності, що трансформується відповідно до змін в світовій 

економіці та адаптується до умов, що виникають. В свою чергу важливими 

умовами результативності ризик-менеджменту є його системність та 

інтегрованість в управлінні. 
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Стабільність банківської системи є запорукою сталого економічного 

зростання в країні. Пруденційний ризик-орієнтований банківський нагляду, в 

свою чергу, має бути одним з таких факторів, що завдяки використанню ряду 

інструментів та методів пруденційного нагляду, здатен забезпечити стабільність 

банківської системи та фінансового сектору країни загалом.  

Метою даної статті є визначення економічного місця пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду в забезпеченні стабільності банківської 

системи країни. 

Огляд та глибинний аналіз літератури дає можливість стверджувати, що на 

сьогоднішній день приділяється достатньо багато уваги дослідженню питання 

пруденційного банківського нагляду у роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців, серед яких Арнон М., Берненк Б. С., Вільямс Р., Девіс Е. Ф., 

Дінсер Н., Дубков С., Ейхенгрін Б., Ернон М., Кармайкл Дж., Клемент П., 

Левелін Д. Т., Мишкін Ф., Міщенко В. І., Моісєєв С. Р., Науменкова С. В., 

Обесі У., Петрик О. І., Сімановський А. Ю., Стівенс Е., Флемінг А.,Фурлонг Ф. 

та інші.  

Становлення системи банківського нагляду з метою впливу на банківську 

систему обумовлено специфічними процесами ринкового розвитку, що 

призвели до відповідної інтенсифікації конкуренції у банківській сфері. Це, в 
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свою чергу, загострило банківські ризики та призвело до формування 

законодавчої бази, що дозволяла втручання держави до банківської діяльності.  

Так, банківський нагляд сформувався як система контролю та активних 

впорядкованих дій органу нагляду, спрямованих на забезпечення дотримання 

банками та іншими кредитно-фінансовими установами у процесі їх діяльності 

законодавства країни та встановлених нормативів з метою забезпечення 

стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників [2, с. 10; 3, с. 8]. 

У свою чергу, пруденційний банківський нагляд, що ґрунтується на оцінці 

ризиків, є своєрідним синтезом наглядових вимог, еволюційно досконалішим 

типом банківського нагляду за умов наявного фінансово-економічного 

середовища. Таке твердження може бути обґрунтоване тим, що впровадження 

пруденційного банківського нагляду ризик-орієнтованого типу впливає на всі 

рівні економічної системи, починаючи від мікрорівня, що представлений 

банківськими установами, і до макрорівня, тобто банківської системи в цілому, 

що в свою чергу є складовою частиною фінансової системи країни. Все це 

безумовно впливає на економіку країни та укріплення її добробуту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Системний вплив впровадження пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду 
Складено автором 

 

У продовженні зазначеного вище, організація пруденційного банківського 

нагляду, орієнтованого на оцінку ризиків, відповідним чином створює ряд 

переваг на різних рівнях економіки: 

 Для фінансово-кредитних установ, шляхом впровадження постійного 

тривалого процесу моніторингу за їх діяльністю, з метою своєчасного 

розпізнавання та вирішення проблемних аспектів і, як наслідок, забезпечення 

відповідності очікуванням власників, акціонерів, внутрішніх і зовнішніх 

аудиторів. 

 Для клієнтів банків, що мають змогу приймати рішення у середовищі, 

якому притаманний високий ступінь довіри та системної стійкості, що, в свою 

чергу, гарантує задоволення їх інтересів. 
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 Для суспільства в цілому, шляхом функціонування ефективної та 

здорової банківської системи.  

Відповідно, результатом функціонування системи пруденційного ризик-

орієнтованого банківського нагляду має стати безризиковий розвиток 

банківського сектору економіки країни, що має важливе значення в забезпеченні 

фінансової стійкості як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. Саме в 

цьому полягає економічне місце пруденційного ризик-орієнтованого 

банківського нагляду в економіці країни через забезпеченнястабільності 

банківської системи. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах банківські установи є 

надзвичайно важливим елементом у ринковій економіці. Адже вони є 

посередниками більшої частини грошового обігу в країні, в процесі їх 

діяльності відбувається процес перерозподілу тимчасово вільних коштів усіх 

суб‘єктів економіки, їх діяльність сприяє перерозподілу капіталу з менш 

ефективних діяльностей до більш прибуткових та конкурентоспроможних. З 

огляду на це, постає питання щодо стабільності й ефективності їх 

функціонування. В умовах ринкової економіки на діяльність банків може 

впливати велика кількість факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що може 

позначатися на ефективності їх діяльності, й зокрема – на фінансовому стані. Як 

ми знаємо, будь-які негативні наслідки краще попереджати або своєчасно 

приймати заходів щодо їх мінімізації. Для цього необхідно постійно слідкувати 

за фінансовим станом банківської установи. 
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Метою дослідження є визначення сутності фінансового аналізу 

банківської установи та висвітлення його ролі з огляду на події та наслідки 

останньої кризи для банківської системи.  

Виклад основного матеріалу. Фінансовий аналіз є важливою складовою 

фінансового менеджменту. Прийняття різного роду рішень у банківській 

установі ґрунтується на фінансовому аналізі відповідної фінансової звітності, 

користувачами якої можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. 

Безпосередньо фінансовий аналіз банку можна визначити як процес 

вивчення показників фінансового стану та результатів діяльності банківської 

установи, метою якого може бути прийняття відповідних рішень зацікавленими 

особами, державними органами тощо. 

Фінансовий аналіз банку дозволяє виявити ступінь ризикованості 

кредитної політики того чи іншого банку. Це може бути дуже важливо для всієї 

фінансової системи країни. Адже, діяльність крупних банків може бути 

спрямована на проведення кредитної політики із зависоким рівнем ризику. Така 

політика може приносити даному банку досить великі прибутки. При чому в 

даному випадку така банківська установа не буде уникати високих ризиків 

внаслідок усвідомлення того, що її банкрутство може бути більш збитковим для 

економіки держави, ніж витрати уряду на підтримку такого банку. А тому не 

лише обмеження рівня кредитного ризику для банків є доцільним, а й 

відстеження даного показника, що неможливо без здійснення фінансового 

аналізу. Дане питання є дуже актуальним для України, адже згідно зі звітністю 

банків України на 1 січня 2013 року, розміщеною на сайті Національного банку 

України, до групи найбільших банків увійшли 15 банківських установ із 

активами більш як 20 млрд грн: «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», 

«Райффайзен Банк Аваль», «Промінвестбанк», «Укрсоцбанк» та інші. Загальний 

обсяг активів банків даної групи склав понад 716 млрд грн, що становить 

близько 64 % від загального обсягу активів банків України. 

Важливим завданням фінансового аналізу банків для економіки держави в 

сучасних умовах є виявлення ненадійних банків, таких, що наражаються на 

зависокі ризики задля отримання більших прибутків. Дана поведінка банків 

може бути загрозливою не лише для даної установи, але і для всієї банківської 

системи і навіть для економічної стабільності в країні, а також це може 

призвести до ще більшої недовіри до банківської системи громадян держави. 

Адже у банківських установах зберігаються кошти вітчизняних суб‘єктів 

господарювання та фізичних осіб. А тому необхідне термінове втручання 

банківського нагляду для виявлення таких банків та прийняття заходів, що 

дозволять нейтралізувати негативні наслідки. Так, за даними Національного 

банку України, за 2012 різ з Державного реєстру банків було вилучено 26 

банківських установ, станом на 1 березня 2013 року, у стадії ліквідації 

знаходиться 23 банки. 

Висновки. В Україні під час кризи застосовувалося багато антикризових 

заходів, але вони досить часто відбувалися із запізненням. Це, звичайно, 

пов‘язано із відсутністю на той час конкретних антикризових програм у органів 
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нагляду, уряду та фінансових установ. Надзвичайно важливим фактором в 

умовах кризи є фактор часу. А тому можна стверджувати про надзвичайну 

важливість постійного здійснення фінансового аналізу банківської установи для 

того, щоб своєчасно виявляти відповідні фінансові проблеми із нагальним 

застосовуванням відповідних заходів щодо їх усунення. А отже, фінансовий 

аналіз банківської установи відіграє важливу роль у стабільності конкретного 

банку та, як наслідок, всієї банківської системи. 
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Кредитування залишається провідним видом діяльності банків. Система 

кредитування передбачає передачу кредитором позичальнику в тимчасове 

користування кредитних ресурсів на певних умовах із метою розширення 

виробництва та підтримки поточного товарного обороту і т. д. [1]. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів системи кредитування 

приділяли увагу у своїх працях такі вчені, як: А. О. Єпіфанова, Т. А. Васильєва, 

С. М. Козьменка, В. В. Коваленка, В. В. Жарнікова та інші. Однак дана тема 

потребує подальшого дослідження. 

Адже, покращення стану фінансової системи є першочерговим завданням 

розвитку кожної країни, бо саме від неї залежать темпи економічного зростання. 

Тому актуальною сьогодні є проблема пошуку шляхів стабілізації фінансово-

економічної ситуації в Україні, адже зі зміною економічного стану країни 

спостерігається відтік іноземних інвестицій, що призводить до скорочення 

кредитних ресурсів.  

Саме довгострокові кредити відіграють особливу роль в економіці кожної 

країни. На протязі багатьох років банки видавали кредити на довгостроковий 

термін, але з часом ці продукти перестали користуватися попитом на ринку, що 

спонукало розвиток короткострокового кредитування. Це пояснюється досить 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_01.pdf
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високими відсотковими ставками, а також нестабільність податкової політики 

держави.  

Адже довгострокові кредити пов‘язані з вкладенням коштів у реальний 

сектор економіки і можуть служити одним із головних джерел підвищення 

технічного рівня виробництва, а звідси й підвищення конкурентоспроможності 

продукції, що випускається. Однак скорочення темпів довгострокового 

кредитування призводить до занепаду виробничої діяльності підприємств, а 

відповідно й до економічно спаду. Детальніше розглянемо саме видачу 

довгострокових кредитних ресурсів в Україні у загальній структурі кредитних 

ресурсів. Динаміку виданих кредитних ресурсів наведено на рис. 1 [2]. 

Як свідчать дані Національного банку, що банківська система у 2012 році 

згортала кредитування української економіки. Загальний обсяг виданих 

кредитів скоротився на 10 млрд грн, що суттєво вплинуло на розвиток 

товарного виробництва України [2]. 

За даними рисунку спостерігається, що частка довгострокових кредитів 

зменшились протягом 2012 року від 52,5 % до 48,4 % від загального обсягу 

наданих кредитів по рокам відповідно, що у грошовому вимірі склало 

39,4 мрд грн. За даними станом на 01.01.2009 р. у порівнянні з 01.01.2013 р. 

спостерігається скорочення виданих довгострокових кредитів на 15,7 %, 

незважаючи на ріст загального обсягу наданих позик на 3 %. 
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Рис. 1. Динаміка наданих кредитів за період 01.01.2008-01.01.2013 рр. 

Зменшення частки довгострокових кредитів свідчить про: загальну 

фінансову нестабільність економіки, що спричиняє недовіру клієнтів до банків; 

брак грошових ресурсів для довгострокового кредитування (відсутність пасивів 

відповідної строковості); погіршення фінансової стійкості банків; велика 

ризикованість даного виду кредитування; висока вартість позик. 
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При влитті іноземного капіталу до банків України спостерігалось стрімке 

зростання видачі кредитних ресурсів, особливо під іпотеку, але вплив світової 

фінансової кризи призвів до відтоку цих інвестицій. 

Відповідно спостерігається скорочення обсягів довгострокових кредитів, 

що призвело до зменшення доходів банків, а в подальшому вплине на їх 

фінансовий стан і кредитну політику країни. 

Тому можна зробити висновок, що в сучасних умовах господарювання 

для збільшення обсягів довгострокового кредитування в Україні потрібно перш 

за все приділяти увагу розвитку банківському довгостроковому кредитуванню; 

підвищити ефективність управління кредитними ризиками (наявність застави); 

вести обережну та консервативну кредитну політику; постійно вдосконалювати 

законодавчу базу використовуючи іноземний досвід. 
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Раскрепощение деловой инициативы и творческого потенциала е 

способствует формированию развитой конкурентной среды, внедрению новых 

производственных и управленческих технологий, развитию инновационной 

деятельности, созданию рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами, 

увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, повышению 

благосостояния и качества жизни населения. Поэтому актуальность 

рассматриваемой темы определяется важностью создания благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности в стране. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, можно отметить тот факт, что 

предоставление банковских услуг малому и среднему предпринимательству 

(МСП) является прибыльным видом бизнеса, и при правильном управлении 

рисками кредитование МСП хорошо окупается. Так, около 95 % корпоративных 

клиентов двух ведущих банков Германии, Deutsche Bank и Dresdner Bank, 

приходится на малые и средние предприятия. В Deutsche Bank их доля в общем 
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показателе кредитов и депозитов составила приблизительно 75 %, а доля в 

процентных доходах – 80 %. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства выступают важной 

целевой группой в корпоративных банковских услугах и в Республике Беларусь. 

Так, в настоящее время субъектам малого предпринимательства банки страны 

могут предложить полный спектр банковских услуг и разнообразные 

инструменты финансирования бизнеса, такие как: кредитование, факторинг, 

лизинг, гарантии, поручительства. Относительно кредитования следует 

отметить, что за 2012 г. банками республики субъектам МСП оказана кредитная 

поддержка в сумме 37,6 трлн бел руб.  

Для содействия развития малых и средних частных предприятий, 

индивидуальных предпринимателей активно развивается программа 

микрокредитования по линии Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР). В настоящее время условия данной кредитной линии наиболее 

привлекательны с точки зрения процедур кредитования (упрощенный пакет 

документов, укороченные сроки их рассмотрения, низкая стоимость ресурсов). 

Практическая реализация программы осуществляется на основе 

Кредитного соглашения между Республикой Беларусь и ЕБРР для поддержки 

малых и средних предприятий от 22 ноября 1994 г. Данная программа в нашей 

стране реализуется посредством двух программ: программы деловых 

консультационных услуг (BAS) и программы развития предприятий (EGP). На 

данный момент ЕБРР работает с 8 банками-партнерами в Беларуси. За 12 лет 

реализации этой программы банками выдано более 34 тыс кредитов на общую 

сумму $714,4 млн (на 1 января 2013 г.), в том числе в 2012 г. – $166,1 млн [1]. 

Касаясь поддержки финансирования МСП стран-соседей Беларуси, можно 

добавить, что Немецко-украинский фонд и украинский Минфин в декабре 

2012 г. подписали договор с Кредитным учреждением для развития (KfW, 

Германия) о предоставлении займа на 40 лет в размере 10 млн евро и грант в 

размере 2 млн евро в целях развития малого предпринимательства в Украине [2]. 

Следует отметить, что помимо кредитов на общих основаниях в 

настоящее время представители предпринимательского сектора в Беларуси 

могут получить кредиты на льготных условиях для развития агроэкотуризма, 

строительства и реконструкции объектов придорожного сервиса, а также в 

рамках указа от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства». 

Несмотря на предпринимаемые меры, в Беларуси все же существуют 

определенные проблемы кредитования субъектов МСП, среди которых 

основной является достаточно высокий уровень процентных ставок по 

кредитам. Ограничивает доступ к банковским кредитам и отсутствие 

ликвидного залога у субъектов предпринимательства. Решению данной 

проблемы может способствовать, например, более активная деятельность 

Белорусского фонда поддержки предпринимательства по предоставлению 

гарантий по банковским кредитам. 
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Также, зачастую из-за низкого качества документов, предоставляемых 

субъектами МСП в банки, невозможно реально оценить их финансовое 

положение. Кроме того, высокая доля денежных расчетов в наличной форме и 

наличие теневых денежных потоков, а также отсутствие кредитной истории 

повышают риски кредитования. В связи с этим сохраняет свою актуальность 

вопрос повышения финансовой грамотности субъектов МСП.  

В целом, можно отметить, что малый и средний бизнес в Республике 

Беларусь имеет все перспективы для дальнейшего развития. Этому также может 

посодействовать создание специального банка развития для МСП, которому 

могут быть переданы функции Министерства экономики Республики Беларусь 

по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Депозитний менеджмент має важливе значення в системі фінансового 

менеджменту банку, оскільки депозитні ресурси є мірилом довіри населення до 

банку та основним джерелом для здійснення активних операцій банку. 

При цьому депозитний менеджмент як складова частина фінансового 

менеджменту безпосередньо впливає на кредитний та інвестиційний 

менеджмент. Таким чином, депозитний менеджмент істотно впливає на 

прийняття управлінських рішень і сприяє підвищенню ефективності діяльності 

банку. Виходячи з цього, вважаємо, що використання інструментів депозитного 

менеджменту у взаємозв‘язку з функціями фінансового менеджменту дозволить 

істотно впливати на наслідки прийняття управлінських рішень і сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності банку. 

На підставі аналізу наявних наукових розробок у сфері організації 

системи депозитного менеджменту та враховуючи особливості функціонування 

банків, автором запропоновано підхід до комплексного управління депозитною 

діяльністю банку на основі формування функціональної моделі, яка забезпечує 

http://belapan.com/archive/2012/07/11/media_eu_malyj_biznes/
http://www.banki.ua/news/lenta/?id=221073
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взаємодію всіх інструментів депозитного менеджменту. Запропонована 

функціональна модель охоплює заходи депозитного менеджменту починаючи 

від формулювання завдань закінчуючи реалізацією обраного варіанта 

депозитної діяльності банку та передбачає використання таких його 

інструментів: аналіз, планування, робота по залученню клієнтів та контроль в 

процесі прийняття управлінських рішень щодо депозитної бази та депозитних 

ризиків. 

Об‘єктом управління в межах запропонованої функціональної моделі 

виступає депозитна діяльність банку, при чому кінцевим результатом заходів 

депозитного менеджменту є вибір такого варіанта її здійснення, що забезпечить 

оптимальне співвідношення депозитної бази банку з показниками ефективності 

діяльності. 

У рамках запропонованої моделі заходи депозитного менеджменту 

умовно можна поділити на наступні етапи: 

Етап І. Постановка завдань депозитного менеджменту. Першочергово 

формулюються пріоритетні завдання депозитної діяльності, враховуючи активні 

операції банку. Поставлені завдання обов‘язково повинні враховувати поточні 

потреби банку в фінансових ресурсах, а також рівень запланованих фінансових 

показників. Відповідно до поставлених завдань окреслюються напрямки 

депозитної діяльності банку. 

Етап ІІ. На наступному етапі здійснюється вибір оптимального, з точки 

зору поставлених завдань, варіанту депозитної діяльності банку. 

Етап ІІІ. Робота по залученню клієнтів. Даний етап передбачає здійснення 

відповідних процедур по залученню депозитних ресурсів. Залучення депозитів 

(вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття 

строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу 

(видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За 

договором банківського депозиту (вкладу) комерційний банк, який прийняв 

кошти від вкладника, зобов‘язується виплатити вкладникові суму депозиту 

(вкладу) та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені 

договором. Договір банківського вкладу має бути укладений письмово. 

Етап ІV. Моніторинг реалізації депозитного менеджменту. Депозитний 

контроль в рамках запропонованої моделі депозитного менеджменту 

розглядається як послідовність відповідних дій, спрямованих на пошук рішення, 

що забезпечить відповідність отриманих результатів поставленим завданням 

або планам. Із огляду на це, контрольна функція депозитного менеджменту 

банку реалізується в напрямку коригування процесів у межах інших 

інструментів депозитного менеджменту відповідно до запланованих показників 

діяльності банку або утримання відхилень контрольованих параметрів від 

граничних у допустимих межах. 

Таким чином, запропонована функціональна модель забезпечує взаємодію 

всіх інструментів депозитного менеджменту. 
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Діяльність банків в умовах посилення конкуренції та надання 

диференційованого набору послуг супроводжується ризиками, виникнення яких 

зумовлено різними обставинами. Саме тому кредитні установи потребують 

високого рівня розвитку системи ризик-менеджменту. Ефективне управління 

ризиками в банку значною мірою забезпечується функціонуванням системи 

внутрішнього аудиту в банку. Проте процес формування програми перевірки та 

здійснення аудиту системи ризик-менеджменту є недостатньо опрацьованим, 

що зумовлює актуальність подальших розробок. 

Відповідно до світової практики, рекомендацій Базеля II, методичних 

рекомендацій НБУ, оцінку адекватності систем управління ризиками потребам 

банку повинна проводити служба внутрішнього аудиту банку, що забезпечить 

своєчасне виявлення та усунення можливих недоліків у процесі ризик 

менеджменту банку. Перед внутрішнім аудитом постає завдання сформувати 

систему оцінки щодо управління банківськими ризиками, до якої входять 

механізми їхньої профілактики й диверсифікації, пристосовану до реальних 

умов діяльності кредитних установ. Система внутрішнього аудиту здійснює 

перевірку процедур та оцінку ефективності систем внутрішнього контролю в 

галузі ризик-менеджменту, внаслідок чого розробляє пропозиції спостережній 

раді щодо їх вдосконалення. 

Метою аналізу якості системи ризик-менеджменту є оцінка ефективності 

проведення управління, ідентифікації та вимірювання, супроводження ризиків, 

на які наражається банк у процесі своєї діяльності. 

Зважаючи на завдання аудиту системи управління ризиками в банку, 

пропонуємо власне визначення даної категорії: внутрішній аудит ризик-

менеджменту банку (ВАРМ) – це незалежна експертна діяльність служби 

внутрішнього аудиту фінансової установи, яка здійснює оцінку та перевірку 
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таких елементів: 1) ставлення до банківського ризику керівництва банку; 

2) системи ієрархії банківських ризиків; 3) процесу управління комерційними, 

оперативними та фінансовими ризиками; 4) дотримання вимог законодавства та 

економічних нормативів НБУ; 5) достовірності та своєчасності фінансової та 

управлінської інформації; 6) достовірності оцінки ефективності системи ризик-

менеджменту; 7) рівень підтримання методів програми управління ризиками. 

Основними завданнями ВАРМ є: 1) аудит ефективності програми ризик-

менеджменту; 2) перевірка якості та дієвості системи ризик-менеджменту; 

3) оцінка достатності та ефективності системи внутрішнього контролю банку в 

частині ризик-менеджменту; 4) оцінка дотримання запланованих рівнів 

кредитного, валютного ризиків, ризиків зміни процентної ставки, ліквідності, 

операційно-технологічного, ринкового, ризику репутації, юридичного, 

стратегічного ризиків; 5) оцінка рівня розробки внутрішньобанківської бази 

документів із ризик-менеджменту; 6) визначення слабких місць у процесі 

здійснення ризикових операцій; 7) мінімізація втрат від впливу ризиків. 

Основні етапи здійснення внутрішнього аудиту ризик-менеджменту 

повинні відбуватися в такій послідовності: 1) з‘ясування сутності ризиків; 

2) виявлення й ідентифікація ризиків; 3) квантифікація ризиків; 4) вибір і 

застосування методів та прийомів для впливу на ризики; 5) моніторинг ризиків; 

6) контроль ризиків; 7) оцінка отриманих результатів аудиту. 

Система ВАРМ дозволяє виявити в даних фінансового та управлінського 

обліку фінансові ризики, які виникають внаслідок володіння фінансовими 

інструментами. Ефективність діяльності підрозділу ризик-менеджменту доцільно 

аналізувати за допомогою системи якісних показників, які можна було б 

об‘єднати в одну програму перевірки служби внутрішнього аудиту. Далі на 

основі емпіричних шкал показників ефективності необхідно здійснювати 

безпосередню оцінку ефективності діяльності підрозділу з ризик-менеджменту. 

Доцільно також застосувати відповідні процедури та засоби контролю за 

процесом управління ризиками, забезпечити здійснення моніторингу дотримання 

цих процедур, їх постійну адекватність та ефективність шляхом перегляду та 

внесення певних змін. Можливе впровадження методів моделювання, які 

передбачають бальну оцінку, графічний та табличний методи. Дані прийоми 

рекомендуємо застосовувати для моніторингу операцій з кредитування, операцій 

з іноземною валютою, цінними паперами та виявлення негативних відхилень у 

запланованій діяльності банку. 

Контроль за діяльністю підрозділу з ризик-менеджменту реалізується на 

основі інформаційного забезпечення щодо виконання планових завдань банку у 

сфері управління ризиками, виявлення відхилень від встановлених показників та 

аналізу причин відхилень. Контроль у процесі управління ризиками виконує 

роль гнучкого інструмента, за допомогою якого діяльність банківської установи 

безперервно обмежена певними лімітами, передбаченими планами банку щодо 

ризик-менеджменту. В комплексі планування, аналіз діяльності підрозділу з 

ризик-менеджменту та контроль за її здійсненням як інструменти 
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функціональної підсистеми доповнюють один одного, і в сукупності створюють 

безперервний цикл функціонування системи ризик-менеджменту. 

Для забезпечення максимальної ефективності системи ВАРМ необхідно 

дотримуватись основних принципів її побудови. Система сприятиме 

позитивному ставленню головних менеджерів до ВАРМ шляхом надання 

практичних рекомендацій на основі отриманих аналітичних даних щодо 

усунення недоліків діяльності банку. Достовірність даних аудиту є наступною 

умовою для попередження реальних ринкових ризиків. Система внутрішнього 

аудиту розвиватиметься та адаптуватиметься відповідно до екстенсивних та 

інтенсивних умов розвитку банківського сектору. Потрібно сформувати 

ієрархічну систему, в якій можлива диференціація загального й інтеграція 

одиничних ризиків. Складовими ієрархічної системи мають бути рівень 

загального ризику, рівень часткових ризиків та рівень одиничних ризиків. Така 

структура дозволить здійснити ранжування ризиків за ступенем їх значущості. 

Об‘єктом управління ВАРМ є найбільш вагомі одиничні та часткові ризики. 

Залежно від специфіки часткових ризиків, надаватиметься методична допомога 

в їх оцінці або управлінні ними. 
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Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом 

криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей 

страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике 

актуальна не только для Белоруссии. Многократно возросшая в современном 

мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность 

подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации 

мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации 

усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных 

доходов на международном уровне. 
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Необходимость координации действий национальных 

правоохранительных органов на международном уровне послужила причиной 

создания в соответствии с решением саммита «Большой семерки» в Париже в 

1989 году специальной международной комиссии по борьбе и контролю за 

отмыванием денег. Так на свет появилась всем известная FATF.[1] 

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) – 

международная межправительственная организация, которая устанавливает 

стандарты, разрабатывает и поощряет политику по борьбе с отмыванием денег и 

финансированием терроризма. 

Одним из основных направлений работы FATF является разработка 40+9 

рекомендаций по контролю и борьбе с легализацией преступных доходов – 

системы мер, рекомендуемых комиссией к принятию во всех странах и 

обязательных для стран – членов FATF. 

Данные рекомендации направлены на: 

 разработку, внедрение и усовершенствование политики, процедуры и 

контроля в области противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, а также в области комплаенс, внутреннего аудита и риск-

менеджмента; 

 оказание содействие финансовым организациям в построении 

эффективных подразделений и процессов по ПОД / ФТ, комплаенс, 

внутреннему аудиту и риск-менеджменту, бухгалтерскому учету; 

 проведение комплексной диагностики существующих систем и процессов 

в области риск-менеджмента и внутреннего контроля и т.д. 

FATF постоянно отслеживает соблюдение членами комиссии указанных 

рекомендаций. Помимо этого страны – члены организации обязаны 

осуществлять взаимный контроль за исполнением требований комиссии.[3] 

Однако не только FATF вносит свой вклад в дело борьбы с отмыванием 

грязных денег. В октябре 2004 года по образу и подобию FATF была создана 

организация под названием Евразийская группа по противодействию 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Ее 

учредили 6 государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия и 

Таджикистан. 

Учредительная конференция ЕАГ состоялась в октябре 2005 года в Москве. 

В ходе этой конференции представители компетентных органов государств – 

учредителей ЕАГ подписали учредительные документы, а также утвердили 

вопросы компетенции создаваемой организации. Конференция приняла 

решение о предоставлении статуса наблюдателей в организации 

Великобритании, Грузии, Италии, США, Узбекистану, Украине, а также FATF, 

Всемирному банку, МВФ, ОДКБ, ЕврАзЭС, Интерполу, управлению ООН по 

наркотикам и преступности. 

Основными задачами ЕАГ являются: 

 содействие в распространении и внедрении международных 

стандартов финансовой отчетности в сфере противодействия легализации 

преступных доходов и финансирования терроризма; 
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 разработка и проведение совместных мероприятий подразделениями 

финансовых разведок стран региона; 

 анализ и аудит тенденций в сфере легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма и обмен опытом в сфере противодействия таким 

преступлениям и др. [2] 

Таким образом на международном уровне создана и довольно успешно 

функционирует система противодействия отмыванию доходов, полученных 

незаконным путем. Наиболее влиятельной организацией в данном направлении 

FATF, рекомендации которой применяются во многих странах мира. Также 

успешно функционирует организация созданная для контроля в странах 

евразийского региона ЕАГ, которая как взаимодействует с FATF, так и 

функционирует в интересах стран участниц. Такое взаимодействие дает 

положительные результаты, которые отражают улучшение реальной ситуации в 

сфере противодействия отмывания доходов полученных незаконным путем как 

на мировом, так и на внутригосударственном уровне. 
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Сучасна трансформація національної економіки відкрила новий етап у 

розвитку банківської системи України. Сьогодні спостерігається тенденція 

розширення спектра банківських операцій та появи нових послуг. Важливим 

моментом сучасного етапу функціонування банківського сектора України є 

активізація участі комерційних банків на фондовому ринку. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану діяльності 

комерційних банків Україні на фондовому ринку, а також визначення шляхів 

покращення проведення банками операцій з цінними паперами.  

http://www.eurasiangroup.org/ru/legislation-belarus.php
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В останні роки питанню щодо теоретичних і практичних аспектів 

функціонування комерційних банків як інвестора на фондовому ринку було 

присвячено багато зарубіжних та вітчизняних наукових публікацій. Так, різні 

теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми висвітлено в наукових працях 

таких дослідників як О. М. Мозговий, Р. Л. Кльоба, В. В. Оскольський, 

M. O. Бурмака, В. В. Корнєєва, В. П. Кравченко, С. Червякова. Водночас це 

питання є актуальним і сьогодні та потребує вирішення. 

Однозначної думки щодо ролі комерційних банків на фондовому ринку 

немає. Перш за все це пов‘язано з тим, що банки являються більш потужними 

фінансовими установами ніж інші об‘єднання, і тому існує загроза того, що 

вони можуть стати монополістами на цьому ринку та заважати його розвитку. 

Проте, на нашу думку, в сучасних умовах банки є найбільш кваліфікованими та 

підготовленими інфраструктурними установами, які можуть відповідну 

корпоративну культуру глибоко вникнути та можуть сприяти ефективному 

функціонуванню фондового ринку.  

Досліджуючи портфель цінних паперів та кредитний портфель 

комерційних банків України, зрозумілим стає, що обсяг кредитних операцій є 

значно більшим [1, с. 217]. 

Починаючи з 2009 року спостерігалося зменшення питомої ваги наданих 

кредитів та відповідно зростання показника вкладень у цінні папери. Та, 

незважаючи на значне зростання цього показника та фактично позитивну 

динаміку, що спостерігалася за 2009-2012 роки, таке збільшення не вплинуло на 

їхню питому вагу в загальних активах банку (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Активи банків за кредитами та вкладеннями в цінні папери у 2008-2012 рр. 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 

Загальні активи, 

млн грн 599396 926086 880302 942088 1054280 

Кредити надані 

млн грн 485368 792244 747348 755030 825320 

питома вага, % 80,98 85,55 84,90 80,14 78,28 

Вкладення в цінні папери 

млн грн 28693 40610 39335 83559 87719 

питома вага, % 4,79 4,39 4,47 8,87 8,32 
 

Так, на кінець березня 2013 року питома вага цінних паперів в активах 

банку становила 814613 млн грн. Це значення можна пояснити тим, що банки 

вкладаючи кошти в державні цінні папери, уникали кредитного ризику. 

У сучасних умовах розвитку українського фондового ринку, який 

характеризується недостатніми обсягами внутрішніх інвестицій, актуальним 

напрямком подальшого розвитку може стати активніше залучення іноземних 

інвестицій до вітчизняного ринку цінних паперів, що у свою чергу стане 

можливим завдяки подальшій інтеграції українського фондового ринку до 

світового ринку капіталу. 
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Комерційним банкам України варто поширювати операції з похідними 

цінними паперами, операції на основі глобальних та американських 

депозитарних розписок або аналогічних інструментів, запровадження нових 

технологій їх виконання, а також здійснювати сек‘юритизацію кредитних 

операцій. З одного боку, фінансові інновації підвищують ефективність 

проведення операцій і прибуток, з іншого – це могло б забезпечити у 

майбутньому вищі темпи розвитку ринку цінних паперів [2]. 

Треба зазначити, що держава повинна стимулювати участь банків як 

фінансових посередників у діяльності фондового ринку, особливо через 

залучення коштів населення. Одним із перспективних напрямків як власне для 

банків, так і для фондового ринку є стимулювання інвестування коштів 

населенням через структурні підрозділи банку. Спільна діяльність банків та 

компаній з управління активами буде вигідна не тільки цим структурам, а й 

стимулює подальший розвиток фондового ринку та збільшенню притоку 

капіталів у виробничий сектор. 
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Податок на додану вартість у багатовіковій історії податкового права – 

порівняно новий вид непрямого податку. Вперше він був уведений у Франції в 

1954 році. Широкого поширення набуває спочатку в країнах Європи (кінець 60-

х – початок 70-х рр.) і дещо пізніше – в країнах Азії, Африки і Латинської 

Америки. На сьогодні даний податок стягується практично у всіх промислово-

розвинутих країнах. Серед розвинутих країн ПДВ немає лише у США, де 

стягується податок з продажів. У кінці 80-х – на початку 90-х рр. ПДВ було 

введено в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, 

Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). В 

Україні та Росії його запроваджено в 1992 році. Податок на додану вартість 

(ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка 

утворюється на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до 

ціни продажу товарів (робіт, послуг) та сплачується кінцевим споживачем [1]. 

В Україні податок на додану вартість був введений в дію 1 січня 1992 

року Законом «Про податок на добавлену вартість» від 20.12.1991, а на даний 

час діє новий Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ зі 

змінами та доповненнями, згідно якого платниками податку є [2]: 1) будь-яка 

особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм 

добровільним рішенням як платник податку у порядку; 2) будь-яка особа, що 

зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку; 3) будь-яка особа, що 

ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають 

оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у 

разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного 

кодексу України; 4) особа, що веде облік результатів діяльності за договором 

про спільну діяльність без утворення юридичної особи; 5) особа управитель 

майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо 

господарських операцій, пов‘язаних з використанням майна, що отримане в 

управління за договорами управління майном; 6) особа, що уповноважена 

вносити податок з об‘єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки 

послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

209 

Об‘єктом нарахування ПДВ є [1]: 1) прибуток від реалізації продукції; 

2) собівартість продукції; 3) операції з продажу товарів (робіт, послуг) та 

експортно-імпортні операції; 4) вартість продукції в оптових цінах. 

В Україні ставка ПДВ становить 20 % (до 1 січня 2014 р.), для порівняння 

розглянемо ставки ПДВ у різних країнах світу (табл. 1).  

Таблиця 1 

Ставки податку на додану вартість у різних країнах світу [4] 

Країна ПДВ, % 

Австралія 20 

Великобританія 17,5 

Данія 25 

Німеччина 19 

Польща 23 

Росія 18 

США – 

Швеція 25 

Україна 20 

Нідерланди 17,5 
 

Слід зазначити, що оподаткування країн із ринковою економікою 

враховує конкретні умови розвитку економіки, традиції народу, рівень розвитку 

внутрішньої і зовнішньої політики. Наприклад, розподіл влади між штатами та 

федеральним урядом, що склався історично в США, зумовив відсутність ПДВ у 

більшості штатів. У Швеції високий рівень податків пов‘язаний з ефективною 

системою розподілу коштів на соціальні цілі. 

Відповідно до ст. 193 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 

2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) ставки податку встановлюються від бази 

оподаткування в таких розмірах: а) 17 відсотків; б) 0 відсотків. П. 10 підрозділу 

2 р. ХХ ПКУ встановлено, що за податковими зобов‘язаннями з ПДВ, що 

виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку 

становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року – 17 відсотків [2]. Ставки податку 

встановлюються від бази оподаткування у таких розмірах: а) 17 %, з яких 15 % 

– для формування доходів бюджету та 2 % – для формування бюджету 

розвитку; б) нульова ставка (визначаються операції, що підлягають 

оподаткуванню за основною ставкою та операції, що підлягають 

оподаткуванню за нульовою ставкою). 

Зменшення ставки ПДВ на 3 % буде впливати на основні економічні 

показники, що призведе до їх покращення, а саме [5]: по-перше, відбудеться 

загальне зниження рівня цін на товари, роботи, послуги, що буде 

супроводжуватися зростанням обсягів їх реалізації, а отже, і покращанням 

фінансових результатів діяльності платників; по-друге, скоротяться видатки на 

придбання основних засобів і нематеріальних активів, вартості будівництва, що 

сприятиме активізації здійснення реальних капітальних вкладів і впровадження 

інновацій; по-третє, зменшаться обсяги витрат у сумі вхідного ПДВ, які будуть 

відноситись на поточні витрати – собівартість товарів, робіт, послуг (якщо 
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відповідні види діяльності суб‘єктів підприємництва будуть звільнені від ПДВ). 

Це також буде сприяти покращанню фінансових результатів діяльності 

платників. Зростання обсягів реалізації товарів, робіт, послуг приведе і до 

збільшення надходжень ПДВ до бюджету, а отже, компенсує їх зменшення 

внаслідок зниження загальної ставки ПДВ. 
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Актуальность проблемы совершенствования формы «Отчет о прибылях и 

убытках», c целью повышения еѐ качественных характеристик, 

обуславливается необходимостью составления максимально достоверной 

характеристики относительно финансовых результататов деятельности 

организаций за определѐнный период [2]. 

Целью научного исследования является анализ роли и значения отчета о 

прибылях и убытках, а так же выявления наиболее значимых направлений 

совершенствования данной формы отчетности. 

Завершающим этапом учетного процесса в организации является 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Второй важнейшей 

составляющей бухгалтерской отчетности, как установлено в Законе «О 

бухгалтерском учете и отчетности в Республике Беларусь», является отчет о 

прибылях и убытках, который в соответствии с основной задачей 

бухгалтерского учета, сформулированной в законе, должен дать «полную и 

достоверную информацию о деятельности организации…». Такой подход к 

отчету о прибылях и убытках в полной мере соответствует принципам 

http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics%20/7_%2083386
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подготовки и составления финансовой отчетности, предусмотренным 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [4]. 

Основное назначение данного отчета – характеризовать финансовые 

результаты деятельности организации за отчетный период. Отчет дает 

количественную характеристику функционирования хозяйствующего субъекта 

за определенный период. В нем приводится информаци о том, как получен 

результат, за счет каких операций (коммерческих или финансовых), какие 

факторы позволили получить прибыль (рост объема продаж или снижение 

себестоимости).  

По МСФО, в определении финансового учета говорится, что 

«финансовый учѐт – процесс, заканчивающийся приготовлением финансовой 

отчѐтности относительно предприятия в целом, которая используется как 

внешними, так и внутренними пользователями», однако различных 

пользователей бухгалтерской отчетности интересуют только определенные 

показатели финансовых результатов. Например, администрацию предприятия 

интересуют масса полученной прибыли и ее структура, факторы, 

воздействующие на ее величину, налоговые инспекции заинтересованы в 

получении достоверной информации о всех слагаемых налогооблагаемой базы 

прибыли. Потенциальных инвесторов интересуют вопросы качества прибыли, 

то есть устойчивости и надежности получения прибыли в ближайшей и 

обозримой перспективе. Данными факторами, в большей мере, и 

обуславливается необходимость наиболее точного и детального ведения 

анализируемой формы отчетности [1]. 

Данные, содержащиеся в отчете о прибылях и убытках, используются при 

расчете некоторых коэффициентов, характеризующих деловую активность и 

доходность организации. При оценке доходности используют такие показатели, 

как прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, 

чистая прибыль (убыток) отчетного периода. Сопоставляя различные 

показатели финансовых результатов с инвестированными средствами, можно 

определить различные показатели доходности, разложить их по факторам. 

Сопоставление активов организации с прибылью позволяет установить 

фактическую доходность от вложений в целом. В результате обобщения 

результатов анализа можно выявить неиспользованные возможности 

увеличения прибыли и доходности организации, повышения уровня его 

рентабельности. Информация, представленная в отчете о прибылях и убытках, 

позволяет всем заинтересованным пользователям сделать вывод, насколько 

эффективна деятельность данной организации и насколько оправданы и 

выгодны вложения в ее активы [3].  

Практикующие бухгалтеры старшего поколения подвергают критике 

действующий порядок исчисления прибыли, по которому вся стоимость 

проданных товаров (по документам, поскольку выручка признается по отгрузке 

и предъявлению счетов покупателю) включается в объѐм продаж. При таком 

отражении выручки (по методу начисления) предприятие получает высокую 
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прибыль, но «живые» деньги при этом отсутствуют. Финансовое положение 

оказывается устойчивым, но финансовый результат не будет достаточным.  

Таким образом, при формировании бухгалтерской отчетности должны 

быть исполнены требования нормативно-правовых актов по бухгалтерскому 

учету по раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об изменениях 

учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на 

финансовое положение, движение денежных средств или финансовые 

результаты деятельности организации, об операциях в иностранной валюте, о 

материально-производственных запасах, об основных средствах, о доходах и 

расходах организации, о последствиях событий после отчетной даты, о 

последствиях условных фактов хозяйственной деятельности, а также по 

раскрытию в бухгалтерской отчетности той или иной информации об активах, 

капитале, резервах и обязательствах организации. Такое раскрытие может быть 

осуществлено организацией путем включения соответствующих показателей, 

таблиц, расшифровок непосредственно в формы бухгалтерской отчетности или 

в пояснительную записку. 

Список использованных источников 

1. Арабян, К. Aнализ бухгалтерской (финансовой) отчетности внешними пользователями / K. 

Арабян. – М.: КНОРУС, 2008. – С. 284-293. 

2. Борискина, И. Бухгалтерское дело / И. Борискина. – Т.: НОО ВПО НП «ТИЭ», 2009. – С. 28. 

3. Донцова, Л. Анализ бухгалтерской отчетности/ Л. Донцова. – M.: Издательство «Дело и 

сервис», 2011. – C. 514 с. 

4. Национальный Правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

Белросбанк – 2013. – Режим доступа – 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19403321&p2=%7BNRPA%7D. Дата 

доступа: 14.04.2013. 

 

 

УДК 657.6 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА АУДИТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ УКЛОНЕНИЙ 

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ 

Андреянов К. В. 

Научный руководитель: Бруй К. В. 

УО «Полесский государственный университет» 

 

Актуальность проблемы совершенствования рынка аудита в Республике 

Беларусь обусловлена тенденцией сокрытия субъектами хозяйствования сумм 

денежных средств, подлежащих уплате в бюджет как умышленно, так и по 

причине некомпетентности ответственных лиц организаций. 

Целью научного исследования является анализ рынка аудита Республики 

Беларусь с позиции его совершенствования, а так же выявление наиболее 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=v19403321&p2=%7BNRPA%7D


Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

213 

значимых направлений его развития в рамках повышения эффективности 

деятельности аудиторских организаций. 

Развитие рынка аудиторских услуг в Беларуси в последние годы 

происходит бурными темпами, а рост числа аттестованных аудиторов и 

лицензированных аудиторских фирм начал превышать увеличение спроса на 

аудиторские услуги. Тем не менее, клиенты, как всегда, нуждаются в 

аудиторских и консультационных услугах.  

Одним из показателей развития рынка аудита является количество 

организаций и иных субъектов, занятых в сфере аудиторской деятельности. За 

период 2010-2012 годов в стране зарегистрировано незначительное увеличение 

числа аудиторских организаций. 

На 1 января 2010 года в Республике Беларусь зарегистрировано 532 

аудиторов-индивидуальных предпринимателей и 139 аудиторских организаций, 

против соответственно 508 и 133 на тот же период 2009 года [1].  

По состоянию на 1 января 2011 года специальные разрешения (лицензии) 

на аудиторскую деятельность имели 144 аудиторские организации и 564 

аудитора – индивидуальных предпринимателя [2]. На 1 января 2012 года число 

аудиторских организаций составило 146. Количество аудиторов в Беларуси с 1 

января 2011 года по 1 января 2012 года возросло на 71 или на 5 %. За 2010 год 

аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 63899 млн руб (за 

аналогичный период 2009 года было оказано услуг на сумму 58573 млн руб) 

[1]. За 2011 год 146 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму 

86597 млн руб [2].  

В целом объем рынка аудиторских услуг в республике за 2011 год 

увеличился по сравнению с 2010 годом на 35,5 % и составил более 86 млрд руб. 

Аудит наращивает свои объемы не только в денежном выражении (по 

общей сумме оказываемых услуг), а и по количеству обслуживаемых 

организаций. Аудит в 2010 году был проведен в 5617 организациях (в 2009 году 

– в 5269) [1]. Аудит в 2011 году был проведен в 5628 организациях [2]. 

В результате проведения в 2010 году аудита в 3122 организациях 

установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, что составляет 55,6 

процентов от количества проаудированных организаций. У 2257 субъектов 

хозяйствования установлены нарушения налогового законодательства, 

повлекшие недоплату налогов и других обязательных платежей в бюджет на 

сумму более 28 млрд руб [1]. 

В результате проведения в 2011 году аудита в 3065 организациях 

установлены нарушения в ведении бухгалтерского учета, что составляет 54,4 

процентов от количества проаудированных организаций. У 2309 субъектов 

хозяйствования установлены нарушения налогового законодательства, 

повлекшие недоплату налогов и других обязательных платежей в бюджет на 

сумму более 27 млрд руб [2]. 

Следует отметить, что ежегодно количество нарушений уменьшается, 

вследствие чего уменьшаются суммы неуплаты налогов в бюджет государства. 

Из вышеприведенных данных видно, что сумма неуплаты налогов в бюджет в 
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2011 по сравнению с 2010 уменьшилась в абсолютных величинах на 1 млрд. 

Однако, учитывая инфляцию 2011 года в размере 108,7 %, можно утверждать, 

что в сравнительных величинах уменьшение неуплат в бюджет произошло в 

как минимум в два раза. Однако проблема неуплаты налогов в бюджет 

окончательно не решена, что требует принятия соответствующих решений в 

рамках совершенствования деятельности аудиторских организаций в данной 

области, а также необходима разработка стимулирующего механизма для самих 

проверяемых субъектов хозяйствования. 

Исследование рынка аудита Республики Беларусь показало, что несмотря 

на положительные тенденции в республике существует ряд проблем в 

организации аудиторского контроля, среди них можно выделить: 

необходимость преобразования системы органов контроля в республике, 

повышение уровня организации бухгалтерского учета в республике, 

присутствует необходимость перехода к международным стандартам 

аудиторской деятельности, нехватка кадров, недостаточный уровень их 

подготовки, особенно в области международных стандартов аудита и др.  

В качестве основных направлений совершенствования аудиторской 

деятельности можно выделить следующие: закрепление принципиально новых 

подходов к регулированию аудита, повышению качества и эффективности, 

снижению рисков пользователей отчетности, развитию международного 

сотрудничества, переход к международным стандартам аудита. Не маловажной 

предпосылкой реализации данных направлений является повышение уровня 

образования и квалифицированности сотрудников как аудиторских 

организаций, так и иных субъектов хозяйствования. 
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Сьогодні світова економіка перебуває в стані загострення кризових явищ, 

тому виключно важливого значення набуло не лише припинення спаду 

виробництва, але й структурна модернізація вітчизняної економіки. Перехід до 
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інноваційної моделі розвитку, що є передумовою економічного розвитку 

України, передбачає масштабне залучення іноземного капіталу та його 

ефективне використання. 

Проблема активізації участі України в процесах міжнародного 

переміщення капіталу є предметом активних наукових досліджень Геєця В. М., 

Носова О. B., Мельниченко О. А., та ін. Разом із тим, інтенсивність впливу 

іноземного інвестування на економічне зростання ще недостатньо досліджено. 

Мета дослідження: за допомогою економіко-математичної моделі 

визначити вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку ВВП та оцінити 

його інтенсивність за різних часових лагів. 

Об‘єктом дослідження є вплив прямих іноземних інвестицій на темпи 

економічного зростання. 

Для дослідження економіко-інвестиційного взаємовпливу в Україні було 

побудовано економетричну модель «прямі іноземні інвестиції (ПІІ) → 

економічне зростання» з таким набором чинників: 

ΔGDPt=α+β1ΔЕХРt+β2ΔFDIt+β3ΔGDIt+β4ΔIFLt+β5ΔHCt+β6ΔOPENt , 

де: α, βi (I = 1...6) – коефіцієнти, які потрібно оцінити; ΔGDP – залежна 

змінна, темп зростання реального ВВП, % до попереднього року; ΔЕХР – темп 

зростання експорту товарів і послуг, % до попереднього року; ΔFDI – темп 

зростання ПІІ, чисті притоки, % до попереднього року; ΔGDI – темп зростання 

капітальних інвестицій, % до попереднього року; IFL – інфляція, у цінах 

споживачів, річний %; ΔНС – змінна «людського капіталу» – частки осіб, які 

перебувають на навчанні у вищих навчальних закладах чи у закладах, що 

надають професійно-технічний рівень освіти, у загальній частині населення, % 

на початок року; ΔOPEN – змінна частки «відкритості економіки», експорт 

товарів і послуг у ВВП, %; t – часовий період. 

Для попереднього визначення напряму та сили щільності зв‘язку між 

залежною змінною (ΔGDP) і чинниками моделі було проведено кореляційний 

аналіз із використанням вбудованих можливостей аналізу даних табличного 

процесора Microsoft Excel. Методом обчислення залежності показників було 

обрано зміщення показників ВВП у функціональній залежності кореляції з 

кроком у 1 рік від 1996 до 2011 року. Обчислені коефіцієнти кореляції вказують 

на те, що: 

 змінна притоку ПІІ значно впливає на залежну змінну ΔGDP, але 

має змінний вектор відповідності впливу в зв‘язку з наявністю часового лагу, 

тому аналізуючи вплив інвестицій із року в рік ми маємо обернений 

(негативний) вплив на ΔGDP, що рівний -0,36379 і посилює свій негативний 

вплив два наступні роки, а потім змінює вектор на ріст і з розривом у чотири 

роки – наявна позитивна віддача та має максимальну віддачу на 8-й рік 

(0,574415); 

 вплив капітальних інвестицій (ΔGDI) на темп зростання реального 

ВВП (ΔGDP) найбільш суттєвий, значно більший, аніж вплив ПІІ (ΔGDI = 

0,94), встановлено рамки часового відриву, що становить від 9 років; 
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 отримано підтвердження деякого позитивного впливу зміни 

людського капіталу на зростання економіки (ΔНС = 0,16); 

 зміна споживчих цін також незначно, але негативно впливає на 

зміну ВВП (ΔIFL = – 0,28), найбільший негативний вплив на наступний рік (– 

0,43), але враховуючи рамки часового відриву то з третього року після 

інфлювання, відстежується стимулюючий вплив на економіку, який поступово 

зростає та має максимальне значення на 6-й рік (ΔIFL = 0,75); 

 інші показники мають досить несуттєвий вплив на зростання 

економіки країни за період, який аналізувався (рис. 1). 

 

Рис. 1. Коефіцієнти кореляції моделі «ПІІ→економічне зростання», з 

урахуванням часового лагу 
 

На нашу думку, період (від‘ємного взаємозв‘язку між ПІІ та динамікою 

ВВП) пов‘язаний з тим, що віддача від реальних інвестицій не настає миттєво, а 

переважно деякий час супроводжується зростанням середніх витрат, 

скороченням продуктивності. Проте, як свідчить модель, позитивний ефект від 

ПІІ спостерігається вже на четвертий рік, а максимальна віддача від інвестицій 

у вигляді збільшення ВВП настає на восьмий рік після інвестування. Після чого 

гранична ефективність інвестицій поступово знижується.  
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В современных условиях экономической нестабильности в Республике 

Беларусь важную роль занимают валютное регулирование и валютный контроль, а 

также повышение их эффективности. 

Достижению стабильного функционирования банковской системы 

способствует сбалансированное движение финансовых потоков в экономике 

страны, что достигается путем осуществления валютного регулирования и 

контроля.На сегодняшний день данное направлениеявляется одним из наиболее 

важных в банковской деятельности Республики Беларусь.  

Валютное регулирование – деятельность государственных органов (органов 

валютного регулирования) по установлению порядка обращения валютных 

ценностей, в том числе правил владения, пользования и распоряжения ими [1]. 

Валютный контроль – деятельность органов валютного контроля и агентов 

валютного контроля, направленная на обеспечение соблюдения резидентами и 

нерезидентами требований валютного законодательства Республики Беларусь. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что современная 

экономика нуждается в принятии кардинальных решений в области повышения 

эффективности валютного регулирования и контроля. Новые решения помогут 

справиться с такими проблемами белорусской экономики, как обеспечение 

стабильности платѐжного баланса, укрепление белорусского рубля, обеспечение 

экономической безопасности, поддержания устойчивого экономического роста и 

развития международного сотрудничества Республики Беларусь. 

Основными органами, которые осуществляют валютный контроль и 

валютное регулирование являются Национальный банк Республики Беларусь, 

Совет Министров, Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 

Государственный таможенный комитет [1]. 

При наличии нескольких органов регулирования и контроля имеет место 

быть такое явление, как разобщение функций надзора. При этом возникает 

вероятность принятия несвоевременных решений по исправлению ситуаций, 

вероятность принятия уполномоченными органами несогласованных решений, а 

также осуществления ими нескоординированных действий. Это в свою очередь 

может привести к достаточно противоречивым ситуациям на валютном рынке 

Республики Беларусь.  

Как показывает мировая практика, в тех случаях, когда определенные 

секторы рынка попадают под надзор различных органов, где их полномочия 

пересекаются, также высок риск того, что появятся новые участки рынка, которые 

не будут находиться под надзором ни одного из регуляторов (что уже 
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наблюдалось в отношении микрофинансовых организаций и юридических лиц, 

обеспечивающих доступ к рынку Forex). Кроме того, пересечение полномочий 

различных контролирующих органов может привести к ситуации, когда отдельные 

компании и направления деятельности подвергаются чрезмерному 

регулированию, что также препятствует эффективному развитию рынка. В случае, 

когда за ситуацию на финансовом рынке отвечает один орган, указанные риски 

существенно снижаются [2]. 

Использование модели мегарегулирования означает создание единого 

органа валютного регулирования и валютного контроля, что может положительно 

сказаться на нынешней экономической ситуации в стране, а также поспособствует 

решению проблем, которые при наличии нескольких надзорных органов решить 

будет весьма затруднительно. 

Одним из обязательных условий успешного функционирования единого 

органа в области валютного контроля и валютного регулирования является 

наличие достаточного количества ресурсов для оказания финансовой помощи 

организациям, которые находятся под его надзором. Так своевременное оказание 

финансовой помощи поможет избежать проблем, которые повлекут за собой 

недостаточно эффективное функционирование многих организаций и 

предприятий.  

Эффективность создания единого надзорного органа можно подтвердить 

переходом стран от институционального регулирования к функциональному, что 

обуславливает распространение модели мегарегулирования. 

По подсчетам Центра экономических исследований Московской финансово-

промышленной академии, на 01.11.2009 г. из 161 страны, в которых имеются 

национальные валюты и которые проводят собственную финансовую политику, 55 

создали подобные институты. Среди этих стран находятся государства с весьма 

развитыми экономиками (Великобритания, Германия, Япония). 

Модель мегарегулирования распространяется не только в развитых странах, 

но и в странах, экономическое развитие которых весьма схоже с экономическим 

развитием Республики Беларусь (бывшие страны СССР). Поэтому применение еѐ в 

нашей экономике может стать толчком к решению некоторых проблем, с 

которыми Беларусь столкнулась на данном этапе. 
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В умовах ринкової економіки основу економічного розвитку 

підприємства складає прибуток від операційної діяльності. Прибуток являється 

основним показником ефективності роботи підприємства, джерелом його 

діяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для 

самофінансування діяльності підприємства, здійснення розширеного 

відтворення та задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб 

трудових колективів. За рахунок прибутку виконуються також зобов‘язання 

підприємства перед бюджетом, банками та іншими контрагентами. 

Метою дослідження є виявлення переваг та визначення вихідних умов до 

планування прибутку від операційної діяльності підприємства.  

У процесі управління формуванням прибутку підприємств важливе місце 

займають методи управління, під якими розуміють способи виконання функцій 

управління. Методи управління в теоретичному аспекті є способами та 

прийомами впливу керуючої системи на керовану на різних рівнях і ланках 

управління (підприємство, підрозділ, служба тощо), а в прикладному аспекті — 

сукупністю способів і прийомів для досягнення місії організації та її цілей.  

На думку автора, планування фінансової діяльності є дуже важливим на 

підприємствах, оскільки тісно пов‘язане з кінцевим результатом виробництва, 

головним із яких є загальний прибуток. Головне завдання кожного 

підприємства в ринкових умовах полягає в організації виробничо-фінансової 

діяльності з метою задоволення людей у своїй продукції та отримання 

найбільшого прибутку. 

Як свідчить практика, застосування планування створює такі переваги: 

– робить можливою підготовку до використання майбутніх сприятливих 

умов; 

– прояснює проблеми, що виникають; 

– стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень у подальшій роботі; 

– покращує координацію дій в організації; 

– створює умови для підвищення освітньої підготовки менеджерів; 

– збільшує можливості в забезпеченні фірми необхідною інформацією; 

– сприяє більш раціональному розподілу ресурсів; 

– покращує контроль на підприємстві. 

Важлива роль прибутку від операційної діяльності підприємств, яка ще 

більше посилюється в умовах розвитку підприємництва, зумовила необхідність 

правильності його планування. Обчислення оптимального розміру 
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операційного прибутку стає найважливішим елементом планування 

підприємницької діяльності на сучасному етапі господарювання.  

Основні методичні підходи до планування обсягу операційного прибутку 

підприємства досить широко розглянуто в сучасних наукових джерелах 

[1; 2; 3; 4]. Відповідно до цих методичних підходів планування прибутку може 

базуватись на двох вихідних умовах.  

Згідно з першою вихідною умовою, основу формування прибутку 

становить плановий обсяг виробництва і реалізації продукції з урахуванням 

ресурсних можливостей підприємства та місткості відповідного ринку, на 

якому вона має продаватись (цей метод планування прибутку визначається як 

«ресурсний»).  

Згідно з другою вихідною умовою, основу формування операційного 

прибутку становить планова потреба у фінансуванні за рахунок цього джерела 

основних напрямів стратегічного розвитку підприємства у передбачуваному 

періоді (цей метод планування прибутку визначається як «цільовий»). 

Ресурсний метод планування прибутку дає підприємству змогу повністю 

використати свою виробничу потужність (насамперед основні виробничі 

фонди) і максимізувати як обсяг виробництва, так і обсяг реалізації продукції. 

Але цей метод планування може бути використаний за умови, що вся 

вироблена підприємством товарна продукція може бути повністю реалізована 

(тобто ринкових обмежень щодо попиту на неї немає), а рівень цін продажу дає 

змогу забезпечити рентабельну операційну діяльність. На жаль, сучасний стан 

економічної діяльності більшості виробничих підприємств не дає їм змоги 

максимізувати обсяг виробництва та реалізації продукції як за ринковими 

обмеженнями (низьким рівнем попиту), так і за рівнем собівартості (який не дає 

можливості встановлювати сприятливі для покупців ціни і нарощувати її збут). 

На кінець слід відмітити, що в межах ресурсного підходу до планування 

прибутку виділяють три методи розрахунку планового обсягу операційного 

прибутку. Це метод прямого розрахунку, аналітичний метод і метод розрахунку 

прибутку на основі показника витрат на 1 грн продукції. Поглиблення 

особливостей застосування зазначених методів при плануванні операційного 

прибутку буде предметом подальших наукових досліджень. 
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Выбор концепции управления денежными потоками является очень важным 

этапом для выработки эффективной финансово-экономической политики. 

Ошибочно выбранная концепция может привести к значительным потерям 

прибыли. Для оперативного управления деятельностью хозяйствующего субъекта 

изучение денежных потоков имеют первостепенное значение [3, c. 456]. 

Лопатников Л. И. определяет денежный поток как разницу между доходами и 

издержками экономического субъекта [5]. В качестве примера были выбраны 

концепции «Эффективности рынка» и «Асимметричной информации».  

Смысл концепции асимметричной информации в том, что отдельные 

категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем участникам рынка в 

равной мере. Если такое положение имеет место, говорят о наличии 

асимметричной информации [3, с. 452].  

Недостатком концепции ассиметричной информации считается то, что из-за 

не равного доступа к информации нарушаются условия взаимовыгодной торговли. 

Слабо информированные покупатели могут посчитать товар не качественным, что 

приведет к снижению цены на него и вытеснению с рынка [6, c. 543]. Поиск 

информации связан с большими затратами, которые не всегда оправданы. 

Преимуществом данной концепции считается то, что владение 

исключительной информацией, является одним из условий получения прибыли. 

На рынке остаются только самые приспособленных, которые готовы двигаться 

вперед. Наличие ассиметричной информации, способствует развитию 

конкуренции [2]. Заставляет принимать обоснованные и качественные решения. 

От уровня информированности зависит и уровень эффективности рынка, чем 

выше уровень информированности, тем эффективнее рынок [6, c. 543]. 

Что же касается концепции эффективности рынка, то по содержанию она в 

чем-то подобна предыдущей концепции, в ней информация рассматривается как 

основополагающий фактор, и от того насколько быстро информация отражается 

на ценах, зависит каким будет уровень эффективности рынка [4]. Считается, что 

цены всех активов находятся в равновесии, цена изменится, только при 

поступлении новой информации.  

Плюсом в данной концепции можно выделить то, что эффективный рынок 

дает возможность осуществлять арбитражные операций. Так как арбитражные 

сделки способствуют восстановлению равновесия на рынке.  

Арбитраж в экономике — несколько логически связанных сделок, 

направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или 

связанные активы в одно и то же время на разных рынках [1]. Если рынок 

эффективен, то все участники равны, так как существенное изменение цены может 
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быть вызвано, только новой информацией, рынку свойственно множество 

покупателей и продавцов, все субъекты действуют рационально, отсутствуют 

затраты, налоги и др. препятствующие совершению сделок и т. д., но не все 

выполняется в реальности, так как информация не может быть равнодоступной 

[2].  

С позиции инвестора, минусом в концепции эффективности рынка, является 

то, что инвестор теряет возможность получить сверхприбыль, из-за того, что на 

рынке будут действовать все эффективно, то есть будут находиться в равных 

условиях. Возможно отсутствие стимулов к конкурированию, что может 

отразиться на качестве товаров.  

Концепция ассиметричной информации отличается от концепции 

эффективности рынка тем, что для первой основной исследования является 

непосредственно сама информация, ее наличие, степень доступности и т.д. 

А концепция эффективности рынка кроме информации исследует и ряд других 

показателей, которые оказывают влияние на рынок, денежные потоки, прибыль и 

т.д. С позиции концепции эффективности все участники рынка равны, а значит 

обладают равной информацией. А с позиции концепции асимметричной 

информации, не все участники одинаково информированы.  

Можно заметить, что данные концепции как схожи, так и различны во 

многом, поэтому четко определить, какая из них лучше или хуже достаточно 

сложно. Создание эффективного рынка, возможное в принципе, на практике 

нереализуемо. Ни один из существующих рынков нельзя назвать эффективным в 

полном смысле этого слова. На экономически эффективном рынке цены не могут 

немедленно реагировать на поступление новой информации, но при условии 

исключения информационных и трансакционных издержек получить на таком 

рынке сверхдоходы невозможно. 
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Розробка економічно обґрунтованої класифікації ризиків для страхових 

компаній має важливе значення з декількох позицій. По-перше, вона допомагає 

визначити місце конкретного ризику в загальній системі ризиків. По-друге, дає 

можливість систематизувати ризики згідно певних критеріїв. По-третє, дозволяє 

ідентифікувати чинник, який генерує той чи інший вид ризику, прослідкувати та 

ув‘язати динаміку відповідного фактора та ступеня прояву генерованого ним 

ризику. По-четверте, дозволяє виокремити зі всієї сукупності фінансових 

ризиків ті з них, які найбільшою мірою притаманні діяльності страхових 

компаній. По-п‘яте, є необхідною передумовою вибору оптимального методу 

аналізу, оцінки та управління для кожного ризику чи групи ризиків.  

Метою дослідження є розробка класифікації фінансових ризиків страхових 

компаній, що дозволить більш якісніше оцінювати ефективність організації 

управління ризиком зокрема, та бізнесом у цілому.  

В основу класифікації ризиків, яка запропонована проф. С. С. Осадцем 

покладено критерії, що характеризують найважливіші складові поняття ризику: 

випадкову подію, як причину виникнення ризику, ризикогенний об‘єкт як його 

носій, імовірність настання випадкової події щодо місця, часу й наслідків [1, 

с. 65-68]. Дана класифікація набула певного прикладного значення у 

страхуванні ризиків та є основою встановлення окремих видів страхових 

послуг. У той же час, вона є дещо неповною та не враховує види фінансових 

ризиків, які виникають у страхових компаній внаслідок провадження своєї 

діяльності. 

Подібну класифікацію фінансових ризиків пропонують С. В. Ковальчук, 

І. В. Форкун, доповнюючи її такими ознаками, як за можливістю настання 

ризиків (потенційні ризики, реалізовані події, реальні ризики) та можливістю 

страхування ризиків (ті, що підлягають страхуванню та ті, що не підлягають 

страхуванню) [2, с. 404].  

У роботі Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньової [3, с. 353-360] детально 

охарактеризовано найбільш поширені види фінансових ризиків, які включають 

ризик зменшення фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, 

інфляційний, процентний, інвестиційний, депозитний, кредитний, валютний, 

ризик упущеної вигоди. 

У роботі Л. Н. Тепмана [4] серед видів підприємницької діяльності 

виділено окремо фінансову та страхову, в той час як страхові компанії згідно 

Закону України «Про страхування» є фінансовими установами, а страхові 

послуги згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне 
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регулювання ринків фінансових послуг» є фінансовими послугами. У зв‘язку з 

цим вважаємо за доцільне розглядати страховий ризик в наведеній у [4] 

класифікації елементом фінансового ризику. Класифікуючи фінансові ризики, 

Л. Н. Тепман розкладає їх на два види: ризики, пов‘язані з купівельною 

спроможністю грошей (інфляційні, дефляційні, валютні, ризики ліквідності) та 

ризики, пов‘язані з вкладеннями капіталу – інвестиційні ризики (ризик 

упущеної вигоди, процентні, кредитні) [4]. 

Враховуючи специфіку діяльності страхових організацій, позитивні 

сторони та виявлені недоліки розглянутих класифікацій, наводимо 

класифікацію фінансових ризиків страховиків, в основу якої покладено принцип 

вибору методу управління фінансовими ризиками страхових компаній (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Класифікація фінансових ризиків страхової компанії 

Класифікаційна ознака Групи (види) ризиків 
Залежно від причини виникнення  Систематичні (ринкові) ризики. Несистематичні (специфічні) 

ризики. 

За факторами, що зумовлюють 

виникнення  

Природні ризики, політичні ризики, економічні ризики, 

соціальні ризики, техногенні ризики. 

За ступенем охоплення  Ризики страхової діяльності загалом. Ризики певних груп 

страхових компаній. Ризики окремих страхових компаній. 

За можливими наслідками Статичні ризики. Динамічні ризики. 

За характером можливого 

фінансового результату  

Чисті ризики. Спекулятивні ризики. 

За часом виникнення Ретроспективні  ризики. Поточні  ризики. Перспективні ризики. 

За тривалістю дії Постійні ризики. Довгострокові ризики. Короткочасні ризики 

В залежності від масштабів 

ризикових подій 

Глобальні ризики. Локальні ризики.  

За територією Міжнародні ризики. Національні ризики. Регіональні ризики. 

Місцеві ризики. 

За сферою виникнення  Внутрішні (суб‘єктивні) ризики. Зовнішні (об‘єктивні) ризики. 

За організаційно-правовою 

формою страховика 

Ризики господарських товариств. Ризики державних 

організацій. 

Ризики товариств взаємного страхування. 

За сферою діяльності страховика  Ризики, пов‘язані зі страхуванням життя. Ризики загального 

страхування. 

За значущістю впливу на 

діяльність страхової компанії  

Критичні ризики. Середні (допустимі) ризики. Незначні ризики. 

За величиною затрат, пов‘язаних 

із управлінням ризиками  

Ризики, управління якими вимагає великих затрат. 

Ризики, управління якими вимагає середніх затрат. 

Ризики, управління якими потребує незначних затрат. 

Ризики, управління якими не потребує жодних затрат. 

За методами регулювання Ризики, за якими доцільно формувати внутрішні резерви. 

Ризики, які доцільно передавати на перестрахування. Ризики, 

які доцільно диверсифікувати. Ризики, які доцільно хеджувати. 

Ризики, які доцільно регулювати іншими методами. 

За можливістю перестрахування  Ризики, що підлягають перестрахуванню. Ризики, що не 

підлягають перестрахуванню. 

За видами  Процентний, депозитний, кредитний, ризики фінансової 

ненадійності (ризик зниження фінансової стійкості, 

неплатоспроможності, збитковості, ризик банкрутства) та інші. 
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Таким чином, погляд фахівців щодо систематизації фінансових ризиків є 

неоднозначним, тим не менше класифікації, які пропонують сучасні автори, 

певною мірою кореспондують між собою, причому кожен із них виділяє ті 

ознаки, які йому видаються найбільш суттєвими. Неоднаковим є підхід до 

визначення в цій класифікації місця фінансового ризику, різним, подекуди 

неповним, є пропонований кожним із авторів його склад, що і впливає на 

трактування змісту ризику. Крім того, як ми зазначали раніше, науковці не 

враховують галузевої специфіки, яка безумовно впливає на склад ризиків 

підприємств та організацій. 
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С развитием рыночных отношений операции с ценными бумагами 

получили массовое распространение наряду с операциями по реализации 

товаров, кредитованием и другими. Ценные бумаги существуют в различных 

видах и служат удобным инструментом организации и функционирования 

предприятий в условиях рыночной экономики.  

 Одним из приоритетных направлений повышения инвестиционной 

активности белорусских предприятия является развитие срочного сегмента 

рынка ценных бумаг Республики Беларусь, на котором обращаются лишь 

расчетные финансовые итоварные фьючерсы [1]. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что развитие 

срочного рынка в Беларуси позволит белорусским организациям более активно 

работать с партнерами из СНГ и Евросоюза, а также ролью биржевого рынка 

фьючерсных и опционных контрактов в обеспечении устойчивого 

функционирования отечественной экономики на основе снижения рисков 
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производственной и финансовой деятельности предприятий, финансовых 

организаций и развития их инвестиционной деятельности.  

Целью работы является изучение опыта биржевой торговли 

фьючерсными контрактами в Республике Беларусь и определение проблем и 

перспектив развития данного сегмента срочного рынка. 

 Динамика срочного рынка Республики Беларусь имеет тенденцию к 

росту. Объем торгов фьючерсными контрактами на ОАО «Белорусская 

валютно-фондовая биржа» в 2012 году составил 49910,2 млн руб, 

увеличившись по сравнению с 2009 годом на 17910,2 млн руб, или на 56 % [2]. 

При этом, темпы прироста объемов торгов начали замедляться с 2010 года. Так, 

если в 2010 году годовой темп прироста составил 28 %, то в 2011 и в 2012 – 

10,1 % и 10,7 % соответственно.При этом, доля срочного рынка в суммарном 

объѐме биржевых торгов на белорусском рынке ценных бумаг остается низкой. 

Так на начало 2012 года удельный вес данного сектора в общем объеме 

составил 0,1 %, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 0,03 процентных 

пунктов [2]. 

 По результатам проведѐнного анализа можно обозначить следующие 

проблемы и направления их предотвращения: 

 Во-первых, необходимо повысить уровень знаний субъектов 

хозяйствования касательно торговли в данном направлении. Однако остается 

вопрос в заинтересованности хозяйствующих субъектов в применении новых 

методов торговли, учитывая отсутствие склонности у белорусских организаций 

во внедрении инноваций.  

 Во-вторых, сложность отражения операций с производными 

финансовыми инструментами в бухгалтерском учѐте. Для обобщения 

информации о наличии и движении вложений в ценные бумаги других 

организаций предназначен счет 06 «Долгосрочные финансовые вложения» [3]. 

В типовом плане счетов бухгалтерского учѐта нет конкретных синтетических 

счетов и субсчетов для учета производных финансовых инструментов. Для того 

чтобы снизить возможность допущения ошибок при учѐте операций с 

производными ценными бумагами, а также для надлежащего контроля за этими 

операциями, автор предлагает ввести дополнительный субсчѐт 06-4 

«Долгосрочные финансовые вложения в производные ценные бумаги». 

 В-третьих, правовые акты, регулирующее торговлю фьючерсами, 

должны обеспечивать доступ максимального числа участников торгов, а также 

определить рациональные нормы налогообложения данных сделок с учетом 

возможных рисков.  

Успешное развитие торговли производными финансовыми инструментами 

даст возможность: 

 хеджировать ценовые риски и повышать эффективность планирования 

производственной и торговой деятельности; 

 извлекать прибыль из колебания цен в ходе биржевых торгов, 

осуществлять арбитражные операции; 
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 использовать преимущества биржевого срочного рынка – ликвидность, 

надежность расчетов и поставки, правовую защищенность и прозрачность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что срочный рынок Республики 

Беларусь недостаточно развит и имеет ряд проблемы. Эффективное 

функционирование данного сегмента товарного рынка будет способствовать 

переориентации производства и развитию отраслей, находящихся в состоянии 

упадка. Срочный рынок позволит предприятиям расщеплять такие 

характеристики инвестирования как: цена, время, потоки платежей, 

платежеспособность и ликвидность, а также управлять каждой из них по 

отдельности, изменяя структуру своих рисков, принимать на себя лишь те 

риски, которые соответствуют специфике текущей деятельности. Развитие 

срочного рынка в Республике Беларусь можно рассматривать как готовность 

экономики к инновациям, а также как повышения инвестиционной 

привлекательности государства. 
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Постановка проблеми. Для успішної діяльності страхової організації є не 

тільки злагоджена робота облікового апарату та чіткість у побудові 

цілеспрямованого облікового процесу, але й здійснення зовнішнього аудиту. 

Потреба дослідження аудиту страховиків зумовлена відсутністю глибоких 

теоретичних розробок у створенні національної моделі аудиту страхового 

бізнесу та практичних рекомендацій щодо організації й ведення аудиторського 

контролю в страховій організації.  
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Метою роботи є особливості здійснення зовнішнього аудиту 

розрахункових операцій страхових компаній. 

Виклад основного матеріалу. Основною методикою здійснення 

аудиторської перевірки діяльності страхової компанії є програма аудиту, в якій 

визначено перелік питань аудиторської перевірки. Такі програми складає кожен 

аудитор перед перевіркою страхової організації. Проте ці програми мають 

низку недоліків, зокрема не існує чіткого переліку питань аудиторської 

перевірки страховика, тому відповідно виникає проблема виникнення 

аудиторських ризиків у разі недосконалої перевірки. 

За результатами здійсненого аудиту фінансової звітності страховики 

отримали аудиторські висновки, у яких підтверджено їх повноту і 

достовірність. Проте, оцінюючи ці аудиторські висновки з позицій якісного 

надання аудиторських послуг, доцільно розширити перелік питань, які будуть 

висвітлені в аудиторському висновку підтвердження фінансової звітності 

страховика. Дослідження щодо структурних елементів аудиторських елементів 

аудиторських висновків, не висвітлюють питання, які стосуються внутрішніх та 

зовнішніх чинників впливу на об‘єкт аудиту, не розкривають особливості 

діяльності філій компаній, не достатньо деталізовані статті балансу, відсутня 

інформація про управління фінансовими ризиками [1]. Враховуючи специфіку 

страхового бізнесу та наявний методичний підхід, практику аудиторських 

компаній та закордонний досвід надання аудиторських послуг доцільно 

запропонувати удосконалений методичний підхід до елементів аудиторського 

висновку про достовірність фінансової звітності страховика. Отже, при 

проведенні аудиту фінансової звітності страхової компанії необхідно 

перевірити наявність повного пакету фінансових звітів та правильність їх 

заповнення [2]. При цьому аудитору слід здійснити такі процедури: 

 ознайомитися з принципами, прийомами та методами бухгалтерського 

обліку і способами їх застосування; 

 простежити, яким чином страхова компанія збирає інформацію для 

включення у фінансовий звіт; 

 упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до 

загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського обліку; 

 з‘ясувати, який існує зв‘язок між сальдо рахунків і який вплив на 

результати мають відхилення; 

 перевірити взаємоузгодженість показників форм фінансової звітності [3]. 

Запровадження запропонованого методичного підходу до складових 

елементів аудиторського висновку в практичній діяльності дозволило вирішити 

проблему підвищення якісного та змістового наповнення аудиторського 

висновку. Це дасть змогу істотно покращити системне наповнення 

аудиторського висновку та дасть змогу зацікавленим особам (власникам, 

партнерам та клієнтам як потенційним так і наявним) переконатись у надійності 

страхових організацій. 
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Під час остаточного формулювання аудиторського висновку аудитор 

отримує аудиторські докази, що дадуть змогу йому виробити остаточну думку, 

яку буде покладено в основу аудиторського висновку. 

Аудиторський висновок щодо надійності фінансової звітності дає її 

користувачам високу, але не абсолютну аудиторську гарантію. Здійснені 

дослідження показали, що абсолютна аудиторська гарантія недосяжна через 

такі причини: потрібність судження, використання вибіркових тестів, неповна 

гарантованість самої системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю, а також те, що більшість наявних аудиторських доказів мають 

скоріше запевнювальний, аніж переконливий чи стверджувальний характер [4]. 

Висновки. Внаслідок здійсненого дослідження, щодо особливостей 

здійснення зовнішнього аудиту розрахункових операцій страхових компаній 

перевіряють як загальні питання, так і специфічні операції, характерні тільки 

для страхових організацій. До загальних питань відносять перевірку операцій з 

основними фондами, товаро-матеріальними цінностями й нематеріальними 

активами, дотримання трудового законодавства й розрахунків із оплати праці, 

розрахунково-платіжних і касових операцій, розрахунків із дебіторами та 

кредиторами, ряду інших.  
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Постановка проблеми. Дефіцит державного бюджету є основним 

інструментом державної фінансово-кредитної політики та здатен справляти 
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значний вплив на соціально-економічне становище країни, а також бути 

чинником стримування або прискорення розвитку. Актуальність обраної теми 

обґрунтовується необхідністю пошуку оптимальних шляхівфінансування 

бюджетного дефіциту. 

Метою роботи єдослідження особливостей формування та фінансування 

дефіциту державного бюджету України в умовах ринкової економіки. 

Основна частина.Розмір бюджетного дефіциту є однією з 

найважливіших макрохарактеристик будь-якої економіки. На його утворення 

впливає велика кількість економічних, соціальних і політичних чинників, 

виявлення яких дає змогу обрати найприйнятніший варіант політики 

оптимізації доходів і видатків. 

Серед умов формування бюджетного дефіциту в Україні слід виділити: 

по-перше, жорстку податкову політику, яка не стимулює виробництво; по-

друге, низьку інвестиційну привабливість національної економіки; по-третє, 

постійне зростання видатків бюджету за одночасного зниження доходів. 

Проаналізуємо більш детально розмір і джерела фінансування 

бюджетного дефіциту України.  

В 2011 році дефіцит Державного бюджету України у % до ВВП становив 

3,5 %. Даний показник перевищує європейський норматив, але він значно 

менший показника 2010 року (скоротився в 2,7 разів – до 23,554 млрд грн). За 

даними Міністерства фінансів України, дефіцит держбюджету-2011 на 33 %, або 

на 11,789 млрд грн, менше показника граничного дефіциту, який було 

встановлено Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» [1]. Доходи 

держбюджету в 2011 році становили 314,573 млрд грн, що на 3,5 % більше 

планового показника і на 30,7 % більше надходжень в 2010 році. Витрати 

держбюджету в 2011 р. становили 333,415 млрд грн, що на 2,7 % менше 

планового показника і на 29,826 млрд грн. більше, ніж у 2010 р. [3] 

У 2011 році погашення основної суми боргу державного бюджету 

становило 45,628 млрд грн, зокрема, за загальним фондом 44,852 млрд грн 

Погашення внутрішнього боргу становило 32,081 млрд грн, зовнішнього боргу 

– 13,546 млрд грн [3]. Майже половину дефіциту бюджету в 2011 році було 

профінансовано за рахунок неборгових джерел. Так, від приватизації 

державного майна у 2011 році до загального фонду Державного бюджету 

України надійшло 11,5 млрд грн, що на 14,8 % перевищує показник, 

затверджений Верховною Радою України [2].  

Необхідно зазначити, що реальний дефіцит Держбюджету України в 

2011р. вдвічі перевищив офіційні дані, оприлюднені КМУ. При визначенні 

дефіциту не було враховано бюджетні витрати майже на 22 млрд грн. 

Для подолання проблеми бюджетного дефіциту в Україні необхідні такі 

заходи: 

1) забезпечення оптимального рівня податкових надходжень для 

формування бюджетів усіх рівнів і створення сприятливих умов для 

підприємницької діяльності; 
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2) удосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного 

процесу, своєчасне внесення необхідних змін у закони та нормативні акти, які б 

забезпечили якісне збалансування бюджету на всіх етапах бюджетного 

процесу; 

3) використання прогресивних технологій бюджетного планування та 

бюджетного регулювання, спрямованих на визначення реальних показників 

обсягів доходів і видатків, оптимальне збалансування бюджетів усіх рівнів; 

4) запровадження жорсткого режиму економії бюджетних коштів, 

наприклад скорочення витрат на управління; 

5) посилення відповідальності керівників усіх ланок управління за 

нецільове використання бюджетних коштів. 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що фінансування бюджетного 

дефіциту в Україні проводиться переважно за рахунок запозичень і 

приватизації. Але, зважаючи на вищенаведені дані, можна зробити висновок, 

що складання державного бюджету з дефіцитом, плануючи його покриття за 

рахунок надходжень від приватизації, не є об‘єктивним та економічно 

обґрунтованим. Подальше управління та фінансування дефіциту державного 

бюджету має базуватися на теоретичних і практично обґрунтованих 

рекомендаціях економістів, науковців і дослідників. Необхідно досліджувати 

можливість покриття дефіциту за рахунок джерел, таких як прибуток 

державних підприємств, а не продавати прибуткові державні підприємства. 
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Учет дебиторской и кредиторской задолженностей влияет на величину 

оборотного капитала компании, позволяет эффективно использовать временно 

свободные средства и не допускать появления безнадежных долгов. 
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В соответствии с национальными стандартами, дебиторская задолженность 

– это задолженность других организаций, работников и физических лиц данной 

организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, 

подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы. 

В соответствии с IAS 39, дебиторская задолженность и ссуды выделяются 

в отдельный класс финансовых активов и определяются как «непроизводные 

финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, не 

котируемые на активном рынке», за исключением: 

 активов, которые предприятие намеревается продать немедленно или 

в ближайшем будущем, которые должны быть классифицированы как 

предназначенные для торговли, а также активы, которые предприятие при 

первоначальном признании классифицирует как «оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли 

или убытка»; 

 активов, классифицированных предприятием при первоначальном 

признании как «имеющиеся в наличии для продажи»; 

 активов, по которым владелец может не возместить значительную 

часть своих первоначальных инвестиций, за исключением случаев, когда это 

происходит из-за ухудшения. 

В соответствии с национальными стандартами, кредиторская 

задолженность – это задолженность данной организации другим организациям, 

работникам и лицам, которые называются кредиторами. К кредиторской 

задолженности относятся задолженности предприятия поставщикам, 

подрядчикам, задолженности по платежам в бюджет и др. 

В соответствии с IAS 37, кредиторская задолженность определяется как 

«обязательство оплатить товары или услуги, которые были получены или 

поставлены и на которые либо были выставлены счета-фактуры, либо они были 

формально согласованы с поставщиком». 

Определение, классификация, порядок отражения в учете дебиторской и 

кредиторской задолженностей регулируются IAS 39 «Финансовые инструменты 

– признание и оценка». К кредиторской задолженности также применяется IAS 

37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». 

Порядок раскрытия информации в финансовой отчетности по дебиторской и 

кредиторской задолженностям отражен в IAS 32 «Финансовые инструменты-

раскрытия и представление информации». 

Дебиторская и кредиторская задолженности оцениваются одним из 

следующих методов: 1) исторической стоимости; 2) справедливой стоимости; 

3) чистой стоимости реализации; 4) амортизированной стоимости. 

При первоначальном признании дебиторская и кредиторская 

задолженности оцениваются по справедливой стоимости. 

После первоначального признания дебиторская и кредиторская 

задолженности оцениваются по амортизируемой стоимости с применением 

метода эффективной ставки процента. Эффективная ставка процента – это 
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ставка, которая позволяет привести планируемые суммы денежных выплат к 

дисконтированной балансовой стоимости финансового актива или 

обязательства. 

Дебиторская и кредиторская задолженности по IAS 39 классифицируются 

как финансовый актив и финансовое обязательство соответственно. 

Финансовое обязательство признается прекращенным, когда условия, 

указанные в договоре, исполнены либо договор аннулирован или срок его 

действия истек. Обычно дебиторская или кредиторская задолженности 

погашаются путем перечисления денежных средств на счет дебитора или 

кредитора, а момент прекращения обязательства – это момент поступления 

денежных средств на расчетный счет. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств. Цель инвентаризации – документальное 

подтверждение наличия дебиторской и кредиторской задолженности, 

установление сроков ее возникновения и погашения, уточнение оценки. 

В отличие от национальных стандартов, цель инвентаризации по МСФО – 

это выявление просроченной дебиторской задолженности для работы с 

сомнительными долгами и подтверждение балансовых данных на 

определенную дату. 

Таким образом, были рассмотрены основные отличия учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей по МСФО и по национальным стандартам. В 

качестве обобщающего вывода можно сказать следующее: своевременное и 

правильное отражение информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности на счетах и в регистрах бухгалтерского учета необходимо для 

точной оценки финансового состояния предприятия. 
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Кардинальное изменение курса развития Республики Беларусь на 

инновационную модель развития национальной экономики требуют поиска новых 

эффективных источников и инструментов финансирования инновационных 

проектов. Одним из таких инструментов, проверенных развитыми государствами 

является венчурное финансирование. Именно такой вид финансирования 

позволяет на ранних этапах отобрать предприятие, которое будет 

сверхконкурентным в долгосрочной перспективе.  

Сегодня под термином «венчурный» и понятиями «венчурный капитал» и 

«венчурное финансирование» часто подразумевается любой вид финансирования, 

отличный от банковского кредита. Более того, границы термина «венчурный» в 

русском языке были расширены настолько, что в обиходе появилось слово 

«венчур», которым стали обозначать как способ и форму финансирования, так и 

молодую недавно образованную компанию, ищущую финансирование своего 

бизнеса из внешнего источника. Таким образом, под термином «венчурный» 

понимаются как инвестиции в компании, находящиеся на ранних этапах развития, 

так и прямые инвестиции, т.е. инвестиции в компании, находящиеся на более 

поздних стадиях развития. [1] 

В Беларуси развитие законодательства о венчурном финансировании 

началось три года назад, когда в январе 2007 г. был принят Указ Президента 

Республики Беларусь № 1 о возможности создания венчурных организаций. 

Однако как показала практика, запустить венчурные механизмы не удается сразу и 

без ошибок. Для дальнейшего развития ситуации следовало подписать еще один 

указ, которым стал Указ Президента Республики Беларусь № 252, где Белорусский 

инновационный фонд (Белинфонд), который финансирует инновационные 

проекты на возвратной основе, наделен функциями государственного венчурного 

фонда. В основу построения венчурной индустрии в Беларуси положен опыт 

соседних стран, таких как Российская Федерация, Республики Татарстан, а также 

Республика Казахстан. [2] 

Хотим отметить то, что Китай решил участвовать также в развитии 

венчурного фонда в Республике Беларусь. [3] А венчурная компания ЕврАзЭС 

согласилась на финансирование проектов в области высоких технологий. [4] 

Касательно России и Беларуси хотели бы отметить обоюдную заинтересованность 

сторон в развитии совместного венчурного финансирования [5]. 

Республика Беларусь перенимает весь накопленный опыт как развитых, так 

и развивающихся стран по созданию венчурного предпринимательства. 

Рассмотрим элементы, мешающие развитию венчурного сектора экономики 

в РБ. Так одна из проблем это то, что у нас не очень гибкое корпоративное 

законодательство. Так, к примеру, на данный момент исходя из имеющейся 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

235 

практики работы инвестор получает в обмен на инвестиции в размере 50000-

100000 дол США долю в компании 50-75 %, реже лишь – 25-30 %. Делается это 

все потому, что права миноритарных акционеров у нас практически не 

защищаются, поэтому меньше инвесторы не готовы брать – иначе будет риск того, 

что вследствие недостатка опыта основателя компания обанкротиться. Для 

сравнения, в США за такой же объем инвестиций инвестор, как правило, получает 

5-15 %. Следующая проблема заключается в том, что у нас не так много 

менеджеров, обладающих бизнес-навыками для коммерциализации разработок. 

Отсутствие денег для финансирования проектов не является проблемой. Часто 

выделяю такую проблему как: отсутствие новых прорывных технологий. На 

данный момент она потеряла свою актуальность, так в текущем году прирост 

экспорта и объема разработки компьютерных программ вырос по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года на 40 %. [6] Следующая проблема заключается в 

том, что в Беларуси не так много венчурных инвесторов, как этого требуется. Хотя 

 есть, конечно, и положительные тенденции. Так в Беларуси появляется все 

большее количество бизнес-ангелов – а без них ни один венчурный проект не 

сможет жить. Так, в ноябре 2010 года было создано Общественное объединение 

«Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инвесторов «БАВИН» – это первое 

формализованное объединение бизнес-ангелов. Основными моментами 

сдерживающими формирование у нас венчурной отрасли, по мнению многих 

экспертов-практиков, является отсутствие грамотного регулирования венчурной 

деятельности и слаборазвитый рынок ценных бумаг – обе проблемы переоценены. 

К примеру, можно создать сам венчурный фонд в «удобной» юрисдикции, а на 

белорусскую управляющую компанию возложить обязанности по поиску и 

рассмотрению проектов. 

В заключение хотелось бы сказать, что со стороны государства делается все 

возможное для развития отрасли венчурного финансирования, но стоит понимать, 

что для того, чтобы рынок сформировался, нужен не один десяток лет. 
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С 80-х годов ХХ в. налоговая политика стала главным инструментом 

государственного регулирования роста национальной экономики. Налоговая 

конкуренция всѐ более актуализируется и постепенно переходит на лидирующие 

позиции при принятии экономических и инвестиционных решений.  

Размер налоговых отчислений влияет на экономическую эффективность 

инвестиционных проектов. Вместе с тем налоговые поступления – это источник 

государственных инвестиций, в том числе в объекты, в которых коммерческие 

структуры не заинтересованы по различным причинам (длительные сроки 

окупаемости, высокие риски). Поэтому проблеме совершенствования налоговой 

системы уделяется большое внимание.  

Формирование эффективной налоговой системы в Беларуси невозможно без 

создания действительного механизма налогового администрирования, при 

котором государство и плательщики несут равные затраты на исчисление и уплаты 

налогов.  

С этой целью 26 октября 2012 года Президент Республики Беларусь 

подписал закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, которые 

направлены на снижение налоговой нагрузки и упрощение администрирования. 

Изменения касаются практически всех видов налоговых платежей [1]. 

С 1 января 2012 года стартовал новый интеграционный проект – Единое 

экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России, который 

обеспечивает более тесный уровень интеграции и открывает новые перспективы 

для экономического сотрудничества. 

В складывающейся ситуации задача налоговых органов – обеспечить 

эффективное единообразное налоговое администрирование в сферах, 

затрагивающих взаимные торговые отношения субъектов государств, входящих в 

Таможенный союз, Единое экономическое пространство. 

Соглашение о принципах взимания косвенных налогов в Таможенном союзе 

и протоколы, принятые в его развитие, являются единым для трех стран 

законодательством, регулирующим взимание косвенных налогов во взаимной 

торговле. 

Работа в ЕЭП налагает отпечаток и на другие направления 

налогообложения. Ведь формирование ЕЭП означает, что плательщики вправе 

выбирать государство для регистрации своего бизнеса. Такой подход требует 

эффективных административных мер в области налогообложения, которые были 

бы конкурентоспособны в сравнении с белорусскими партнерами по ЕЭП. 

Беларусь несколько лет подготавливала соответствующий базис. Была 

изменена структура налогов и размеры ставок. В сравнении с государствами – 
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членами Таможенного союза в Республике Беларусь самый краткий перечень 

налогов, а ставки по прямым налогам в достаточной степени конкурентоспособны. 

Сопоставление объемов налоговых деклараций, количества обязательных 

для плательщика административных процедур, отсутствие регламентации затрат 

для исчисления налога на прибыль и обязательной налоговой проверки 

обоснованности возврата налоговых вычетов по НДС при экспорте также 

указывают на преимущество белорусского законодательства. 

В отличие от России и Казахстана, белорусские плательщики не обязаны 

вести отдельно налоговый учет для исчисления налога на прибыль, составлять 

книгу покупок для учета налоговых вычетов по НДС. В России и Казахстане 

суммы «входного» НДС по товарам (работам, услугам) и иным объектам 

принимаются к вычету при условии, что эти объекты будут использованы в целях 

облагаемого оборота. 

Также белорусским плательщикам предоставлено право выбора 

периодичности представления декларации по НДС и срока уплаты НДС 

(ежемесячно или ежеквартально). Белорусские плательщики-экспортеры вправе 

избрать отчетный период – месяц и ежемесячно заявлять к возврату из бюджета 

налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на экспортируемые обороты, 

облагаемые НДС по нулевой ставке.  

В Беларуси ставка налога на прибыль равна 18 % и на дивиденды для 

иностранных инвесторов составляет соответственно 12 % (указанная ставка налога 

на дивиденды также применяется и для белорусских инвесторов). В России и в 

Казахстане ставка налога на прибыль составляет 20 %, а дивиденды, полученные 

нерезидентами, облагаются налогом по ставке 15 %. 

Следует также учитывать, что в Беларуси наиболее привлекательные 

условия администрирования косвенных налогов и самые короткие сроки для 

зачета (возврата) налоговых вычетов, отметил министр. 

В результате упрощения порядка применения налоговых вычетов и 

упорядочения объектов налогообложения НДС с 2012 года ограничение 

налоговых вычетов по НДС установлено лишь в отношении объектов, 

приобретенных за счет безвозмездно полученных средств бюджета. С 2013 года 

сняты ограничения на вычет сумм «входного» НДС, приходящихся на обороты по 

реализации нерезидентам работ, услуг, имущественных прав, местом реализации 

которых не признается территория Беларуси.  

Белорусская налоговая система не должна оказаться за пределами 

европейской конкурентоспособности. 
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Спрощені системи оподаткування в Україні існує понад 14 років, але 

значного економічного ефекту при їх використані за ці роки досягнути не 

вдалося. Нових рис спеціальні режими оподаткування набули з прийняттям 

Податкового кодексу України (надалі – ПКУ).  

Так, спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає 

особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб‘єктів 

[2]. Серед них варто виділити спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, адже нею користуються понад третини усіх зареєстрованих в 

податковій службі платників податків і понад половини фізичних осіб-

підприємців. Незважаючи на значну кількість зареєстрованих платників єдиного 

податку, надходження від сплати єдиного податку у доходах місцевих бюджетів 

не перевищують 3 %. Тому доцільно говорити про орієнтацію на досягнення 

соціального ефекту аніж економічного ефекту. 

Законодавство України щодо спрощеної системи оподаткування є 

нестабільним, про що свідчать постійні поправки, що вносяться до ПКУ. Однак, 

з метою зменшення податкового навантаження на малий бізнес, Закон України 

від 05.07.2012р. № 5083-VI, який набрав чинності 12.08.2012 року внесені зміни 

до глави I «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» ПКУ, 

зокрема введені 5 і 6 групи для суб‘єктів господарювання, які здійснюють 

підприємницьку діяльність на умовах сплати єдиного податку [3, c. 3]. 

Спрощеній системі оподаткування приділяють значну увагу як в Україні, 

так і за кордоном. У наукових колах існує думка, що єдиний податок 

притаманний лише країнам, що розвиваються, але податкові системи таких 

країн, як Австрія, Канада, Нідерланди, Швейцарія, Японія доводять протилежне. 

Основною метою застосування спрощеної системи оподаткування є сплата 

одного податку замість декількох інших. У країнах ЄС сформувався високий 

податковий тиск, частка податків та соціальних платежів в 27 країнах 

перевищує 38,4 %, так у Данії – 47,6 %, для порівняння у США – 24,8 %, у 

Японії – 26,9 % [5, с. 3]. Введення в дію спрощеною системи оподаткування є 

одним із шляхів послаблення податкового тиску на МСП, які в розвинутих 

країнах є основою економіки (наприклад в ЄС – 99 % усього бізнесу – це саме 

малі і середні підприємства). 

Зазвичай, суб‘єктам господарювання дозволяється застосовувати 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності у випадку, коли їхні 

доходи та (або) прибутки не перевищують певної межі. Варто зазначити, що не 
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лише знижені ставки податків характерні для спрощеного оподаткування. Для 

прикладу, законодавство Великобританії передбачає диференціацію податкових 

ставок залежно від групи доходу (існує 5 груп). МСП оподатковуються за 

зниженою ставкою – 25 %. Крім того, якщо річний дохід не перевищив 15 тисяч 

фунтів стерлінгів – достатньо подати просту декларацію про обсяги діяльності 

без розшифровки за видами діяльності [1].  

Схожий підхід у Швеції, де діє принцип нейтральності, згідно якого, 

підприємства, незалежно від форми власності, розміру, місцезнаходження 

застосовують однакову базу оподаткування та податкові ставки. Але є винятки: 

самозайняті особи та малі підприємства з товарооборотом менше 720 тисяч крон 

(112 тис дол США) мають право застосовувати касовий метод обліку та не 

зобов‘язані ставати на облік в державних органах. Якщо товарооборот менше 

1млн. крон (156 тис дол.США) – податкова декларація подається раз на рік, а не 

щомісячно, як для решти підприємств. Так, у США, на відміну від вище 

вказаних країн, відсутні будь-які спеціальні податкові режими, хоча для малих 

підприємств передбачені спрощені норми обліку та звітності. 

В Австрії з метою підтримки МСП підприємства з прибутком у розмірі до 

30 тис євро отримують можливість користуватися нормою про 

неоподатковуваний мінімум інвестованого прибутку без обов‘язкових 

інвестицій. Максимально він може досягати 3900 євро (13 % від 30000 євро). Ця 

норма автоматично застосовується при оподаткуванні приватних підприємців 

[4, с. 29]. Канада відома наданням податкових пільг окремим категоріям 

платників податків. Так, зокрема, податкові пільги в країні надаються фермерам, 

рибалкам, лісничим, інвалідам, а також здійснюється державна підтримка 

благодійництва. У цілому система пільг досить складна (зокрема, лише для 

стимулювання розвитку сільського господарства й рибальства існують три 

спеціальні пільги для оподаткування компаній цих галузей) [1]. 

Беручи до уваги те, що податкова система України є сформованою, варто 

перейняти досвід зарубіжних країн у сфері адміністрування податків, адже 

Україна за складністю, непрозорістю адміністрування податків займає ключові 

позиції. Вагомим кроком на зустріч МСП є запровадження системи електронної 

звітності. Значна частини економіки нашої держави знаходиться в тіні, що 

спричинено надмірним податковим тиском на бізнес. Хоча показники 

податкового навантаження в європейських країнах вищі, недосконале 

законодавство України та менталітет громадян призвів до того, що 

спостерігається хронічний дефіцит бюджету. На нашу думку, вихідом з ситуації 

є створення умов для розвитку МСП, як «локомотива економіки», у формі 

надання податкових канікул новоствореним підприємствам, поліпшення 

прозорості адміністрування податків та підвищення свідомості платників 

податків. 
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У сучасних умовах розвитку світового господарства глобалізаційні 

процеси з кожним роком починають набувати все більшого значення. У 

загальному розумінні глобалізація – це посилення взаємозалежності 

національних економік, переплетення соціально-економічних процесів, що 

відбуваються у різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку кращих 

умов діяльності [1]. Глобалізація є не просто прискоренням темпів 

інтернаціоналізації, її можна вважати якісно новим етапом розвитку світового 

ринку. Вплив процесів глобалізації має своє відображення в усіх сферах 

суспільного життя, у тому числі і в сфері бухгалтерського обліку. В першу 

чергу, це відображається на необхідності регламентації та вдосконалення 

системи обліку транснаціональних корпорацій (ТНК). 

ТНК – особлива форма організації господарської діяльності фірми, 

заснована на кооперації праці працівників підприємств, розташованих у різних 

країнах світу і об‘єднаних єдиним титулом власності на засоби виробництва. 

Виникнення ТНК є одним із найважливіших наслідків глобалізації.  

Метою даного дослідження є вивчення питань, пов‘язаних із впливом 

глобалізаційних процесів на розвиток національної системи бухгалтерського 

обліку, зокрема бухгалтерського обліку транснаціональних корпорацій, а також 

визначення результатів та наслідків даного впливу. 

Як зазначається у праці В. В. Сопко [3], поняття глобалізації для 

бухгалтерського обліку на сьогоднішній день ще не є достатньо вивченим, хоча 

і розглядається у працях науковців. А тенденція до збільшення кількості 

http://tourlib.net/go.php?url=http://rada.gov.ua/
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транснаціональних корпорацій набуває все більшого поширення. Це свідчить 

про актуальність даного питання на сьогоднішній день для України. 

В умовах глобалізації відбувається формування наднаціональної системи 

бухгалтерського обліку, яка забезпечує всі прояви глобалізації – 

інтернаціональної моделі бухгалтерського обліку. Основною метою є 

формування єдиної глобальної системи бухгалтерського обліку, яка б слугувала 

інформаційним джерелом управління наднаціональним бізнесом. Дана модель 

фактично знаходиться «над П(С)БО» та обумовлена розвитком наддержавних 

господарських структур – транснаціональних корпорацій. 

Проблема обліку для ТНК полягає у складанні фінансової звітності як для 

користування у країні-реципієнті інвестицій, так і для використання у країні 

материнської компанії відповідно до національних стандартів.  

Фінансові звіти різних країн відрізняються за наступними параметрами: 

мова; валюта; форма фінансового звіту; основні принципи, на яких ґрунтується 

фінансовий звіт. 

ТНК вимушені приймати різні системи обліку в різних країнах. 

Материнські компанії повинні збирати інформацію від своїх дальніх філій і 

дочірніх компаній й адаптувати отримані дані до вимог обліку тієї країни, де 

знаходяться материнські компанії. 

Регулювання інтернаціональної моделі здійснюється Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (IAS / IFRS) та Загальноприйнятими 

принципами бухгалтерського обліку (GAAP), які знаходяться на стадії 

конвергенції. Залежно від особливостей впровадження МСФЗ (IAS / IFRS) 

можна згрупувати національні системи бухгалтерського обліку за іншими 

моделями, а саме: країни, в яких використовуються лише МСФЗ (IAS / IFRS), 

країни, в яких використовуються МСФЗ (IAS / IFRS) разом із національними 

стандартами, країни, в яких національні стандарти побудовані на основі МСФЗ 

(IAS / IFRS) [4]. 

В Україні основним документом, що регламентує порядок ведення 

обліку, є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що мають відповідати 

Міжнародним стандартам фінансової звітності, які постійно переглядаються та 

доповнюються. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 

року було схвалено Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності в Україні. 

На сьогоднішній день продовжується впровадження МСФЗ в Україні. 

Міністерство фінансів поступово вносить зміни до Національних стандартів, 

наближуючи їх до міжнародних. МСФЗ використовують відкриті акціонерні 

товариства, іпотечні та страхові компанії, інвестиційні фонди, довірчі 

товариства, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, а також будь-які інші 

підприємства з-поміж тих, хто зацікавлений в емітуванні облігацій та залученні 

необлігаційних позик іноземного походження.  

Впровадження МСФЗ в Україні відіграло безумовно позитивну роль 

завдяки сприянню підвищенню інвестицій в національну економіку. Але у той 

же час поза увагою залишився ряд соціально-економічних проблем, які 
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вимагають негайного вирішення та застосування дещо іншого підходу до 

впровадження закордонного досвіду.  

Отже, вивчення загальноекономічних тенденцій глобалізації на сьогодні 

має важливе значення, оскільки процеси глобалізації здійснюють ґрунтовний 

вплив на розвиток національної системи бухгалтерського обліку, у першу чергу 

через ведення обліку ТНК. 
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В современных условиях банки являются главным звеном в обслуживании 

общественного хозяйства, и их задачи в области обслуживания субъектов 

малого и среднего бизнеса связаны с удовлетворением потребностей малых и 

средних клиентов. 

Малые и средние компании очень интересны банкам как клиенты.  Во-

первых, крупный бизнес в республике представлен в основном 

госпредприятиями, которые обслуживаются в госбанках. Во-вторых, сектор 

малого и среднего бизнеса более динамичный и менее рискованный для банков 

с точки зрения кредитования. Наконец, клиенты категории малого бизнеса для 

банков более доходны, чем крупные предприятия. 

При изучении клиентской база банка (субъекты малого и среднего 

предпринимательства), можно понять, что ими являются фактическая 

клиентура банка и его потенциальные клиенты. В качестве же своих 

потенциальных клиентов банк может рассматривать часть потребителей 

банковских услуг, которая находится в пределах возможных контактов с 

банком и которую удовлетворяют набор оказываемых банком услуг и условия 

их предоставления [1, c. 232]. 
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Следует понимать, что в условиях финансовой нестабильности требуется 

реструктуризация доходной части. Необходимо направить свои действия на 

увеличение доли комиссионных доходов в общей структуре. Этой цели 

успешно служит введение гибких тарифов на обслуживание, которые 

позволяют варьировать уровень тарифной нагрузки на клиента в зависимости 

от его типа, финансового положения, потребностей. Постоянный мониторинг 

эффективности не только работы банка в целом, но и прибыльности клиентов 

должен входить в современный арсенал средств управления банком. Таким 

образом, вопросы увеличения доходности банковских услуг тесно связаны с 

необходимостью выделения коммуникаций с клиентами в отдельные объекты 

программ повышения эффективности [2, с. 162]. 

В современных условиях необходимо обращать внимание и на 

тенедостатки, без преодоления которых нельзя говорить о полной реализации 

потенциала развития банков. К ним относятся: 

1. Недостаточно эффективная организация работы клиентской работы и 

неразвитость навыков и систем продаж и обслуживания 

2. Относительно неразвитое качество обслуживания с точки зрения 

скорости принятия решений, сложности процессов и процедур, уровня общения 

и взаимодействия между банком и клиентом. 

3. Невысокий уровень производительности труда работников. 

4. Недостаточно эффективные и затратные системы управления рисками. 

5. Слабые стороны корпоративной культуры. 

6. Недостаточная ответственность за итоговый результат работы банка и 

качество обслуживания клиентов.  

Для развития малым и средним предприятиям сейчас как никогда нужны 

материальные фонды: покупка или строительство офисных или 

производственных помещений, создание торговых площадей, модернизация 

производства, внедрение новых технологий, а это существенные инвестиции. 

То есть это огромный потенциал для работы банков в этом направлении на 

ближайшие годы. Тем более, доходность операций с малым и средним 

бизнесом намного выше, чем по стандартным розничным операциям, так как 

основное финансирование, предоставляемое банком, направлено на увеличение 

объемов бизнеса, т.е. на получение дополнительных прибылей, что, 

соответственно, значительно повышает платѐжеспособность таких клиентов. 

Кроме того, просто предложение программ кредитования малого бизнеса – 

это уже вчерашний день, уверенно в будущее могут смотреть только те банки, 

которые готовы комплексно обслуживать таких клиентов, предлагая им пакеты 

продуктов, включая депозитные программы, услуги по сбору наличных денег, 

зарплатные проекты и расчетно-кассовое обслуживание. Именно так 

выстраивают свою работу сегодня банки, занимающие лидирующие позиции в 

этом секторе. 

В сложившейся экономической ситуации субъектам малого и среднего 

предпринимательства как никогда нужна твердая поддержка банка с 

предложением инновационных банковских продуктов и использованием новых 
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технологий обслуживания. Понимая это, многие белорусские банки уже 

переориентировались с сегмента крупного бизнеса на малый и средний и 

предлагают довольно широкий перечень услуг этой категории клиентов. 

Планы по либерализации экономики в Беларуси хотя и не сразу, но 

последовательно начинают претворяться в жизнь. Упрощение процедур 

регистрации, лицензирования, корректировка ставок арендной платы, 

систематизация проверок – это первые шаги навстречу малому и среднему 

бизнесу. Но еще многое предстоит сделать в части улучшения делового 

климата и создания благоприятных условий для развития частной инициативы. 

Следует понимать, что простое предложение программ кредитования 

малого бизнеса – это уже вчерашний день, и уверенно в будущее могут 

смотреть только те банки, которые готовы комплексно обслуживать таких 

клиентов, предлагая им пакеты продуктов, включая депозитные программы, 

услуги по сбору наличных денег, зарплатные проекты и расчетно-кассовое 

обслуживание. Именно так сегодня могут выстроить свою работу банки, 

занимающие лидирующие позиции в этом секторе [2, с. 163]. 
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Поставити правильний діагноз підприємству, визначити, у якому стані 

воно перебуває і які передумови в нього є для розвитку в майбутньому, можна 

за допомогою методичних підходів оцінювання. Вибір показників оцінювання 

фінансового стану залежить від особливостей виробничої діяльності, галузевих 

особливостей і форм власності [1]. 

Метою дослідження є вивчення характеристик основних методик оцінки 

фінансового стану, а також визначення основних показників, які 

використовуються для визначення фінансового стану підприємства. 

Фінансовий стан організації є результатом взаємодії всіх складових 

фінансових відносин, що виникають у ній в процесі своєї діяльності, та 

характеризується розміщенням і використанням активів, а також джерелами їх 
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формування. Важливого значення набуває об‘єктивна та своєчасна оцінка 

фінансового стану, адже жодне підприємство не повинне нехтувати 

потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) та можливістю 

вчасно вийти з скрутної економічної ситуації, які можна виявити лише завдяки 

оцінці фінансового стану суб‘єкта господарювання [2]. 

У дослідженні розглянуто особливості методичних підходів до аналізу й 

оцінки фінансового стану підприємства на прикладі таких методик: 

1. Методика оцінки фінансового стану, запропонована 

А. Д. Шереметом і Р. С. Сайфуліним. За нею проводиться оцінка фінансового 

стану за звітний період комплексно, тобто внаслідок аналізу абсолютних і 

відносних показників. Рекомендована науковцями методика може бути 

застосована для фінансової звітності суб‘єктів господарювання, які реалізують 

товари, роботи чи послуги на момент відправки цих товарів, виконання робіт і 

надання послуг, і не може бути використана для підприємств, які показують у 

своїх бухгалтерських балансах реалізацію на час зарахування коштів в касу або 

на розрахунковий рахунок із-за невідповідного відображення у балансі 

дебіторської заборгованості, що призведе до перекручування показників. Дана 

методика включає 3 основні етапи: 

1-й – загальна оцінка стану і його вивчення за звітний період, 

вертикальний і горизонтальний аналіз агрегованого балансу, розрахунок 

фінансових коефіцієнтів, деталізація змін статей всього балансу. 

2-й – аналіз фінансової стійкості – визначення надлишку / нестачі джерел 

коштів формування витрат і запасів, виміряння ступеня покриття необоротних 

активів коштами. 

3-й – аналіз ліквідності балансу, ділової активності і платоспроможності 

підприємства. 

2. Методика аналізу фінансового стану рекомендована 

В. І. Подільським включає докладний опис основних етапів оцінки фінансового 

стану і вона є досить зручною і доступною для користувачів. Результати аналізу 

запропонованої методики дають змогу визначити відповідність певної фази 

життєвого циклу до його фінансового стану. Сам аналіз складається з 6-ти 

етапів, кожний з яких надає інформацію про фінансовий стан суб‘єкта 

господарювання [3]. 

При аналізі фінансового стану виокремлюють 5 основних груп 

фінансових показників: 

1. Показники оцінки ліквідності – ліквідність характеризує здатність 

підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність 

підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для 

погашення поточних зобов‘язань – короткострокової кредиторської 

заборгованості.  

2. Показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) – тобто 

можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні 

зобов‘язання.  
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3. Показники оцінки ділової активності (оборотності) – аналіз ділової 

активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності 

підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів 

підприємства. 

4. Показники оцінки рентабельності – один із головних вартісних 

показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів 

і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. 

5. Показники оцінки майнового стану – дають змогу визначити 

абсолютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, 

відслідковувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінансових 

ресурсів підприємства [4]. 

Отже, стійкий фінансовий стан підприємства формується за умови його 

ефективної господарської діяльності. І таким чином оцінка фінансового стану 

повинна здійснюватись не через один, нехай найважливіший, показник, а тільки 

за допомогою комплексу, групи показників, що детально й всебічно 

характеризують надійність підприємства як партнера в господарському 

відношенні з постачальниками, покупцями, найманими працівниками, 

власниками, державою. Аналіз фінансового стану сьогодні є головною основою 

функціонування будь-якого суб‘єкта економічної діяльності, включаючи і тих, 

що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. 
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Функціонування в умовах ринкової економіки вимагає від суб‘єктів 

господарювання більш оперативно та адекватно  реагувати на зміну зовнішнього 

середовища з метою підтримки стійкого фінансового стану й постійного 

вдосконалення процесу виробництва. Сьогодні підприємствам доводиться 
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самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, 

спираючись на ситуацію на ринку та необхідності забезпечення виробничого та 

соціального розвитку бізнесу, що, в свою чергу, потребує застосування 

ефективної економічної моделі розвитку підприємства.  

В економічній літературі дослідженням поняття «фінансова стратегія 

розвитку підприємства» присвячені роботи як вітчизняних, так і закордонних 

учених. Зокрема, до них можна віднести І. Ансоффа, П. Друкера, І. Бланка, 

В. Антонова, М. Афанасьєва, К. Дж. Кука, І. Отенка тощо. Аналіз цих 

досліджень дозволяє стверджувати, що серед науковців немає єдиної думки 

щодо визначення економічної сутності фінансової стратегії підприємства, що 

стримує розробку та впровадження дієвих управлінських рішень щодо 

забезпечення розвитку підприємства. 

Частина науковців визначають фінансову стратегію як засіб досягнення 

загальної стратегічної цілі підприємства [1]. Інші науковці розглядають 

фінансову стратегію як складову загальної стратегії розвитку суб‘єкту 

господарювання, не виділяючи її в окрему економічну категорію [2].  

Не достатньо уваги приділяється науковцями й питанням, пов‘язаним із 

фінансовою стратегією розвитку підприємства. Спрямування на розвиток, як 

основну мету стратегічного управління, відповідає останнім світовим тенденціям 

ведення бізнесу. 

Метою дослідження є визначення поняття «фінансова стратегія розвитку 

підприємства» на основі критичного аналізу та узагальнення його складових.  

Розкриття поняття «фінансова стратегія розвитку підприємства» потребує 

декомпозиції його на наступні складові: стратегія підприємства, фінансова 

стратегія підприємства, розвиток підприємства.  

У роботі [3] подано узагальнення визначень поняття «стратегія 

підприємства». Погоджуючись з авторами, під останнім будемо розуміти 

сукупність дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом 

раціонального використання ресурсів економічної системи.  

Оптимальний варіант фінансової стратегії, який в подальшому може бути 

використаний в діяльності підприємства, визначається відповідністю її певним 

критеріям. Зокрема, реальні економічні та фінансові можливості повинні 

відповідати стратегічним цілям підприємства, методи реалізації фінансової 

стратегії повинні легко пристосовуватися до змін фінансово-економічної 

ситуації та бути адекватними до обраної стратегії, фінансова стратегія взагалі 

повинна бути спрямованими на розвиток підприємства [4]. 

Фінансова стратегія забезпечує фінансову стійкість підприємства за 

рахунок обраного методу формування фінансових ресурсів у процесі його 

фінансової діяльності. Під останньою будемо розуміти діяльність, яка веде до 

зміни розміру та складу власного і позичкового капіталу підприємства. Вона, як 

вказується в роботі [5], пов‘язана з визначенням потреби підприємства в 

капіталі, пошуком джерел фінансових ресурсів, проведенням практичної роботи 

по мобілізації капіталу, його розподілом за напрямками й оцінкою ефективності 

його використання. 
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Слід зазначити, що цілі фінансової стратегії повинні підпорядковуватися 

загальній стратегії економічного розвитку, оскільки фінансова стратегія є 

складовою частиною загальної стратегії підприємства. Вона охоплює всі форми 

фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних 

засобів, формування, розподіл і використання прибутку, готівкові та 

безготівкові розрахунки, інвестиційну та кредитну політику. Її вибір обмежують 

зовнішні та внутрішні фактори, і вона залежить від фінансових ресурсів та 

ризиків, на який можуть піти управляючі та власники підприємства. Якщо 

підприємство має значні ресурси, але не має наміру йти на ризик, ефективною 

може бути стратегія розвитку продукту, якщо ж у підприємства спостерігається 

недостатня кількість ресурсів, то може бути обрана стратегія розвитку ринку [6]. 

Фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних 

можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів і фінансовому 

ринку та визначає довгострокові цілі фінансової діяльності, вибір ефективних 

засобів їх досягнення. 

Поняття «розвиток підприємства» використовується для позначення 

переходу з одного стану в інше, котре вважається кращим, більш ефективним 

або доцільним для діяльності [3]. 

Таким чином, фінансова стратегія розвитку підприємства являє собою 

частину загальної стратегії підприємства, генерує управлінські рішення у його 

фінансовій системі та спрямована на інтенсивний (якісний) розвиток 

підприємства. Вона повинна розглядатися як функціональна стратегія, поруч із 

іншими функціональними стратегіями. В той же час фінанси є загальним 

ресурсом, наявність якого визначає можливість та варіанти реалізації, як базової 

стратегії розвитку, так і її функціональних стратегій. Це дозволяє говорити про 

фінансову стратегію, як про головну в загальному портфелі стратегій  розвитку 

підприємства. 
Список використаних джерел 

1 Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Финансовые механизмы стратегического 

управления развитием предприятий. – Харьков: Основа, 1999. -488 с. 

2. Макаров М. Внедрение стратегии: шаг за шагом // Управление компанией, 2002. – № 2. – С. 25. 

3. Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: 

Монографія. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с. Укр. мов. 

4. Мартюшева Л. С., Коренева А. Б. Финансовые инструменты определения стадии 

жизненного цикла предприятия. Научный информационный журнал «Бизнес Информ», № 

8 2008 г. (354), – С. 71-75. 

5. Мартюшева Л. С., Меренкова Л. О. Фінансова діяльність суб‘єктів підприємництва. 

Навчальний посібник. – Х.: Вид. ХДЕУ. – 2007. – С. 236. 

6. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Гардарика, 1998. – 296 с. 

 

 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

249 

УДК 658.11 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ 

Дем’янчук К. С. 

Науковий керівник: к.е.н. Криниця С. О. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Проблема забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств 

зумовлює питання щодо вибору методики її оцінювання. 

Науковці виділяють декілька варіантів методик оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. Аналіз сучасних підходів щодо оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, дає змогу виділити три основні групи 

методів оцінки стосовно використання підприємницького досвіду.  

До першої групи слід віднести методичні розробки, сформовані без 

урахування думок практиків. Такі методи формуються науково-аналітичним 

шляхом. Ряд науковців пропонують індикаторний метод оцінки 

конкурентоспроможності підприємства за економічними та соціальними 

стандартами.  

Більшість аналізованих методик оцінки належить до другої групи – на 

певному етапі дослідження залучають думки фахівців-практиків (переважно 

шляхом використання експертних оцінок). Отримані результати осереднюють і 

зважують на питому вагу окремих показників. При цьому набір компонентів 

оцінки залежить від цілей дослідження. Такі методи мають низку переваг: 

порівняно більшій набір показників оцінки, який може змінюватися залежно від 

мети; залучення тих експертів, що знаються на конкретному предметі аналізу; 

наявність готових алгоритмів і простота розрахунків.  

До третьої групи методів слід віднести практичні дослідження, що 

базуються переважно на досвіді сучасних підприємств, але частіше вони 

стосуються конкурентоспроможності товарів, а не підприємств.  

Таким чином, прикладом оцінки конкурентоспроможності підприємства, 

побудованої з переважним використанням практичного досвіду підприємств, є 

метод, в основі якого лежить аналітична оцінка результатів діяльності 

підприємств [1].  

На жаль, подібних практичних досліджень з урахуванням досвіду фахівців 

недостатньо. В той же час він міг би стати корисним для розробки дійсно 

дієвих методів оцінки.  

Інший підхід до класифікації методів оцінки рівня 

конкурентоспроможності підприємства можуть бути об‘єднані в наступні 

дев‘ять груп: методи, засновані на аналізі порівняльних переваг; методи, що 

базуються на теорії рівноваги фірми та галузі; методи, побудовані на основі 

теорії ефективної конкуренції; методи, засновані на теорії якості товару;  

матричні методи оцінки конкурентоспроможності; інтегральний метод; метод, 

заснований на теорії мультиплікатора; метод визначення позиції в конкуренції з 
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погляду стратегічного потенціалу підприємства; методи, засновані на 

порівнянні з еталоном.  

Аналіз існуючих в економічній літературі підходів дозволив визначити, що 

конкурентна перевага являє собою відносну категорію, яка проявляється у 

конкурентному середовищі, характеризується певною стійкістю та 

ефективністю, властивістю адаптуватися до мінливих умов і визначає 

можливості більш ефективного функціонування підприємства порівняно з 

конкурентами.  

Існує дуже багато різних методик оцінки конкурентоспроможності: цінова, 

нецінова, за фактором часу та ін. Особливу увагу при оцінці 

конкурентоспроможності необхідно звернути на технічні параметри, а саме: 

показники потужності, надійність і тип [2]. 

Ще один підхід передбачає таку класифікацію критеріїв і показників 

конкурентоспроможності, як: ефективна виробнича діяльність підприємства; 

фінансове становище підприємства; організація збуту та канали розподілу 

продукції [3]. 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства реалізується за рахунок 

реального аналізу сильних і слабких сторін. Вона стає останньою ланкою при 

здійсненні маркетингових досліджень, які покликані визначити потенційні 

можливості підприємства. Дана оцінка повинна містити такі показники: 

1) потреба в капіталовкладеннях фактичних і на перспективу; 2) асортимент 

конкурентоспроможної продукції, її обсяги та вартість; 3) набір ринків або їх 

сегментів для кожного продукту; 4) потреба в засобах на формування попиту та 

стимулювання збуту; 5) перелік заходів і засобів, якими підприємство може 

забезпечити собі перевагу на ринку; 6) створення заохочуваного уявлення про 

підприємство у споживачів [4]. 

Дослідження існуючих підходів до оцінювання конкурентоспроможності 

підприємства показав, що вони мають ті чи інші недоліки, які заважають 

їхньому використанню на практиці, а саме:  

- різні підходи до вибору системи показників для оцінки 

конкурентоспроможності дають результати, які протирічать один одному;  

- використання для визначення інтегрального показника 

конкурентоспроможності підприємств таких методів як додавання або 

множення індивідуальних показників, що входять в систему, приводять до того, 

що отриманий показник не має економічного сенсу. 
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Сучасний фінансовий ринок надає великі можливості у вкладанні своїх 

капіталів для всіх його учасників, котрі мають, навіть, невеличкі збереження. 

Однією з таких можливостей є хедж-фонди, які мають певні переваги серед всіх 

інших. А саме, отримання прибутків незважаючи на фінансовий стан ринкового 

середовища. 

Метою даної роботи є дослідження діяльності хедж-фондів та їхній майбутній 

розвиток в Україні. 

Хедж-фонд – це приватний інвестиційний фонд, зазвичай відкритий для 

обмеженої кількості кваліфікованих інвесторів. Фонд вільний вибирати власну 

інвестиційну стратегію, що практично не регламентується державними органами. 

І, як правило, прагне до одного – одержання значного доходу, незалежно від 

напряму руху ринку[1]. 

Структурахедж-фондів зумовлена умовами оподаткування їх інвесторів. За 

підсумками 2012 р. 55 % хедж-фондів, на частку яких припадало приблизно 2/3 

загальних активів усіх хедж-фондів світу, зареєстровано в офшорах. 

Найпопулярніші місця реєстрації цих фондів є Кайманові острови, Бермуди та 

Багами, в кращому випадку Люксембург або Ірландія. Однією з особливостей 

хедж-фондів є те , що їх не можуть контролювати державні органи влади.  

Таким чином, з одного боку, через відсутність державного втручання 

знижується прозорість інвестицій і захищеність інвестора в цілому. З іншого – 

зменшуються витрати на ведення звітності та розширюється діапазон дій. 

Після того як фонд досягає певного розміру, він може бути закритий для 

нових інвестицій. Навіть коли інвестор хоче вкласти свої останні 10 млн дол у 

такий фонд, гроші не візьмуть. Адже менеджер фонду розуміє, що ліквідності 

ринку може не вистачити для реалізації його стратегії, якщо він оперуватиме 

занадто великими обсягами. 

Місце першості тривалий період належить США, чий коефіцієнт 

привабливості «хеджових» компаній становить 34 % , друге місце посідає ЄС з 

кількістю близько 9 % від усіх хедж-фондів у світі [2]. 

За прогнозами консалтингової фірми Mckinsey, найближчими роками вплив 

хедж-фондів зростатиме: до 2015-го їх активи збільшаться до 4,5 трлн доларів, а 

засоби, що інвестуються, — до 10-14 трлн доларів.  

Для появи хедж-фондів в Україні на сучасному етапі розвитку необхідно 

провести ряд заходів щодо вдосконалення законодавчої бази. Адже, вітчизняний 

ринок похідних цінних паперів перебуває лише на початковій стадії розвитку, він 

чекає на ухвалення відповідних законів. Зараз ринок деривативів регулюють 
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близько 10 нормативних документів. Однак фахівці вважають їх неузгодженими, 

що містять помилки у визначенні деривативів і меж їхнього регулювання. 

Тим не менше, серед інвесторів хедж-фонди дуже популярні, незважаючи на 

деякі труднощі, що виникають при вкладенні коштів. Так, одним із способів стати 

учасником хедж-фонду є відкриття рахунку в банку іншої країни та дії з купівлі та 

продажу паперів через цей банк, який стає власником капіталу. Другий, більш 

легкий спосіб, – це звернення до агента західного хедж-фонду в Україні, який 

зможе проконсультувати та допомогти провести операцію. 

На думку фінансистів, поява в нашій країні власних хедж-фондів вплине на 

створення професійних інвесторів, які, здебільшого, і будуть учасниками цих 

фондів [3]. 

Переваги хедж-фондів: 

 у багатьох стратегій хедж-фонду є здатність виробляти позитивні доходи 

як на тих, що зростають так і на падаючих фондових ринках і ринках облігацій; 

 включення хедж-фондів в збалансований інвестиційний портфель 

скорочує повний ризик і збільшує його прибутковість. Велика різноманітність 

інвестиційних стилів хедж-фонду (багато хто з яких не корелює один із одним) 

надає інвесторам широкий вибір стратегій хедж-фонду, щоб максимально 

реалізувати свої інвестиційні цілі; 

 наукові дослідження доводять, що хедж-фонди мають вищі доходитаі 

знижують повний ризик, у порівнянні з традиційними інвестиційними фондами; 

 хедж-фонди забезпечують ідеальне рішення для довгострокових 

інвестицій, позбавляючи від необхідності правильного визначення точок входу та 

виходу з ринків; 

 включення хедж-фондів до інвестиційного портфелю забезпечує 

диверсифікацію, не доступну при традиційному інвестуванні [4]. 

З усіх розповсюджених у сучасному світі об‘єктів інвестування хедж-фонди 

найменш відомі інвесторам, але це і є першочерговим важелем у швидкому 

зростанні інтересу та розвитку даної індустрії. 

Отже, можна сказати, що саме хедж-фонд, як організація, що має велику 

свободу у виборі принципів управління, здатний якнайкраще вирішувати завдання 

у сфері фінансової інженерії, яка в сучасних умовах є рушійною силою на ринку 

пропозиції послуг в області управління активами та зобов‘язаннями. 
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Глобальна комп‘ютерна мережа Internet, як світова інформаційно-

технічна система, існує більше 40 років. І сьогодні є як ніколи актуальним 

володіння власним Internet сайтом. Якщо вдало розташувати свій сайт та 

інформацію про нього, то про компанію та її товари чи послуги швидко 

дізнаються в усьому світі. Для того, щоб завжди бути переможцем в 

конкуренції, заробити хорошу репутацію і отримати нових клієнтів і партнерів 

за допомогою Інтернету, сайт необхідно просувати. Тому сьогодні мати 

розкручений сайт дуже вигідно. Отже, тема доповіді є актуальною. 

Об’єктом дослідження виступає мережа Internet.  

Предметом дослідження є збільшення відвідувачів сайту за рахунок 

сучасних технологій.  

Метою роботи є ефективне просування сайту за допомогою 

різноманітних технологій. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені ряд завдань. 

Для просування сайту врахуємо можливі способи його виявлення 

відвідувачами. Основних способів, якими відвідувачі потрапляють на cайт є 

три: 

1) сторінки сайту можуть бути виявлені за допомогою пошукових машин; 

2) на сторінку можна потрапити, скориставшись гіпертекстовими 

посиланнями, розміщеними на інших серверах; 

3) ім‘я сторінки можна знайти в інших джерелах інформації, у тому числі 

традиційних, таких як газети, журнали, радіо, телебачення тощо. 

Найкращі Web-сайти – це ті, котрі привабливо виглядають, яскраво 

виражають основну ідею і не змушують користувачів чекати одержання 

інформації на їхніх екранах занадто довго. Для отримання першого враження 

від зовнішнього вигляду Web-сторінки, людині досить лише 50 мілісекунд, про 

що свідчать експерименти, проведені в Університеті Карлтона (Carletone 

Unіversіty) в Канаді. 

Існує кілька видів технологій просування сайту в мережі Internet: 

1. Просування сайту за допомогою контекстної реклами. Дуже 

ефективний спосіб залучення цільової аудиторії на Web-сайт. Рекламним 

матеріалом для контекстної реклами може бути як просто текстове оголошення, 

так і банер. Банерна рекламна кампанія сприяє досягненню цілей: залученню 

відвідувачів на Web-сайт, створенню та просуванню позитивного іміджу 

підприємства та його товарів. 
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2. Просування сайтів за допомогою медійної реклами – крок до 

розширення, розвитку бізнесу. Медійна реклама – популярний вид реклами в 

мережі Internet, яка має вигляд мультимедійних та анімованих банерів. Немає 

такого користувача Internet, який не бачив медійну рекламу. Банери 

розміщуються на тематичних сайтах, порталах, пошукових системах у 

результатах пошуку. 

3. Оптимізація сайту під пошукові системи або пошукове просування. 

Є одним із малозатратних та ефективних способів просування сайту, містить 

комплекс заходів, спрямованих на збільшення рейтингу сайту в пошукових 

системах (найбільш важливі Google, Yandex ), що дозволяє значно збільшити 

кількість відвідувачів сайту. Завдяки наповненню сайту оригінальним 

контентом, що містить ключові слова та запити, можна побачити результат вже 

після закінчення індексації сторінок сайту пошуковими системами, що дозволяє 

значно заощадити на наступних етапах розкручування. 

4. Посилальне ранжирування – це метод, який допоможе підвищити 

індекси цитованості. Кількість посилань на Web-сайт також впливає на його 

позицію у видачі пошукових систем. Для того, щоб збільшити кількості 

посилань на сайт можна використовувати різноманітні способи. Посилальне 

ранжирування є одним із факторів, що впливають на загальну релевантність 

сайту запиту. 

5. Просування сайту в Google ставить пріоритетним напрямком 

простоту форми сайтів, наповнення їх якісним вмістом і доступність для всіх 

користувачів. Важливо, щоб на сайт велося якомога більше посилань з інших 

ресурсів. Розкрутка сайту в Google дає дуже великий трафік на сайт і це 

забезпечить цільові відвідування сайту. 

Висновок. Для успішного просування сайту необхідно розуміти і 

ретельно аналізувати різні тонкощі роботи, якими збагачується будь-яка 

пошукова система. Зокрема, має особливе значення унікальність вмісту Web-

сайту, а тематика сайту повинна чітко відповідати його призначенню. 

Кваліфікована робота з наповнення сайту може стати передумовою до 

ефективного просування сайту. 
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На даний час, в Україні все більшого значення набуває реформування та 

вдосконалення пенсійної системи. Підвищення пенсійного віку, а також розмір 

мінімальної пенсії, яка з 1 січня 2013 року Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2013 рік» встановлена в розмірі 894 грн, не може 

забезпечити навіть найменші потреби пенсіонерів. Ця тема є актуальною, 

оскільки забезпечення розвитку системи недержавного пенсійного 

забезпечення та вдосконалення ведення обліку недержавних пенсійних фондів 

буде сприяти належному рівню життя людей похилого віку. 

Вагомий внесок у розв‘язання цієї проблеми зробили Креховецька Л. Г. 

[1], Лібанова Е. М. [2], Грег МакТаггарт [3], Краулі Дж. [4] та інші. Однак усе 

ще невирішеними залишаються проблеми ведення обліку недержавних 

пенсійних фондів.  

Метою дослідження є аналіз сучасного стану недержавних пенсійних 

фондів та розробка пропозицій щодо удосконалення ведення обліку. 

Із набуттям у 2004 р. чинності Законів України «Про загальнообов‘язкове 

державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» в 

Україні було розпочато широкомасштабну пенсійну реформу. Пріоритетними 

напрямками пенсійної реформи було визнано запровадження накопичувальної 

складової державного пенсійного страхування та накопичувальної системи 

недержавного пенсійного забезпечення. Однак більшість населення в Україні 

на даний момент, або не знає про недержавне пенсійне забезпечення, або 

внаслідок недовіри до недержавних установ не користується послугами 

недержавних пенсійних фондів. Це можливо пояснити наявністю багатьох 

нерозв‘язаних проблем.  

По-перше, недостатнє проведення інформаційно – роз‘яснювальної 

роботи серед населення. Основним чинником є недостатнє фінансування з боку 

держави та недержавних пенсійних фондів. Необхідним є розповсюдження 

інформації через засоби масової інформації за допомогою рекламних роликів, 

брошур та інших інформаційних матеріалів.  

По-друге, це відсутність чіткої системи контролю за суб‘єктами 

недержавних пенсійних установ. На даний час, не має чіткого розмежування 

активів недержавного пенсійного фонду та активів учасників. Також закон не 

передбачає гарантування вкладів учасників фонду у випадку його банкрутства.  

Також необхідним є запровадження єдиної системи обліку пенсійних 

накопичень. Суттєвим є розроблення та запровадження системи фінансових 
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показників для здійснення моніторингу ефективності діяльності суб‘єктів 

недержавних пенсійних фондів, а також вирішення проблем оцінки та 

моніторингу структури активів пенсійних фондів. 

Організація обліку недержавних пенсійних програм на підприємствах 

регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам». Для покращення ведення обліку та контролю за отриманими 

внесками та пенсійними виплатами можна ввести наступну аналітику, а саме 

згрупувати учасників фонду за терміном: 

– ті, яким залишилось менше 10 років до отримання пенсійних виплат 

(короткострокові зобов‘язання з виплат); 

– ті, яким залишилось менше 20 років до отримання пенсійних виплат 

(середньострокові зобов‘язання з виплат); 

– ті, яким залишилось менше 30 років до отримання пенсійних виплат 

(довготстрокові зобов‘язання з виплат) [5]. 

Важливе значення відіграє система персоніфікованого обліку. На жаль, на 

даний час, не всі недержавні пенсійні фонди ведуть персоніфікований облік. Ця 

система підвищує контроль за правильним призначенням пенсії та дає 

можливість оцінити робітнику його вклад, а також приводить до збільшення 

надходжень коштів до фонду, детінізації заробітної плати. 

Отже, вирішення найважливіших проблем дозволить підвищити роль 

недержавних пенсійних фондів в Україні. Збільшення вкладів населення до 

фонду призведе до зростання фондового ринку країни, внаслідок чого 

збільшиться зайнятість населення. Розміщення вкладів до недержавних 

пенсійних фондів нададуть гарантію робітникам в отриманні достойних 

пенсійних виплат у разі виходу на пенсію. 
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В Україні аудит являється одним з найпоширеніших видів економічного 

контролю. Проте сьогодні у середовищі функціонування аудиторських послуг 

виникає багато важливих і актуальних питань, які, відповідно, потребують 

негайного вирішення. Проблеми теорії та практики аудиту хвилюють багатьох 

науковців. 

Метою дослідження є визначення основних проблем розвитку аудиту в 

Україні, а також його майбутнього. 

Проблеми розвитку аудиту в різні роки знаходили своє відображення у 

працях багатьох учених, таких як: М. Білик [1], А. Гажієнко [2], М. Кропивко 

[3], О. Лишеленко [4], Д. Янок [5] та інші. 

Аудиторська діяльність в Україні є достатньо молодим суспільним 

інститутом, проте, за цей час аудит став однією з найпоширеніших форм 

економічного контролю. Та, на жаль, сьогодні в Україні у середовищі 

функціонування аудиторських послуг виникає багато важливих і актуальних 

питань: 

1. Через велику суспільну значимість роботи аудиторів в Україні вже 

багато років на різних рівнях відбуваються жваві дискусії з приводу можливих 

варіантів розвитку ринку аудиторських послуг. Це спричинило появу в 

молодого українського аудиту низки регуляторів. Як наслідок, в Україні 

різними органами ведеться аж цілих п‘ять реєстрів аудиторів. 

2. До теперішнього часу в Україні не вироблена єдина концепція розвитку 

ринку аудиторських послуг. Світова практика дає приклади декількох успішно 

функціонуючих моделей: державне регулювання, саморегулювання професії, 

змішана форма. Те, що ми маємо в Україні, можна з великою натяжкою 

віднести до змішаної форми, але з притаманними лише Україні особливостями. 

3. Також масу запитань і нарікань викликають порядок сертифікації 

аудиторів, порядок обов‘язкового підвищення кваліфікації аудиторів, порядок 

звітності суб‘єктів аудиторської діяльності, контроль якості аудиторських 

послуг, доступ до актуальної редакції стандартів аудиту й абсолютна 

непрозорість діяльності АПУ. 

4. Наявність конфлікту інтересів, що має місце у відносинах між 

аудитором і компанією: «Хто платить, той і замовляє музику. Якщо аудит 

замовляють акціонери, то в такому випадку результати перевірки будуть більш 

достовірними. Цього не можна сказати про ті випадки, коли аудит замовляє 

менеджмент компанії – адже хочеться гарно виглядати в очах акціонерів, для 

цього підбирається відповідний аудитор.  
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Так чи має перспективи український аудит, і в якому напрямку слід 

очікувати його розвиток ? На підставі досвіду в аудиті та досвіду роботи в АПУ 

та САУ можна зробити такі висновки: 

1. Аудит як один із видів фінансового контролю в Україні склався і назад 

шляху вже не буде. Основними чинниками такого висновку є : 

- певна інтеграція економіки країни в світову економіку, яка визнає аудит апріорі; 

- наявність іноземного капіталу в країні, який обслуговується та надалі 

обслуговуватиметься саме аудиторськими фірмами; 

- світова інвестиційна практика передбачає наявність незалежного аудиту 

як певного гаранта прозорості бізнесу, тому відмова від нього означає відмову 

від інвестицій (окрім кримінального відмивання коштів). 

2. Аудит в країні почне розвиватися «в ширину». Це означає, що рано чи 

пізно, але перевірки податкового та бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності за обсягом знизяться до 35-25 % в обсязі професійних послуг. Більш 

перспективний напрямок – узгоджені процедури та супутні послуги, перш за 

все в сфері фінансового та правового консалтингу. 

3. Саморегулювання професійного аудиту скоріше придбає офіційний 

статус. При цьому, скоріше за все, ми будемо свідками появи декількох нових 

професійних організацій, які в майбутньому об‘єднаються або в одну, або у 

конфедерацію професіоналів із обліку та аудиту.  

Та, незважаючи на всі існуючі труднощі, майбутнє в українського аудиту, 

без сумніву, є. Про визнання українського аудиту на високому міжнародному 

рівні може свідчити прийняття до членів Міжнародної федерації бухгалтерів 

двох найбільших всеукраїнських громадських організацій бухгалтерів і 

аудиторів – Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та 

Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів. Поява в Україні 

сильних громадських організацій, у тому числі визнаних на міжнародному 

рівні, є передумовою побудови громадянського суспільства та сильної правової 

держави. 
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На современном этапе сложность в управлении компаниями, 

предприятиями увеличивается. Зачастую руководитель не может 

контролировать все сферы деятельности компании. Решить данную проблему 

можно используя внутренний аудит. Данная форма внутрихозяйственного 

контроля широко применяется за рубежом, степень же его использования  

отечественным бизнесом значительно ниже. Хотя, позволяя выявить 

возможности повышения эффективности бизнеса, он может стать одним из 

конкурентных преимуществ компании. Актуальность данной темы заключается 

в недооценке внутреннего аудита и недостаточном понимании преимуществ его 

использования. Поэтому целью данной статьи является определение сущности 

внутреннего аудита, способов и причин его использования в компаниях.  

Внутренний аудит – это деятельность по независимой и объективной 

проверке и консультированию, целью которой является улучшение и 

оптимизация операционной деятельности организации. Внутренний аудит 

способствует достижению организацией поставленных целей посредством 

обеспечения системного и продуманного подхода к оценке и оптимизации 

таких процессов, как управление рисками, контроль и руководство 

организацией. 

Внутренний аудит осуществляет свою деятельность в интересах 

внутренних пользователей информации, проводится на постоянной основе, т.е. 

представляет собой каждодневную работу в компании. Он охватывает такие 

виды аудита, как операционный аудит, аудит соответствия и аудит финансовой 

отчетности. 

Институт внутреннего аудита (The InstituteofInternal Auditors), 

являющийся крупнейшей международной профессиональной ассоциацией 

внутренних аудиторов, определяет внутренний аудит как деятельность по 

предоставлению независимых, объективных гарантий и консультаций, 

направленных на привнесение добавочной стоимости и улучшение 

деятельности организации. Он помогает организации достичь целей, используя 

систематизированный, последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности управления рисками, контроля и управления процессами. 

Зачастую организации, использующие внешний аудит, считают не 

нужным применять внутренний. Однако решение о необходимости внутреннего 

аудита не должно определяться наличием у компании внешнего аудитора, 

поскольку внешний и внутренний аудиты выполняют разные функции. 

Если внешний аудит традиционно фокусируется на операциях и 

событиях, способных оказать материальное воздействие на финансовую 

отчетность компании, то внутренний аудит – на операциях и событиях, 
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препятствующих эффективному достижению компанией поставленных целей. 

Одной из задач внутреннего аудита является оценка экономической 

обоснованности управленческих решений и эффективности деятельности 

подразделений компании, чего не решает внешний аудит. Внешний аудит 

служит интересам внешних заинтересованных сторон – потенциальных 

инвесторов, кредиторов, в то время как внутренний аудит – интересам советов 

директоров и менеджеров компании. Внутренний аудит не может отменить 

необходимость внешнего аудита, но он может снизить затраты компании на  

внешний.  

Если руководитель принял решение в пользу использования внутреннего 

аудита, в компании может создаваться собственная служба внутреннего аудита, 

которая будет хорошо знакома с внутренней организацией компании. Однако 

чтобы пользоваться преимуществами, которые дает компании эффективный 

внутренний аудит, не обязательно создавать отдельную службу. Организации 

могут воспользоваться аутсорсингом, основанным на полной передаче функции 

внутреннего аудита специализированной компании или внешнему 

консультанту. Еще одним вариантом организации внутреннего аудита может 

стать ко-сорсинг. Он направлен на создание службы внутреннего аудита с 

учѐтом возможности прибегнуть к услугам экспертов специализированной 

компании или внешнего консультанта в определѐнных случаях. Доступ к 

передовым технологиям и методикам проведения внутренних аудитов, 

возможность использования услуг высокопрофессиональных аудиторских 

кадров являются основными преимуществами использования аутсорсинга и ко-

сорсинга.  

Таким образом, у многих компаний возникает вопрос использования 

внутреннего аудита для повышения эффективности своей деятельности. 

Выявляя причины, препятствующие эффективному достижению компанией 

поставленных целей, оценивая экономическую обоснованность управленческих 

решений и эффективность деятельности подразделений компании, он 

способствует более грамотной и качественной работе директоров и менеджеров 

компании. При организации внутреннего аудита компания может 

воспользоваться услугами аутсорсинга и ко-сорсинга или создать собственную 

службы внутреннего аудита. 
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Останнім часом в Україні сільськогосподарська галузь поступово 

відроджується і, відповідно, актуальним стає питання організації обліку 

біологічних активів, як одних з основних і численних об‘єктів обліку в 

сільському господарстві. 

Метою дослідження є визначення способів зарахування на баланс 

біологічних активів та їх відображення в обліку. 

Оцінка і облік біологічних активів регулюється П(С)БО 30 «Біологічні 

активи», згідно якого біологічними активами є тварина або рослина, яка в 

процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську 

продукцію та / або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший 

спосіб економічні вигоди [1].  

Біологічні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка 

дорівнює їх справедливій вартості без витрат, пов‘язаних із доведенням їх до 

стану, в якому вони приносять економічну вигоду. Біологічний актив 

визнається активом, якщо можна достовірно визначити його справедливу 

вартість на дату балансу. В зв‘язку з існуванням кількох способів оцінки 

біологічних активів, підприємство, платник податку на прибуток, має право 

обрати будь-який спосіб оцінки згідно П(С)БО 30. Реалізуючи біологічний 

актив, підприємство отримує дохід за фактом його продажу, а витрати, 

пов‘язані з його утриманням, здійснюються протягом усього періоду, і тому 

оцінка за справедливою вартістю проводиться з урахуванням ринкових цін 

подібних біологічних активів. 

Також у разі перевищення справедливої вартості над первісною, різниця 

включається до складу доходів, що в бухгалтерському обліку відображається 

проведенням Дт 16, 21, Кт 71; в іншому випадку – відноситься до витрат (Дт 94, 

Кт 16, 21). Іноді визначити справедливу вартість досить складно, так як 

необхідно орієнтуватися на рівень цін інших біологічних активів, виробництво 

є сезонним, залежить від природних особливостей, продукція поступає 

нерівномірно, підприємство має самостійно визначити порядок і методику 

оцінки. В звітності біологічні активи рослинництва відображають не по 

справедливій вартості, а у складі незавершеного виробництва.  

Згідно з П(С)БО 30 біологічні активи поділяються на довгострокові та 

поточні. Все, що приносить економічну вигоду протягом терміну, що 

перевищує 12 місяців, належить до довгострокових активів, а менше – 

поточних. Планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку довгострокових 
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біологічних активів передбачено рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи», 

а для обліку поточних – рахунок 21 «Поточні біологічні активи» [2]. 

Відповідно до ст. 145 Податкового кодексу України довгострокові 

біологічні активи незалежно від субрахунку, до якого вони належать, мають 

мінімально допустимий строк корисного використання – 7 років [3]. 

Отже, для здійснення правильного зарахування на баланс біологічного 

активу і відображення результатів у складі доходів чи витрат необхідно 

визначити його первісну та справедливу вартість. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні та досвід зарубіжної системи 

господарювання визначають залежність результатів діяльності підприємств від 

ефективності управління процесом формування та використання їх оборотного 

капіталу. Його ефективне використання здійснює вплив на показники виробництва та 

реалізації продукції, структуру собівартості продукції, збалансованість грошових 

потоків від операційної, фінансової й інвестиційної діяльності. 

Концептуальні основи сутності та теорії управління оборотним капіталом 

розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних науковців: Л. Аврамчука, 

І. Бланка, Є. Брігхема, В. Ковальова, Л. Павлової, В. Маргасової, А. Поддєрьогіна, 

Дж. Ван Хорна, О. Василика та інших. Однак, незважаючи на значну кількість праць 

присвячених проблемам управління оборотним капіталом підприємства, все ще 

залишається важливою потреба уточнення теоретичних засад і методичних підходів 

до підвищення його ефективності. 

Управління оборотним капіталом підприємства є одним із основних напрямків 

у роботі фінансового менеджменту підприємства, якому щодня надається значна 

увага. Це та ланка в діяльності менеджменту підприємства, яка потребує контролю 

кожного дня, оскільки обсяг і структура оборотних активів постійно змінюються. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.122.4&nobreak=1
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Правильне й ефективне управління оборотним капіталом веде до зменшення дефіциту 

грошових коштів, зменшення ризиків і збільшення дохідності підприємства. 

Існує багато підходів щодо структуризації процесу управління оборотним 

капіталом. Так, наприклад, І. Бланк пропонує такі етапи формування політики 

використання оборотного капіталу на підприємстві (рис. 1.) [1, c. 259] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Етапи формування політики використання оборотного капіталу на 

підприємстві 
 

В. Маргасова пропонує такий підхід до структуризації системи 

управління оборотним капіталом (рис. 2) [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система управління оборотним капіталом підприємства 

Після проведеного аналізу підходів до визначення структури управління 

оборотним капіталом підприємства, врахувавши думки науковців з цього 

Аналіз використання оборотного капіталу в операційному циклі підприємства в 

попередньому періоді 

Забезпечення підвищення ефективності використання оборотного капіталу 

Визначення принципових підходів до формування оборотних активів за рахунок 

операційного капіталу підприємства 
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які використовуються в операційному циклі 

Забезпечення необхідної ліквідності використовуваних активів, які сформовані за 

рахунок оборотного капіталу 
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приводу, можна запропонувати такий підхід до управління оборотним 

капіталом (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Підхід до управління оборотним капіталом 

Запропонований підхід відрізняється від інших послідовністю передачі та 

використання інформації в системі управління оборотним капіталом для 

прийняття обґрунтованих і виважених рішень. 
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Практика свідчить, що фінансово стійкі підприємства орієнтовані на 

адаптацію до складних ринкових умов господарювання, виявлення й оптимальне 

застосування своїх конкурентних переваг на різних типах ринку, збільшення своєї 
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ринкової вартості. Відзначимо, значна частина вітчизняних підприємств в даний 

час знаходиться в кризовому стані, це пов‘язано не стільки з дефіцитом 

фінансових ресурсів, що є об‘єктом нашого дослідження, але і з низьким рівнем 

фінансового менеджменту та відсутністю аргументованих фінансових стратегій. 

Сучасний стан управління фінансовими ресурсами підприємств перешкоджає 

перспективному просуванню реформ в Україні, здійснює негативний вплив на всі 

ланки фінансової системи держави та її економічний потенціал. 

У зв‘язку з цим завдання нинішнього етапу розвитку економіки визначають 

особливі вимоги до фінансового оздоровлення кризових підприємств, тому 

пріоритетний характер набуває проблема розробки стратегій та інструментів 

фінансового оздоровлення кризових підприємств. Вирішення цієї проблеми 

настійно вимагає поглиблення теоретичних розвідок, присвячених науковому 

підходу використання фінансових ресурсів підприємства, їх акумулювання та 

примноження.  

У першу чергу, окреслена вище актуальність дослідження свідчить про те, 

що, дивлячись на часте вживання терміну «фінансові ресурси», відсутнє його 

загальноприйняте трактування. 

Звернемося до таблиці 1, представлена інформація в якій дає змогу 

унаочнити смисловий зміст «фінансових ресурсів» під кутом зору деяких 

науковців. 

Виявляючи суть і категоріальний зміст фінансових ресурсів, принциповими 

допущеннями, з яких на наш погляд, має виходити визначення фінансових 

ресурсів, такі: 1) фінансові ресурси є початковим поняттям базової категорії 

«фінанси»; 2) сутнісна природа базової категорії припускає приналежність 

судження до розподільних, вартісних процесів; 3) ресурс піддається аналізу з 

позиції потенційності його використання і цільового призначення. 

До категоріальним характеристикам фінансових ресурсів слід віднести такі, 

як здатність бути прийнятими будь-яким господарюючим суб‘єктом в якості 

форми вартості, що розподіляється; 2) здатність обмінюватися на будь-який товар, 

ресурс; 3) здатність відшкодувати еквівалент витраченої вартості через будь-який 

проміжок часу. 

Таблиця 1 

Сучасне трактування поняття «фінансові ресурси» 

Автор Зміст 
Основний 

критерій 

Л. Абалкін  «Складова частина економічних ресурсів, що представляє собою 

засоби грошово-кредитної і бюджетної систем, які 

використовуються для безперебійного функціонування і розвитку 

народного господарства ... » 

Кошти 

фінансово-

кредитної 

системи 

Б. Райзберг  «Сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, 

якими володіє господарюючий суб‘єкт, що знаходяться в його 

розпорядженні. Фінансові ресурси є результатом взаємодії 

надходження і витрат, розподілу грошових коштів ... » 
Вартісний 

актив 
А. Борисов   «Сукупність усіх видів грошових коштів, фінансових активів, що 

знаходяться в розпорядженні економічного суб‘єкта. Результат 

взаємодії надходження і витрат, розподілу грошових коштів ... » 

В. Золотогор  «Грошові доходи, накопичення та надходження, що знаходяться в Грошова 
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розпорядженні суб‘єкта господарювання і призначені для 

виконання фінансових зобов‘язань, здійснення витрат по 

розширеному відтворенню, економічному стимулюванню і 

задоволенню соціальних та інших потреб працюючих » 

категорія 

В. Родіонова  «1) Грошові доходи і надходження, що знаходяться в 

розпорядженні суб‘єкта господарювання і призначені для 

виконання фінансових зобов‘язань, здійснення витрат по 

розширеному відтворенню та економічному стимулюванню 

працюючих; 2) Грошові доходи, накопичення та надходження, 

формуються в руках суб‘єктів господарювання і держави і 

призначені на цілі розширеного відтворення, матеріальне 

стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб, 

потреб оборони та державного управління. Є матеріальними 

носіями фінансових відносин.» 

Н. Колчина  «Сукупність власних грошових доходів і надходжень ззовні 

(залучені і позикові кошти), призначені для виконання фінансових 

зобов‘язань підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, 

пов‘язаних з розширенням виробництва » 

Право 

власності 

Л. Павлова «Власні джерела фінансування відтворення, що залишаються в 

розпорядженні підприємства після виконання поточних 

зобов‘язань щодо платежів і розрахунків» 

І. Балабанов «Грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні 

господарюючого суб‘єкта. Можуть спрямовуватися на розвиток 

виробництва, утримання і розвиток невиробничої сфери, 

споживання та освіта резервів » 

А. Бланк «Сукупність акумульованих власних і позикових грошових коштів 

та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, 

призначений-них для забезпечення його господарської діяльності 

в майбутньому періоді» 
 

Таким чином, підводячи підсумок, позначимо, що характеристика 

притаманних економічній природі законів функціонування фінансових ресурсів, 

сприяючи більш повній ідентифікації досліджуваного поняття, показує їх місце в 

системі базових категорій і визначає специфічні способи прояву причинно-

наслідкових зв‘язків у множинні загальноекономічних понять фінансового 

менеджменту. Тому, на наш погляд, найбільш точним визначенням фінансових 

ресурсів є наступне, фінансові ресурси – це складова частина економічних 

ресурсів господарюючого суб‘єкта, у складі яких присутні три складових (дохідна, 

накопичувальна та надходження), що утворилися в процесі розподілу 

новоствореної вартості будь-якого продукту. 
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Проблема автоматизації фінансового планування для вітчизняних 

суб‘єктів господарювання набуває все більшої актуальності. Це зумовлюється, з 

одного боку, складністю та трудомісткістю даного процесу, а з іншого – має 

місце значне відставання від  технологій та інструментів, які використовуються 

для складання та контролю за фінансовими планами в країнах з розвиненою 

ринковою економікою. Особливої уваги вимагає удосконалення фінансового 

планування для бюджетних установ, оскільки процеси автоматизації їх 

діяльності здійснюються більш повільними темпами у порівнянні з приватними 

підприємствами.  

Метою представлених автором результатів дослідження є порівняльний 

результатів впровадження альтернативних програмних продуктів. Об‘єкт 

дослідження – комунальний заклад, який спеціалізується на наданні підготовці 

молодих спортсменів спеціального олімпійського резерву. 

На сьогоднішній день на ІТ-ринку представлена досить велика кількість 

програмних продуктів, призначених для автоматизації фінансового та 

бухгалтерського обліку. Серед них нами досліджено кілька з них, зокрема, PFP 

Notebook, Profiles+, MasterPlan, ExecPlan, «1С» (Росія) та «Парус» (Україна). 

Чотири перших програмних продукти мають ряд недоліків, а саме: незручність 

користування (складна структура, відсутність російськомовного інтерфейсу), 

несумісність архітектури з Microsoft, масштабність (підходять для 

використання лише досить великими компаніями), висока вартість тощо. 

Тому, враховуючи специфіку діяльності досліджуваної установи 

(комунальний заклад), для визначення доцільності впровадження ІТ-продукту в 

систему фінансового планування нами було обрано програми двох: фірми «1 С» 

(Росія) та корпорації «Парус» (Україна). Перевага обраних програмних 

продуктів «1 С» Комплексний облік 8 для бюджетних установ України» та 

«Парус-Бюджет 7» полягає в тому, що вони забезпечують автоматизацію не 

лише фінансового планування, а і всієї системи їх інформаційної бази, 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах і 

адаптовані до українського законодавства. 

У табл. 1 представлено результати опрацювання автором основних 

характеристик двох програмних продуктів із розподілом. 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика програмних продуктів 

Програмний 

продукт 
Переваги Недоліки 

«1С»: 

Комплексний 

облік 8 для 

бюджетних 

установ 

України 

 можливість налаштування; 

 можливість впровадження окремих 

прикладних рішень; 

 наявність єдиної технологічної 

платформи; 

 стандартизація розробки; 

 масштабованість; 

 швидке впровадження; 

 невисока вартість. 

 застаріла з точки зору 

архітектурної побудови (відповідає 

архітектурі файл-сервера); 

 призначена для використання в 

малих і середніх організаціях; 

 продуктивність залежить від 

обчислювальних засобів; 

 регулярно повинні проводитися 

архівація, страхове копіювання, 

реіндексація і упаковка баз даних. 

«Парус-Бюджет 

7» 
 простота освоєння; 

 зручний для роботи інтерфейс; 

 висока надійність функціонування, 

перевірена часом і багатьма тисячами 

користувачів; 

 широкі функціональні можливості; 

 налаштування під різні типи 

організацій; 

 можливість оптимізації витрат на 

автоматизацію шляхом вибору 

оптимальної комплектації з можливістю 

її подальшого функціонального 

нарощування. 

 недостатня зручність інтерфейсу; 

 труднощі, пов‘язані з можливістю 

обміну даними з іншими програмами. 

 

Як бачимо з порівняння обраних характеристик, кожна програмний 

продукт має свої переваги та недоліки, що не дозволяє зробити однозначний 

висновок по їх вибору без визначення економічної ефективності впровадження 

кожного з них. Результати проведених розрахунків показників економічної 

ефективності з використанням традиційних методичних підходів наведено в 

табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Показники економічної ефективності впровадження 

програмних продуктів 

Показник 
«1С»: Комплексний облік 8 для 

бюджетних установ України 
«Парус-Бюджет 7» 

Економічний ефект від впровадження, 

грн 
69833,47 54830,43 

Термін окупності, міс. 1,7 5,4 

Економічна ефективність вкладення 

коштів 
7,26 2,22 

Чистий приведений дохід, грн 54604,75 26478,63 

 

Опираючись на представлені результати дослідження можна зробити 

наступний висновок: враховуючи специфіку установи, наявні фінансові 
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ресурси, а також наявності обраних програмних продуктів на ринку, більш 

обґрунтованою є рекомендація впровадження в систему фінансового 

планування програмного продукту фірми «1 С»: Комплексний облік 8 для 

бюджетних установ України. 
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В современных условиях хозяйствования многие предприятия поставлены 

в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего развития. 

Самофинансирование предприятием своей деятельности стало первоочередной 

задачей, поскольку в настоящее время предприятия не получают финансовую 

поддержку от государства. В связи с этим в системе финансового управления 

предприятием все большее внимание уделяется вопросам организации 

денежных потоков, оказывающих существенное влияние на конечные 

результаты его хозяйственной деятельности. Денежные потоки предприятия во 

всех их формах и видах, а соответственно и совокупный денежный поток 

являются важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента. 

Управление денежными потоками является тем инструментом, при помощи 

которого можно достичь желаемого результата деятельности предприятия – 

получения прибыли. Этими обстоятельствами обусловлена актульность данной 

темы. 

В финансовом менеджменте выделяют следующие концепции: денежного 

потока, временной стоимости денежных ресурсов, компромисса между риском 

и доходностью, стоимости капитала, эффективности рынка капитала и др. 

Основное содержание концепции денежных потоков – разработка 

политики предприятия в области привлечения финансовых ресурсов, 

http://www.security.ase.md/publ/ru/pubru107/Dvorciuk_O.pdf
http://www.management.com.ua/ims/ims023.html
http://www.management.com.ua/ims/ims023.html
http://consulting.ru/
http://www.lh.ru/
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организации их движения, поддержания их в определенном качественном 

состоянии. Финансовый менеджер должен знать, какое количество денежных 

средств необходимо для погашения обязательств, когда будет получен избыток 

денежной наличности, в какой промежуток времени фирма будет испытывать 

дефицит наличных средств. Согласно данной концепции, получение 

стабильного денежного потока важнее прибыли. Концепция денежного потока 

предполагает: 

 идентификацию денежного потока, его продолжительность и вид; 

 оценку факторов, определяющих величину его элементов; 

 выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить 

элементы потока, генерируемые в различные периоды времени 

 оценку риска, связанного с данным потоком и способ его учета. 

Однако данная концепция не идеальна. Основной недостаток заключается 

в том, что финансовый менеджер (работник, ответственный за контроль 

денежных потоков) не может в полной мере предугадать движение денежных 

средств (что зачастую связано с экономической ситуацией в  стране) и 

повышает риск предприятия оказаться в сложном финансовом положении. 

Смысл концепции временной стоимости состоит в том, что денежная 

единица, имеющаяся сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению 

через какое-то время, не равноценны. Эта неравноценность определяется 

действием следующих факторов: влияние инфляции; риск неполучения 

ожидаемой суммы; оборачиваемость денежных средств. 

В рамках данной концепции необходимо приведение денежных потоков к 

одному моменту времени в настоящем или будущем с помощьюметодов 

наращения и дисконтирования. Эти методы являются инструментом для оценки 

денежных потоков. 

Оценка денежных потоков может выполняться в рамках решения двух 

задач: 

1. Прямой, когда проводится оценка с точки зрения будущего, то есть 

реализуется схема наращения. Под наращением понимается процесс 

увеличения первоначальной стоимости в результате начисления процентов по 

приемлемой ставке. Метод наращения позволяет определить будущую 

величину (futurevalue – FV) текущей стоимости (presentvalue – PV) через 

некоторый промежуток времени (n) исходя из заданной процентной ставки 

(interestrate – i). 

2. Обратной, когда проводится оценка с точки зрения настоящего, то есть 

реализуется схема дисконтирования. Под дисконтированием понимается 

приведение будущей стоимости денежных средств к настоящему моменту 

времени. Метод дисконтирования помогает определить современное, то есть 

текущее значение (PV) будущей стоимости (FV). Вторая задача чаще 

встречается в финансовом инвестиционном анализе. 

Недостаток данной концепции вытекает из самого же его определения. 

Риск связан с изменением номинальной стоимости денег, то есть с усилением 

http://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/1/diskontirovannyj_srok_okupaemosti/6-1-0-144
http://afdanalyse.ru/publ/investicionnyj_analiz/26
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инфляционных процессов в стране происходит обесценение денежных знаков, 

что может привести к недополучениюзапланируемого объема денежных 

средств от финансовой деятельности. 

Если провести параллель между данными концепциями видно, что из 

концепции денежных потоков вытекает концепция временной стоимости 

денежных ресурсов. Первая предполагает выбор и расчет коэффициента 

дисконтирования, который  является одним из инструментов оценки денежных 

потоков во второй концепции. 

Выбор концепции зависит от многих факторов: характера основной 

деятельности,деловой активности хозяйствующего субъекта и других. Однако, 

в современных условиях нельзя четко выделить какую-либо из концепций 

движения денежных средств. Это связано с постоянными изменениями как в 

национальной экономике, так и в мировой. Поэтому для достижения более 

высоких результатов необходимо комплексное использование обеих 

концепций. 
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Інформація є підставою для прийняття тих чи інших рішень. Її 

спотворення може призвести до прийняття неправильного рішення, 

формуванню невірної точки зору, тому важливо, щоб інформація була 

достовірною, зрозумілою та повною [1]. 

Об’єктом даного дослідження є аудиторія, в якій виробляється уявлення 

презентації, створеної за допомогою програмного забезпечення Power Point. 

Предметом даного дослідження є: презентація, виконана за допомогою 

Power Point, процес сприйняття представляється інформації споживачем 

(слухачем, адресатом). 
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Метою роботи є з‘ясування принципів, правил ефективного (що 

відповідає умовам максимальної достовірності та повноти) подання інформації 

за допомогою програмного забезпечення Power Point. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено ряд завдань. 

1. Застосовувані з метою візуалізації наочні засоби мають дві основні 

функції. Перша – наочності: це конкретизація понять, ілюстрація. Наприклад, 

звернення до аудиторії «уявіть метелика» призведе до появи в уяві різних 

слухачів різних метеликів, що відрізняються за різними ознаками від метелика, 

якого ми представимо картинкою для візуального сприйняття. І тільки 

демонстрація такої картинки дозволить сформувати в уяві слухачів саме того 

метелика, про якого ведеться мова. Друга функція – допомога в розкритті 

сутності явища чи поняття, створенні умов для усвідомлення зв‘язків між 

явищами. Якщо презентація використовується для навчання, то її завдання 

полягає в тому, щоб від чуттєво-наочного образу підвести адресатів до 

глибинної сутності явища чи об‘єкта. Для формування наукових узагальнень 

необхідно організувати навчальну діяльність, створивши умови для 

самостійного узагальнення слухачами істотних і несуттєвих ознак. Наочність 

інформації досягається використанням мультимедіа, зокрема комп‘ютерними 

презентаціями (КП) [2].  

2. В залежності від особливостей сприйняття і переробки інформації, 

людей можна розділити на 4 категорії: візуали (більшу частину інформації 

сприймають зором), аудіали (отримують інформацію через слуховий канал), 

кінестетики (переважно через відчуття (нюх, дотик та ін.) і за допомогою 

рухів), дігітали (через логічне осмислення, за допомогою цифр, знаків, логічних 

доказів) [3]. 

3. Основні критерії, яким повинна відповідати презентація:  

а) логічність (продуманість, впорядкованість інформації); б) лаконічність 

(інформація коротка і чітка); в) гармонійність (ілюстрації повинні відповідати 

представленій інформації); г) враження; д) закінченість. 

Сформулюємо основні рекомендації з підготовки високоефективної 

презентації на прикладі презентації на тему «Комп‘ютерні віруси»: 

1. Вся презентація повинна готуватися в одній колірній схемі, 

використовуючи тільки 1 шаблон. 

2. Застосовувати короткий спосіб подачі матеріалу. На слайді – не більше 

трьох фактів, висновків, визначень. 

3. Для виділення інформації використовуємо рамки, заливку, різні 

кольори шрифтів, штрихування, підкреслення, курсив, стрілки, малюнки, 

діаграми. 

4. Шрифти бажано використовувати плакатні (Arial, Verdana, Tahoma і 

т.п.), розмір шрифту – 60-64 п. для заголовків і 30-40 п. для основного тексту. 

Не слід змішувати різні типи шрифтів в одній презентації. 

5. Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі 

екрана. Використовувати малюнки хорошої якості та єдиного стилю. 

Пояснюючий напис слід розташовувати під малюнком. 
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6. Складний малюнок або схему слід виводити поступово, 

використовуючи ефекти анімації. Чітко вказати всі зв‘язки в схемах і діаграмах. 

7. Музичний або звуковий супровід слід використовувати в тому випадку, 

якщо воно несе необхідне смислове навантаження. 

8. Ефекти анімації повинні бути стриманими, продуманими, створювати 

акценти на об‘єкті, створювати настрій презентації. 

9. Анімація тексту повинна бути зручною для сприйняття: темп повинен 

відповідати швидкості читання учнями. 

Висновок. Таким чином, результати виконаних нами досліджень 

дозволяють за допомогою програмного продукту PowerPoint більш ефективно 

представляти інформацію. 
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С 1 января 2013 года  в Республике Беларусь начала функционировать 

система Tax Free. Ее суть состоит в том, что при условии приобретения 

определенного товара и вывоза его из страны покупки, иностранные граждане  

могут получить денежное возмещение НДС наличными либо по безналичному 

расчету. Право на такой возврат подтверждает правильно оформленный чек Tax 

Free с проставленной на нем таможенной печатью. 

Впервые система возмещения налогов туристам была опробована в 

Швеции в 60-х годах прошлого столетия. По результатам проведенных 

социологических исследований отмечалось, что 77 % туристов считают Tax 

Free дополнительным стимулом для покупки товара. В настоящее время этот 

сервис пользуется все большей популярностью в мире: воспользоваться Tax 

Free можно в 57 странах мира, чаще в Европейских государствах. 

Основной предпосылкой внедрения системы Tax Free является  

предстоящее проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года в столице 

Республики Беларусь, а также развитие культурно-познавательного и 
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оздоровительного туризма. По мнению представителей туристического 

бизнеса, среди иностранцев пользуются популярностью выпущенные в 

Беларуси трикотажные изделия, предметы обуви, художественной керамики и 

мебели. 

Систему Tax Free Республика Беларусь ввела первой среди стран 

Таможенного союза. Следует отметить, что участниками программы Tax Free 

не смогут стать граждане России и Казахстана, которые наряду с Республикой 

Беларусь входят в Таможенный союз. 

Механизм возврата НДС по системе Tax Free, согласно новому 

Налоговому кодексу Республики Беларусь, который вступил в силу с 2013 года, 

состоит из нескольких этапов. 

Во-первых, товар должен быть приобретен в организации торговли, 

которая работает по системе Tax Free, то есть заключила соответствующий 

договор с белорусской организацией-оператором, имеющей право 

осуществлять возврат НДС. Любой магазин, заключивший такой договор, 

может работать по системе Tax Free. Однако, он должен выполнить главное 

условие – наличие кассовых суммирующих аппаратов, позволяющих выдавать 

кассовый чек с указанием наименования товара, суммы покупки и суммы НДС. 

Во-вторых, возврат НДС не будет осуществляться по товарам, 

освобождаемым от НДС (то есть в цене которых НДС отсутствует), по товарам, 

по которым применяется пониженная ставка (детские товары и продукты 

питания), и по подакцизным товарам (алкогольная и табачная продукция). 

В-третьих, стоимость покупки с НДС должна превышать в течение 

одного дня 800 тысяч белорусских рублей. При покупке товара магазин 

оформляет чек на возврат НДС с обязательными реквизитами, установленными 

кодексом. 

При прохождении таможенного контроля в связи с выездом из Беларуси 

товар предъявляется сотрудникам таможенных органов, которые проставляют 

отметку о вывозе товара на экземпляре чека на возврат НДС. Возврат суммы 

НДС иностранному гражданину осуществляет белорусская организация-

оператор. После получения от иностранного гражданина чека на возврат НДС с 

отметкой таможни и его проверки оператор осуществляет возврат денег за 

минусом своего вознаграждения. Способы возврата НДС могут быть 

различными – деньги могут вернуть наличными прямо на границе или 

перевести их на расчетный или карт-счет иностранного гражданина. 

После того как организация-оператор произведет расчеты с иностранным 

гражданином, соответствующая информация в виде акта на возмещение сумм 

НДС с оригиналами чеков на возврат НДС, содержащих отметку таможни о 

вывозе товара, направляется магазину, в котором была совершена покупка. 

После подписания такого акта магазин имеет право заявить ставку НДС 0 % по 

реализованному товару (сделать корректировку в декларации). На основании 

подписанного акта магазин перечисляет организации-оператору денежные 

средства в размере суммы НДС, полученной им ранее в составе выручки от 

реализации товаров по системе Tax Free. 
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Внедрение системы Taх Free будет способствовать увеличению 

числа туристов, посещающих территорию нашей страны, повышению объема 

розничного товарооборота, увеличению притока иностранной валюты, 

повышению имиджа Беларуси в мировом сообществе.  
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Страхові компанії є частиною фінансового ринку країни та відіграють 

важливу роль у його функціонуванні. Тому забезпечення фінансової стійкості 

страхових організацій є надзвичайно актуальним та важливим питанням.  

Перед усім необхідно визначити сутність самого поняття – фінансова 

стійкість. У даний час термін «фінансова стійкість» різними науковцями, як 

вітчизняними, так і зарубіжними, трактується дещо по-різному. В. В. Кондрат 

під фінансовою стійкістю визначає «збалансування доходів страховика з його 

витратами за страховим фондом, що формується за рахунок страхових внесків, 

що оплачують страхувальники» [3]. Тобто науковець акцентує увагу на доходах 

та витратах страховика, тоді як О. А. Мамедова робить наголос на 

зобов‘язаннях страховика та дає наступне визначення: «фінансова стійкість 

страховика – це його здатність виконувати прийняті на себе зобов‘язання по 

договорам страхування при будь-якій зміні економічної кон‘юктури» [4]. Проте 

у цьому трактуванні поняття «фінансова стійкість» говориться про 

зобов‘язання лише перед страхувальниками, хоча страхова компанія як суб‘єкт 

господарювання має фінансові взаємовідносини також і з багатьма іншими 

суб‘єктами (державою, банківськими установами, об‘єднаннями страховиків 

тощо.). Тому погоджуємось із Н. Н. Нікуліна, яка враховує цих суб‘єктів також 

а саме: «фінансова стійкість страховика – здатність страховика виконувати 

фінансові зобов‘язання перед іншими учасниками ринку» [5]. 

http://belarusbank.by/ru/press/bank_news/28130
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О. О. Шевчук під фінансовою стійкістю розуміє «здатність страхової 

компанії зберігати нормальний стан фінансових потоків під впливом незначних 

збурень зовнішнього середовища, постійне збалансування або перевищення 

доходів над витратами по правовому фонду в цілому» [5]. 

А. Е. Жеребко визначає термін «фінансова стійкість» через поняття 

платоспроможності, а саме: «здатність страхової компанії зберігати існуючий 

рівень платоспроможності впродовж тривалого часу і за суттєвих впливів, 

використовуючи для цього фінансовий, технологічний або управлінський 

потенціали» [1].  

Також низка російських вчених визначають наступним чином категорію 

«фінансова стійкість страховика»: 

 забезпечення такої структури прибутковості та ліквідності вкладень, 

яка мінімізує технічний ризик страхування. При цьому під технічним ризиком 

страхування автор розуміє ризик недостатності коштів для здійснення 

страхових виплат (А. А. Кудрявцев); 

 забезпечення гарантій виплат страхувальникам страховою компанією 

за договорами страхування. До гарантів відносяться: а) страхові внески; 

б) страхові технічні резерви, в) страхові резерви і власні вільні активи 

(Г. В. Чернова); 

 такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, що сприяє 

розвитку страхової організації, при якому забезпечується безумовне виконання 

зобов‘язань перед страхувальниками на основі позитивної динаміки прибутків 

при збереженні платоспроможності з урахуванням ризику та зміни економічної 

кон‘юнктури (Н. Кирилова); 

 майновий і фінансовий стан, при якому величина та структура власних 

і прирівняних до них коштів, ліквідних активів, які є наслідком ступеня 

досконалості страхової організації, розвитку його нових видів, а також 

масовості проведення ефективних страхових операцій і режиму економії, 

забезпечують в будь-який момент часу певний рівень платоспроможності 

(А. Пікалов). 

Звичайно всі вище наведені визначення категорії «фінансова стійкість 

страховика» є вірними, проте деякі з них характеризують лише один якийсь 

аспект діяльності страхової організації. На нашу думку, найбільш повним є 

визначення запропоноване українським науковцем Н. Добош: Фінансова 

стійкість страховика – це економічна категорія, що характеризує такий стан 

його фінансових ресурсів, їхнього розподілу й використання, за якого страхова 

компанія є платоспроможною і здатною своєчасно і в повному обсязі виконати 

свої фінансові зобов‘язання в умовах негативного впливу зовнішніх чинників, 

спричинених зміною параметрів середовища, в якому вона перебуває, і / або 

внутрішніх чинників, викликаних реалізацією одного або низки ризиків 

страховика [2]. 
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  Одними із «наймолодших» об‘єктів обліку, що з‘явилися у вітчизняній 

практиці порівняно недавно є необоротні активи, утримувані для продажу. До 

таких активів відносять основні засоби, нематеріальні активи та інші види 

необоротних матеріальних активів підприємства, що належать до вибуття в 

результаті операції продажу [1, с. 227]. Облікові особливості для основних 

засобів, які підприємство утримує для продажу, встановлено П(С)БО 27 

«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Це 

положення є віддзеркаленням МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність».  

  При ознайомленні зі змістом оновленого П(С)БО 27, не виникає 

заперечень щодо відокремленого обліку довгострокових активів, утримуваних 

для використання та для продажу. Проте, коли сфера застосування стандарту 

накладається на сферу дії Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку, виникають певні непорозуміння. П(С)БО 27 

«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» 

передбачає виділення в окрему класифікаційну групу тих довгострокових 

активів, балансову вартість яких буде відшкодовано, як правило, шляхом 
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продажу. Чинним Планом рахунків для обліку цих об‘єктів призначено 

субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для 

продажу» до рахунку 28 «Товари». На нашу думку, є суперечливим віднесення 

непоточних активів, утримуваних для продажу, до товарних запасів. В 

Інструкції про застосування Плану рахунків зазначено, що на рахунку 28 

«Товари» здійснюють облік руху товарно-матеріальних цінностей, що 

надійшли на підприємство з метою продажу. Таке визначення не можна 

застосовувати до операцій перекласифікації основних засобів з одного виду в 

інший. Адже придбання засобів праці здійснювалося з метою подальшого 

використання, а не продажу, та на момент прийняття рішення про реалізацію 

цей актив уже був на підприємстві, він не є новопридбаним. Вважаємо 

нераціональною вимогу вести облік досліджуваних об‘єктів на будь-якому 

рахунку класу 2, який призначений для обліку оборотних активів. Основні 

засоби чи інші непоточні активи, які підприємство очікує продати протягом 12 

календарних місяців або в яких закінчується дванадцятимісячний термін 

корисного використання, за економічною сутністю мають довгостроковий 

характер. Вони залишаються засобами праці (не предметами праці) незалежно 

від того, коли буде списано на витрати їхню вартість: чи в результаті продажу 

до наступної дати балансу, чи шляхом використання впродовж кількох років 

[2, с. 22]. Отже, до тієї чи іншої класифікаційної групи актив слід включати, 

виходячи з його сутності. Суперечливою також є необхідність перекласифікації 

у необоротні активи, утримувані для продажу, навіть у тому випадку, коли 

прийняття рішення реалізувати і сама операція продажу основних засобів 

відбулися в період між датами балансу. В будь-якому разі, незалежно від того, 

на якому рахунку обліковувався ліквідований об‘єкт: чи на субрахунку 286 

«Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», чи на рахунку 

10 «Основні засоби», його вартість на дату звітності не буде відображена в 

складі активів балансу підприємства. У п. 4 П(С)БО 27 «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність» зазначено, що якщо 

необоротні активи визнаються утримуваними для продажу після дати балансу, 

то таке визнання здійснюється на наступну дату балансу. Оскільки об‘єкт 

основних засобів на дату звітності за І півріччя вже реалізований, то, на перший 

погляд, немає потреби переводити його до складу оборотних запасів на момент 

продажу. Проте ведення обліку необоротних активів, що не заплановано 

вибули з активного використання в звітному періоді, на рахунку «Основні 

засоби» до моменту реалізації буде суперечити П(С)БО 7 «Основні засоби», з 

якого вилучено вимогу списання з балансу об‘єкта основних засобів у разі його 

вибуття внаслідок продажу (п. 33). Тобто об‘єкти, що утримуються для 

використання (дія П(С)БО 7), продажу підлягати не можуть. Реалізувати можна 

тільки ті об‘єкти, що утримуються для продажу (дія П(С)БО 27). Отже, вимога 

перекласифікації в необоротні активи, утримувані для продажу, є очевидною. 

Пропонуємо облік необоротних активів, щодо яких змінено правила 

відшкодування їхньої вартості, вести із застосуванням рахунку класу 1, а саме 

на субрахунку 185 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для 
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продажу» до рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 

необоротні активи». Ведення обліку зазначених об‘єктів на рахунку класу 1 

відповідатиме намірам Ради з МСБО, викладеним в Основі до висновків до 

МСФЗ 5: «… не міняти класифікацію тих активів, які в МСБО 1 «Подання 

фінансових звітів» визнаються як непоточні, на поточні лише через те, що 

управлінський персонал вирішив їх продати …». Однак при цьому в МСФЗ 5 і 

відповідно в П(С)БО 27 такі активи виділені в окрему групу з особливими 

методами оцінки. Оскільки для користувачів фінансової звітності доречною є 

інформація про довгострокові активи, які очікується реалізувати впродовж 

дванадцяти місяців, справедливою є вимога відображати їх вартість окремо від 

інших оборотних і необоротних активів [3, с. 117].  

  Отже, вважаємо, що висвiтленi вище методичнi аспекти обліку 

необоротних активів, утримуваних для продажу, будуть корисними для 

використання у практичній діяльності вітчизняних підприємств. 
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Хозяйственная деятельность любого хозяйствующего субъекта неразрывно 

связана с движением денежных средств. Каждая хозяйственная операция 

вызывает либо поступление, либо расходование денежных средств. Поэтому для 

предприятий всех форм собственности главной была и остается важнейшая задача 

– обеспечить свою финансово-хозяйственную деятельность денежными 

средствами. Это возможно, прежде всего, за счет ведения постоянной работы по 

учету, движению и анализу денежных потоков. Управление денежными потоками 

предприятия - важная и актуальная на сегодняшний день тема, так как финансовое 

благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств. 

Таким образом, целью данной работы является выявление сущности денежных 
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потоков, изучение концепций и моделей управления денежными потоками для 

повышения экономической эффективности управления предприятием. 

Денежный поток – это денежные средства, под которыми понимаются 

депозитные (или текущие) счета и наличные деньги, получаемые предприятием от 

всех видов деятельности и расходуемые на обеспечение дальнейшей 

деятельности.  

Главным фактором формирования денежного потока является оплата 

покупателями стоимости проданной предприятием продукции. Исходные 

показатели для расчета денежных поступлений – это выручка и прибыль от 

продаж. Выручка и прибыль от продаж имеют большое значение для оценки 

финансового состояния предприятия. Однако она была бы неполной, если бы 

отсутствовала информация о потоке денежных средств, возникающем в 

результате продаж. В конечном счете, именно наличие или отсутствие денег 

определяет возможности и направления развития предприятия; превышение 

денежных поступлений над платежами обеспечивает возможность вложения 

денег в целях получения дополнительной прибыли.  

В мировой учетно-аналитической практике большое внимание придается 

изучению и прогнозированию движения денежных средств организации из-за 

объективной неравномерности денежных поступлений и выплат. 

В зарубежной теории управления денежными потоками с середины 90-х и 

до сегодняшних дней самой передовой концепцией в области менеджмента 

является концепция «Тотального управления денежными потоками» (ТСМ), 

которая основана на приоритете денежных потоков над всеми остальными 

объектами управления. Ее отцом считается Альфред М. Кинг (Alfred M. King), 

который впервые дал обоснование метода ТСМ в своей книге «Total Cash 

Management». Основная идея ТСМ - это управление денежными потоками в ходе 

принятия каждого решения каждым менеджером. Поясняя эту идею, А. Кинг 

пишет: «…отныне философия управления запасами должна быть подчинена не 

качеству или оптимальности, или «удовлетворению запросов клиентов» и т. д., а 

только увеличению реального дохода». Другими словами компании, принявшие 

на вооружение ТСМ-подход, должны выпускать не качественный продукт, а тот, 

который обеспечивает максимальную прибыль во времени. Еще одним 

важнейшим достижением ТСМ стала окончательная «победа прибыли над 

маркетингом». Сегодня наиболее прогрессивные компании наконец-то поняли, 

что маркетинг должен быть подчинен финансовым целям увеличения дохода, а не 

наоборот. 

Эту же мысль поддерживают в своей работе «Управление денежными 

потоками» М. Бертонеш и Р. Найт: «...экономическая оценка бизнеса зависит от 

его способности генерировать денежные потоки в будущем. Хорошей мерой 

стоимости бизнеса, таким образом, является текущая стоимость ожидаемого 

потока денежных средств. Задача руководства – увеличить эти ожидаемые 

денежные потоки для того, чтобы создать стоимость... Управление, основанное на 

стоимости фирмы и дисконтированных денежных потоках, предпочтительно по 

отношению к традиционному бухгалтерскому подходу, поскольку философия, 
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базирующаяся на денежных потоках, лишена искажений, свойственных 

бухгалтерскому учету, и раскрывает реальную экономическую стоимость фирмы; 

долгосрочные временные перспективы отбивают охоту ориентироваться на 

краткосрочные результаты, и временная стоимость денег и рисков 

соответствующим образом отражается в этой методологии». 

По сути, ТСМ подчиняет все цели компании финансовым целям увеличения 

дохода и прибыли, а как следствие – денежного потока. Но это совсем не означает, 

что остальные концепции и подходы устарели и неприменимы в нынешнее время, 

– все элементы должны работать совместно. 
Таким образом, управление денежными потоками определяет 

необходимость разработки и внедрения новых технологий планирования, учета, 

анализа и контроля денежных потоков в современных условиях для увеличения 

денежных потоков предприятия. Именно поэтому, практически востребованными 

становятся теоретико-методические разработки по реорганизации действующей 

системы бухгалтерского учета денежных средств и построению интегрированного 

учета денежных потоков на базе формирования соответствующего учетно-

аналитического обеспечения. Поэтому современному бухгалтеру, финансовому 

менеджеру требуется знать современные методы анализа денежных потоков, 

используемые отечественной и зарубежной практикой. 
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У господарській практиці підприємств eсе більшу роль стали відігравати 

вкладення коштів у фінансові активи, в першу чергу такі цінні папери як акції, 

облігації та векселі. Сучасні умови вимагають розширення видів фінансових 

вкладень у цінні папери шляхом залучення похідних цінних паперів. 

Дослідженню даної проблеми присвітили свої праці такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як І. О. Бланк, Ф. Ф. Бутинець, Бандурка О. М. і 

Паненков О. С., О. А. Горина, Д. Н. Хорохордин та ін. 

Фінансові вкладення як категорія формуються у середовищі фінансового 

ринку. В бухгалтерському термінологічному апараті вони представлені такими 

поняттями, як «інвестиції», «цінні папери», «фінансові інструменти», 

«фінансові активи», «фінансові зобов‘язання», «фінансові вкладення» та ін. [1]. 

Фінансові вкладення – є одним із фінансових інструментів, які призначені 

для отримання підприємством доходу протягом певного часу. 

До фінансових вкладень відносять: внески в статутні капітали інших 

підприємств (у тому числі дочірніх), у цінні папери (акції, облігації) інших 

підприємств, процентні облігації державних і місцевих позик, на депозитні 

рахунки банків, на ощадні сертифікати; позики, надані іншим організаціям. 

Документами, що підтверджують здійснені фінансові вкладення, є отримані 

акції, сертифікати, облігації, свідоцтва на суми зроблених внесків, договори на 

надання позик [2]. 

Фінансові вкладення класифікують за різними ознаками: від зв‘язку зі 

статутним капіталом, формах власності, термінами на які вони вироблені і ін. 

Залежно від зв‘язку зі статутним капіталом розрізняють фінансові 

вкладення з метою утворення статутного капіталу та боргові. 

До вкладеннях із метою утворення статутного капіталу відносять акції, 

внески в статутні капітали інших організацій та інвестиційні сертифікати, які 

підтверджують частку участі в інвестиційному фонді та дають право на 

отримання доходу від цінних паперів, що складають інвестиційний фонд. 

До боргових цінних паперів відносять облігації, заставні, депозитні й 

ощадні сертифікати. 

За формами власності розрізняють державні та недержавні цінні папери. 

Залежно від терміну, на який зроблені фінансові вкладення поділяються 

на довгострокові (вкладення на термін більше 1 року) та короткострокові 

(вкладення на строк до 1 року) [3]. 

Класифікація цінних паперів як об‘єктів фінансових вкладень має 

важливе значення для ефективної організації бухгалтерського обліку та для 

підтвердження цього, на думку автора, доцільно згрупувати цінні папери за 

критерієм їх призначення, а саме: 

- короткострокові цінні папери грошового ринку (векселі), які призначені 

для прискорення розрахунків; 

- цінні папери ринку інвестицій (акції, облігації та похідні від них цінні 

папери). 
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Таке групування дозволить більш якісно відображувати операції з 

фінансовими вкладеннями та дасть змогу підвищити їх аналітичну цінність для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 
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За умов ринкового середовища, де діють механізми конкуренції, 

вирішальну роль відіграє стратегічне планування у забезпеченні ефективного 

функціонування підприємства. При здійсненні планування визначаються цілі 

діяльності підприємства на певний період та розробляється стратегія 

досягнення поставленої мети. У наслідок чого, об‘єднуються структурні 

підрозділи підприємства, їх діяльність стає односпрямованою, а отже, 

управлінські рішення стають більш ефективними.  

Метою дослідження є визначення ролі стратегічного планування у 

забезпеченні ефективної діяльності підприємства, та основних проблем його 

використання в процесі діяльності. 

Досягнення успіху підприємством неможливо без здійснення 

стратегічного планування, оскільки підприємство втрачає «орієнтир» розвитку 

своєї діяльності. Стратегічне планування забезпечує основу для всіх 

управлінських рішень, функцій організації, мотивації та контролю, орієнтовані 

на розробку стратегічних планів [1].  

Процес стратегічного планування це довготривалий процес, що 

складається з багатьох етапів. Кожен черговий етап планування є точкою 

відліку для наступного. Стратегічне планування включає наступні етапи: 

перший, аналіз існуючого стану, та тенденцій розвитку підприємства; другий, 

оцінка існуючого ресурсного потенціалу; третій, оцінка внутрішнього та 

зовнішнього середовища; четвертий, встановлення місії та цілей підприємства; 
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п‘ятий, аналіз альтернативних шляхів досягнення бажаного стану 

підприємства; шостий, вибір однієї альтернативи розвитку; сьомий, аналіз 

ризиків не виконання плану; восьмий, формування сценаріїв розвитку 

підприємства в певних умовах; дев‘ятий, перевірка стратегічного плану на 

збалансованість завдань і ресурсів підприємства; десятий, встановлення етапів і 

строків реалізації завдань; одинадцятий, реалізація стратегічного плану; 

дванадцятий, моніторинг і регулювання реалізації плану [2]. 

На підприємствах України малого та середнього бізнесу стратегічне 

планування майже не здійснюється. Керівництво процес планування обмежує 

складанням тактичних та оперативних планів, через що підприємство втрачає 

свою конкурентоспроможність на вітчизняному та на міжнародному ринках, а 

також інвестиційну привабливість [3]. На великих підприємствах стратегічному 

плануванню приділяється достатньо висока увага, оскільки здійснюються 

довгострокові інвестиції. Яскравим прикладом є Корпорація «Бісквіт-

Шоколад», яка здійснює інвестиції в модернізацію виробництва та випуск 

нових видів продукції, що вимагає розробки стратегічного плану для 

зменшення ризиків. У 2012 р. було про інвестовано 2 млн євро на модернізацію 

та розширення вафельного виробництва на Харківській бісквітній фабриці [5]. 

Також Група «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику. Основне джерело 

фінансування інвестицій – позикові кошти, що збільшує вартість і 

ризикованість інвестування, який підприємство зменшує за рахунок 

стратегічного планування [6]. 

Основною причиною відмови керівників підприємств від стратегічного 

планування відсутність кваліфікованого персоналу, які мають досвід у 

плануванні. Також відсутня методологія планування. Методи, які 

використовуються в зарубіжній практиці, не адаптовані до вітчизняного ринку, 

і, як наслідок, результати їхнього використання виявляються не завжди 

задовільними. Керівництво обмежує процес планування лише складанням 

стратегічного плану. Проблематичним є також визначення основних цілей і 

завдань підприємства, в наслідок чого з‘являється проблема визначення потреб 

підприємства в ресурсах [4]. Зовнішнє середовище є досить змінюваним: існує 

законодавча й економічна та політична нестабільність, що підвищує 

ризикованість діяльності, вимагає коригування планів, що збільшує витрати. 

Для забезпечення ефективного використання стратегічного планування 

необхідно постійно підвищувати кваліфікаційний рівень працівників, залучати 

до роботи нові кадри, взаємодіяти з вищими навчальними закладами, які 

здійснюють постійний аналіз нових методологій планування, а також 

розробляють власні. Використовувати методи контролінгу, в процесі 

визначення стратегічних цілей і дослідженні їх виконання. Необхідно 

формувати оперативні плани на основі тактичних планів, а тактичне 

планування повинно бути основане на стратегічному плануванні, що 

забезпечить своєчасне реагування на виникнення ризиків.  

Отже, стратегічне планування відіграє важливу роль у досягнення 

підприємством успіху, воно має кілька етапів, які є необхідними для успішного 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

285 

здійснення процесу планування. Але процес здійснення стратегічного 

планування має певні проблеми: законодавча, політична й економічна 

нестабільність, відсутність достатньо кваліфікованих спеціалістів, відсутність 

методології прогнозування адаптованої до українського ринку. 
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Постановка проблемы. На современном этапе возрастает потребность 

физических и юридических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты 

своих экономических интересов, а также в обеспечении экономической 

свободы. Одним из еѐ показателей является наличие в экономике государства 

небанковских финансово-кредитных организаций. 

Целью исследования является разработка рекомендаций и предложений 

по совершенствованию функционирования НКФО в Республике Беларусь. 

Основная часть. Задача небанковских финансовых посредников состоит в 

аккумулировании свободных денежных средств физических и юридических 

лиц и кредитовании отдельных сфер и отраслей народного хозяйства. В 

отличие от банков, которые можно отнести к многопрофильным институтам, 

НФКО занимаются специализированными финансовыми операциями и имеют 

свою клиентуру.  
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Исходя из зарубежного опыта развития НКФО, можно сделать вывод, что 

такого рода организации играют значительную роль в мобилизации сбережений 

населения. Так, например, в Японии мобилизация сбережений населения 

осуществляется банковскими институтами, почтово-сберегательной системой и 

кредитной кооперацией. Главную роль в сберегательном деле играют, конечно, 

банки (около 52 % общей суммы личных сбережений), но за ними следуют 

учреждения почтово-сберегательных касс (30 %) и кредитная кооперация 

(18 %).  

Большое распространение на уровне предприятий получили пенсионные 

фонды Японии, США. Во Франции, Бельгии и других западноевропейских 

государствах они создаются, как правило, по отраслевому принципу, а в 

скандинавских странах – в общегосударственном масштабе [1, с. 256]. 

Специализированные кредитные учреждения составляют примерно 

четверть кредитных учреждений Германии. К ним относятся ипотечные банки; 

кредитные учреждения, выдающие ссуды для индивидуального строительства; 

почтовый банк; кредитные учреждения промышленности [1, с. 126]. 

Важной тенденцией последних лет в развитии кредитных систем развитых 

зарубежных стран является стирание различий между отдельными банками и 

НКФО. С одной стороны, развивается процесс универсализации банков. С 

другой стороны, происходит быстрое развитие небанковских кредитных 

организаций, которые все активнее осуществляют традиционные банковские 

операции. Таким образом, сферы деятельности банковских и небанковских 

кредитных организаций во многих развитых странах нередко тесно 

соприкасаются: при проведении отдельных операций они могут сотрудничать 

или конкурировать друг с другом [2, с. 339]. 

Что касается Республики Беларусь, она быстрыми темпами продвигается к 

рыночным условиям хозяйствования, происходят существенные изменения в 

конъюнктуре рынка, в законодательстве. Но необходимо отметить 

значительный дисбаланс в кредитной системе между банковским и 

небанковским секторами. В первую очередь, это связано с неразвитой 

инфраструктурой небанковского сектора [3, с. 12]. 

Для Республики Беларусь характерен процесс становления небанковских 

кредитно-финансовых организаций. В стране осуществляют деятельность 

лизинговые компании, страховые общества, валютно-фондовая биржа, 

ломбарды и другие финансово-кредитные институты. Но, несмотря на это, нет 

зарегистрированных в установленном порядке НКФО, состоящих на учете в 

Национальном банке Республики Беларусь. Этому есть ряд объективным 

причин, самая главная из которых – это «молодость рынка».  

Однако на сегодняшний день в нашей стране уже разработана достаточно 

устойчивая нормативная база, регламентирующая деятельность небанковских 

кредитно-финансовых организаций. Основными нормативно-правовыми 

документами в этой сфере являются Банковский кодекс Республики Беларусь, а 

также ряд постановлений Национального Банка Республики Беларусь. 
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Вопрос развития таких компаний является весьма актуальным для 

современного белорусского общества хотя бы потому, что НКФО имеют ряд 

преимуществ перед банками. В отличие от банковских институтов 

небанковские осуществляют важную социальную функцию, кроме того, они 

более устойчивы в условиях конъюнктурных колебаний (кризисы, депрессия, 

инфляция, валютные и биржевые потрясения). 

Вывод: таким образом, на мой взгляд, нашей стране необходимо развивать 

небанковский сектор, а для совершенствования финансово-кредитной сферы 

необходимы некоторые преобразования: повышение прозрачности 

небанковского сектора, выравнивание условий для ведения бизнеса для 

государственных и частных компаний, устранение препятствий для прихода 

иностранного капитала, поиск альтернативных вариантов ресурсного 

обеспечения компаний, маркетинговые исследования. Безусловно, в один шаг 

прийти к желаемому результату невозможно, необходимо пройти долгий путь 

проб и ошибок. 

Список использованнойлитературы 

1. Муравьева, З. А. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: учеб.- метод. 

комплекс. 2-е изд., доработанное / З. А. Муравьева. – Минск: Издательство МИУ, 2005. – 

308 с. 

2. Деньги, кредит, банки: учебник / Г. И. Кравцова, Г. С. Кузьменко, О. И. Румянцева [и др.]; 

под ред. проф. Г. И. Кравцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2007. – 444 с. 

3. Полонский В. Развитие финансово-кредитной системы Республики Беларусь / 

В. Полонский // Банковский вестник: Информационно-аналитический и научно-

практический журнал Национального банка. – 2011. №28 (537). – С. 9-13.  

 

 

УДК 368 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 

НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

Кузьменко О. Г. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого 

стабілізатора процесу суспільного відтворення. Постійне збільшення 

суспільного багатства і ускладнення техногенних, економічних і соціальних 

ризиків, що загрожують його збереженню та примноженню, вимагають 

створення ефективної та масштабної системи страхових фондів, призначених 

для своєчасної компенсації непередбаченого матеріального збитку. Економічне 

значення страхування не вичерпується тільки його гарантійними та 

відшкодовуючими функціями. Фінансові ресурси, що акумулюються у 
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страхових фондах, служать істотним джерелом інвестицій в економіку. В 

розвинених країнах світу страхові компанії за потужністю та розмірами 

проведених інвестиційних вкладень конкурують з такими загальновизнаними 

інституційними інвесторами як банки й інвестиційні фонди. 

Метою дослідження є виявлення особливостей здійснення інвестиційної 

діяльності вітчизняних страхових компаній на сучасному етапі їх розвитку. 

Важливий внесок у дослідження проблем інвестиційної діяльності 

страхових компаній зробили вітчизняні науковці й економісти: В. Базилевич, 

А. Василенко, Н. Внукова, Н. Ткаченко, С. Осадець, В. Фурман та ін.  

Інвестиційна діяльність страховиків має важливе значення на мікрорівні, 

виступаючи одним із головних чинників забезпечення ефективного 

функціонування страхової компанії. 

По-перше, інвестиційна діяльність визначає саму можливість надання 

страхових послуг за рахунок забезпечення формування достатнього страхового 

фонду. Насамперед, це стосується тих видів страхування, де планована 

прибутковість від інвестицій враховується при розрахунку тарифів 

(страхування життя), або там, де зобов‘язання страховика виражені в грошових 

одиницях, відмінних від тих, в яких формуються страхові резерви. 

По-друге, добре організована інвестиційна діяльність забезпечує якість 

надаваних послуг і визначає ринкове становище страховика. Інвестиційна 

діяльність впливає на основні характеристики страхового продукту, насамперед 

на його вартість, і на фактичне виконання зобов‘язань страховика, що 

визначається термінами страхових виплат. 

По-третє, інвестування дає можливість власникам страхової компанії 

розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним. Саме за рахунок 

інвестування страхових фондів відбувається накопичення коштів для 

збільшення власних коштів без залучення зовнішніх інвестицій.  

Вітчизняні страхові компанії в здійсненні інвестиційної діяльності 

розміщують близько третини вільних грошових коштів у банківських вкладах 

та металах. З огляду на сучасний рівень розвитку фінансового ринку України 

депозити залишаються найбільш інвестиційно привабливим фінансовим 

інструментом для страхових компаній. 

Незважаючи на переваги інвестування в банківські вклади, останніми 

роками виникла тенденція до зменшення їх питомої ваги у структурі 

інвестиційних портфелів страхових компаній унаслідок падіння відсоткових 

ставок та постійних кризових явищ у банківській системі. Так за підсумками 

першого півріччя 2012 року 6 % активів страхових компаній зосереджено в 

грошових коштах на поточних рахунках у банках [1]. Це пояснюється, по-

перше, необхідністю виконання термінових зобов‘язань страховою компанією; 

по-друге, в результаті того, що значна кількість страхових компаній входить до 

складу фінансово-промислових груп, вони зобов‘язані розміщувати грошові 

кошти на рахунках дочірніх банків. 
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Дослідження діяльності страхових компаній на ринку нерухомості 

показує невисоку активність у даному сегменті. Питома вага інвестиційних 

вкладень у нерухомість у структурі активів у 2012 році складає 7 % [1]. 

За рахунок коштів страхових резервів компанії мають право також 

розміщувати їх у галузі економіки, перелік яких затверджено Кабінетом 

Міністрів України. До пріоритетних галузей економіки належать: розроблення 

та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної 

продукції, ресурсо- й енергозберігаючих технологій; розвиток інфраструктури 

туризму; добування корисних копалин; перероблення відходів гірничо-

металургійного виробництва; будівництво житла; розвиток транспортної 

інфраструктури, в тому числі будівництво та реконструкція автомобільних 

доріг; розвиток сектору зв‘язку та телекомунікації; розвиток ринку іпотечного 

кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною 

іпотечною установою [2]. Інвестиції в економіку України за даними напрямами 

станом на 30.06.2012 р. складають 77,1 млн грн (0,3 % активів страховиків) [1]. 

Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній виступає 

ефективним інструментом гармонійного розвитку національної економіки через 

фінансування об‘єктів як фінансової, так і виробничої сфер національного 

господарства. 
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Екoнoмiчнi перетвoрення в Укрaїнi cпричинили пoгiршення якocтi 

ocнoвних зacoбiв пiдприємcтв. Із урaхувaнням oбмеженocтi oбcягiв i джерел 

фoрмувaння влacних фiнaнcoвих реcурciв і неoбхiднocтi пiдтримaння 

безперервнocтi вiдтвoрювaльних прoцеciв щoдo ocнoвних зacoбiв пiдприємcтвa, 

дocить вaжливе знaчення мaє пoшук aльтернaтивних шляхiв нaкoпичення 

неoбхiдних нaдхoджень.  
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Актуальність даної проблеми зумовлена необхідністю пошуку aльтернaтив 

дoвгocтрoкoвoму кредитувaнню для забезпечення безперервного відтворення 

основних засобів підприємств, не вiдвoлiкaючи знaчнi фiнaнcoвi реcурcи з oбiгу, 

щo є дocить вaжливим для пiдприємcтв, зoкремa тих, якi кoнтрoлюють 

дoтримaння oптимaльнoгo cпiввiднoшення влacнoгo i пoзичкoвoгo кaпiтaлу 

[2, c. 52]. 

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати ринок лізингових послуг 

в Україні, виявити тенденцій і перспектив його подальшого розвитку. 

Cтaнoм нa 31.03.2012 дo Перелiку юридичних ociб, якi мaють прaвo 

нaдaвaти фiнaнcoвi пocлуги тa перебувaють нa oблiку в Держфiнпocлуг, внеcенo 

iнфoрмaцiю прo 220 юридичних ociб – лiзингoдaвцiв тa дo Держaвнoгo реєcтру 

фiнaнcoвих уcтaнoв внеcенo iнфoрмaцiю прo 73 фiнaнcoвi кoмпaнiї, щo мaють 

прaвo нaдaвaти пocлуги фiнaнcoвoгo лiзингу. Прoтягoм I квaртaлу 2012 рoку 

фiнaнcoвими кoмпaнiями тa юридичними ocoбaми, якi не мaють cтaтуcу 

фiнaнcoвих уcтaнoв, aле мoжуть згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм нaдaвaти фiнaнcoвi 

пocлуги, уклaденo 3671 дoгoвiр фiнaнcoвoгo лiзингу нa cуму 2769,6 млн грн. 

Вaртicть oб‘єктiв лiзингу, щo є предметoм дoгoвoрiв, уклaдених прoтягoм 

I квaртaлу 2012 рoку, cтaнoвить 2165,2 млн грн. Вaртicть чинних дoгoвoрiв 

фiнaнcoвoгo лiзингу cтaнoм нa 31.03.2012 cтaнoвить 33,5 млрд грн. Близькo 

99,9 % уciх пocлуг фiнaнcoвoгo лiзингу нaдaєтьcя юридичними ocoбaми – 

cуб‘єктaми гocпoдaрювaння, якi не є фiнaнcoвими уcтaнoвaми (тaбл. 1) [3]. 

Тaблиця 1 

Вaртocтi дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo лiзингу тa їх кiлькocтi 

Перioд 

Вaртicть дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo 

лiзингу уклaдених зa перioд, 

(млн грн) 

Кiлькicть дoгoвoрiв  

фiнaнcoвoгo лiзингу (oд.)  

уклaдених зa перioд 

Юридичними 

ocoбaми 

Фiнaнcoвими 

кoмпaнiями 

Юридичними 

ocoбaми 

Фiнaнcoвими 

кoмпaнiями 

I квaртaл 2010 р. 704,9 3,5 881 5 

I квaртaл 2011 р. 1274,0 0,7 1843 1 

I квaртaл 2012 р. 2769,6 0 3671 0 

 

Зa I квaртaл 2012 рoку вiдбулocя незнaчне зрocтaння вaртocтi дoгoвoрiв 

фiнaнcoвoгo лiзингу зa cтрoкoм їх дiї, який менше aбo дoрiвнює 2 рoки, тa 

дoгoвoрiв зi cтрoкoм дiї, який бiльше 5 aбo дoрiвнює 10 рoкaм, у пoрiвняннi з I 

квaртaлoм 2011 рoку, вaртicть дoгoвoрiв фiнaнcoвoгo лiзингу cтрoкoм, бiльшим 

нiж 10 рoкiв, удвiчi збiльшилacя з 679,1 млн грн дo 1595,7 млн грн. Вaртicть 

дoгoвoрiв зi cтрoкoм дiї, який бiльше 2 aбo дoрiвнює 5 рoкaм, зменшилacя нa 

3,5 %. 

Ринoк лiзингу в Укрaїнi тiльки нo утверджуєтьcя, нa ньoму немaє 

зaгaльнoвизнaних лiдерiв, йoгo рoзвитку придiляєтьcя недocтaтьньo увaгу з бoку 

держaви. Тoму є неoбхiдним пoшук нaпрямкiв удocкoнaлення регулювaння 

лiзингу в Укрaїнi, a caме: 
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- нaдaти лiзингoвим кoмпaнiям, як i бaнкaм, прaвo нa oтримaння кредитiв 

(рефiнaнcувaння) нa пiдтримaння лiквiднocтi тa реaлiзaцiю нoвих прoектiв; 

- cтвoрити неoбхiдну зaкoнoдaвчу бaзу для викoриcтaння лiзингoвих 

цiнних пaперiв;  

- рoзрoбити прoгрaму cпiвпрaцi уряду з недержaвними пенciйними 

фoндaми та cтрaхoвими кoмпaнiями з метoю зaлучення їх фiнaнcoвих реcурciв дo 

лiзингoвoгo cектoру;  

- рoзрoбити мехaнiзм зaлучення привaтних iнвеcтoрiв у фiнaнcувaння 

дiяльнocтi лiзингoвих кoмпaнiй [1, c. 86].  

Таким чином, з oгляду нa нинiшню екoнoмiчну cитуaцiю в Укрaїнi, 

зoкремa нa cтaн фiнaнcoвoгo cектoру, не мoжнa не визнaти, щo пoтребa в лiзингу 

cтoїть дуже гocтрo. Aдже aктивне впрoвaдження лiзингoвих oперaцiй cприятиме 

oнoвленню ocнoвних зacoбiв зaвдяки збiльшенню дocтупу пiдприємcтв дo 

зoвнiшнiх джерел фiнaнcувaння iнвеcтицiй. Крiм цьoгo, рoзвитoк лiзингу 

cтимулювaтиме пiдвищення ефективнocтi кредитнoї пoлiтики бaнкiв у результaтi 

cтвoрення кoнкурентнoгo cередoвищa мiж джерелaми фiнaнcувaння. 
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Постановка проблеми. Заробітна плата в розумінні суб‘єктів 

господарювання визначається як елемент витрат, що входять до складу 

собівартості продукції та впливає на фінансову результативність господарської 

діяльності. Проведення аналізу витрат на оплату праці відіграє надзвичайно 

важливу роль у забезпеченні управління витратами підприємства та стабільного 

зростання прибутковості, забезпечуючи вирішення стратегічних і тактичних 

завдань фінансової політики.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Витрати підприємства є невід‘ємною складовою діяльності, але 

розвиваються лише ті підприємства, витрати яких дозволяють працювати 

прибутково й утримувати відповідні конкурентні позиції на ринку. Тому 

проблема вдосконалення аналізу витрат, зокрема на оплату праці, набуває 

особливої актуальності та потребує наукового дослідження. 

Мета дослідження полягає в удосконаленні аналізу оплати праці, що 

сприятиме підвищенню ефективності управлінських, стратегічних та 

оперативних рішень щодо раціональної її організації на підприємстві та 

визначенні конкретної послідовності проведення економічного аналізу виплат 

працівникам. 

Питання аналізу виплат працівникам досліджувались у працях таких 

вітчизняних вчених, як Т. О. Акімочкіна, А. В. Калина, Є. В. Мних, 

О. В. Олійник, Г. В. Савицька та ін.  

У процесі організації оплати праці на підприємстві значну увагу слід 

приділяти поетапному економічному аналізу. Для проведення ефективного 

аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства 

необхідно дотримуватися наступної послідовності: аналіз загального обсягу та 

динаміки оплати праці, аналіз складу виплат із стимулювання персоналу 

(структури заробітної плати), аналіз рівня та динаміки середньої заробітної 

плати, аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці, аналіз 

ефективності стимулювання персоналу, тобто необхідно оцінити 

співвідношення між обсягом витрат на оплату праці та наслідками трудових 

зусиль персоналу, аналіз фінансових можливостей підприємства з формування 

фонду оплати праці. 

Рушійною силою для удосконалення економічного аналізу виплат 

працівникам є збільшення об‘єктів аналітичного дослідження та функцій 

управління. Одним із найефективніших методів проведення аналізу є 

економіко-математичний. До переваг даного методу варто віднести 

прискорення проведення економічного аналізу, більш повне дослідження 

впливу факторів на результат. Однак є певні проблеми його використання, а 

саме – даний метод вимагає підвищення освітнього рівня аналітика, адже він 

повинен досконало ними володіти та використання програмних продуктів із 

відповідними аналітичними властивостями.  

Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації характеризується 

наявністю адаптованих до української системи ведення обліку пакетів: 1 С: 

«Підприємство», «Парус – Підприємство» та «Бест Звіт Плюс». Метою 

використання даних програм є якісна організація та ведення обліку оплати 

праці та формування звітності, натомість на ринку програмного забезпечення 

відсутні програми які б були багатофункціональними, а саме характеризувалися 

властивостями формування облікових та аналітичних форм. 

Висновки. Аналіз витрат на оплату праці посідає пріоритетне місце в 

гармонійній і узгодженій дії всіх управлінських функцій, що сприяє 

ефективному стратегічному управлінні діяльністю підприємства. Застосування 

на підприємстві аналізу організованого в послідовних етапах дозволить виявити 
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недоліки, визначити сильні та слабкі сторони відносно оплати праці. В той же 

час проведення аналізу виплат працівникам потребує вдосконалення шляхом 

використання економіко-математичних методів, які прискорять процес 

дослідження та сприятимуть ефективнішому дослідженню впливу факторів на 

витрати пов‘язані з оплатою праці, безпосереднє використання даного методу 

аналізу потребує застосування багатофункціонального програмного 

забезпечення із властивостями облікового й аналітичного процесів.  
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Метою дослідження є приведення обліку основних засобів у відповідність 

в бухгалтерському та податковому обліках, і запропонування шляхів вирішення 

цієї проблеми. 

На сьогоднішній день невідповідність в обліках є проблемою, яка 

призводить до певних незручностей у роботі, а також при визначенні доходу 

підприємства, тому порівняємо декілька показників, які більше всього різняться 

між собою. 

Основні засоби в бухгалтерському обліку – це матеріальні активи, які 

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва товарів, 

надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_38.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2009_6_2/157-164.pdf
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адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання, який більше 1 року [1]. В податковому обліку, основні засоби – 

це матеріальні активи, в тому числі запаси корисних копалин, наданих у 

користування ділянки надр, що призначається платником податку, для 

використання у господарській діяльності платником податку, вартість яких 

перевищує 1 тис грн і поступово зменшується в зв‘язку з фізичним або 

моральним зносом очікуваний строк корисного використання, який більше 

1 року. [3] 

Введення в експлуатацію у бухгалтерському обліку в первинних 

документах на введення в експлуатацію об‘єкта основних засобів має 

зазначатися склад комплексу як одиниці обліку об‘єкта з перенесенням таких 

даних до регістрів аналітичного обліку основних засобів. У цих документах 

також зазначається вся інформація про основні засоби, що надалі 

використовується для розрахунку та відображення амортизаційних відрахувань. [1] 

У податковому обліку основні засоби зараховуються на баланс за 

первісною вартістю. В свою чергу, первісна вартість основного засобу 

додатково може включати кошти пов‘язані з цими основними засобами. 

Ліквідація в бухгалтерському обліку проводиться згідно з положеннями 

п. 29 П(С)БО 16, витрати на ліквідацію необоротних активів, а також залишкова 

вартість ліквідовуваних необоротних активів включаються до складу інших 

витрат звичайної діяльності [1]. В податковому обліку в разі ліквідації 

основних засобів за рішенням платника податку або в разі якщо з незалежних 

від платника податку обставин основні засоби зруйновані, викрадені чи 

підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від 

використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх 

заміни, руйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому 

виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка 

амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об‘єкта 

основних засобів. [2] 

Ведення податкового обліку здійснюється без використання плану 

рахунків, а для бухгалтерського обліку використовуються рахунки. 

Для зведення до мінімуму даних показників пропонуємо: 

1. Визначити вартість, яка амортизується, по кожному об‘єкту основних 

засобів.  

2. Визначити суму накопиченої амортизації по кожному об‘єкту основних 

засобів за даними бухгалтерського обліку. 

3. На основі проведеної інвентаризації порівнюємо дані бухгалтерського та 

податкового обліку.  

4. Визначаємо строк корисного використання по кожному об‘єкту, але не 

менше мінімально допустимого строку, що визначений в ПКУ (ст. 145.1). 

5. Визначаємо метод амортизації кожного об‘єкту у відповідності з 

обліковою політикою підприємства. Виконавши алгоритм переходу, 

використовуємо його для нарахування амортизації в податковому обліку. 
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В современных условиях хозяйствования появляется большая потребность 

в наличии достоверной, своевременной и полной информации для изучения и 

оценки финансового положения предприятия и результатов его хозяйственной 

деятельности. Одним из источников такой информации является бухгалтерская 

отчетность. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь, недостаточно полно 

обеспечивает пользователей такой информацией, что обусловливает 

необходимость ее преобразования. Внедрение МСФО является одним из 

элементов международной привлекательности как предприятия, так и 

экономики страны в целом. Слабое внедрение МСФО препятствует  

привлечению в страну инвестиций, ведь для инвесторов это свидетельствует об 

отсутствии прозрачности финансовой отчетности. А нет прозрачности – нет 

доверия, нет доверия – нет инвестиций, нет инвестиций – нет роста [1].  

В настоящее время большинство организаций приходит к необходимости 

использования МСФО. Это обусловлено потребностью организации в 

предоставлении данных бухгалтерского учета инвестору, с целью получения 

иностранных инвестиций, развитием бизнеса, предъявляющего современные 

требования к отчетности, выходом компаний на международные финансовые 

рынки. Основная проблема заключается в том, что западные финансовые 

институты не в состоянии оценить финансовое положение заемщиков и 

результаты их деятельности исходя из информации, которая подготовлена 

согласно белорусскому законодательству. Кроме того, основные преимущества 

МСФО перед белорусскими стандартами бухгалтерского учета – это более 

правдивая картина происходящих в организации процессов. Уже сегодня 

некоторые крупные финансово-кредитные институты отказываются 

рассматривать инвестиционные проекты без представления финансовой 

http://minfin.com.ua/faxes/articles/545192
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отчетности в формате МСФО, ведь она позволит кредитору снизить риски, 

связанные с непрозрачностью финансовой отчетности. Переход на МСФО 

позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса РБ. Однако выход на 

зарубежные рынки капитала и снижение за счет этого цены привлекаемого 

финансирования не единственный плюс стандартов. Организации постепенно 

переходят к тому, что строят свой управленческий учет, ориентируясь на 

международную практику. Тем самым они добиваются, с одной стороны, 

предоставления менеджменту предприятия более наглядной информации о 

деятельности, с другой – упрощения для себя составления отчетности согласно 

международным стандартам [2, с. 28]. 

Следует отметить, что внедрение МСФО необходимо не всем 

организациям. Государственные компании, если у них нет нужды в 

привлечении капитала, в применении МСФО остро не нуждаются, так как 

контроль за их работой осуществляется властями. Если организации все же 

намерены внедрять международные стандарты финансовой отчетности, при 

переходе на МСФО, они могут столкнуться с некоторыми рисками: с одной 

стороны, несоответствие показателей требованиям регламентирующих органов, 

а также изменение качества активов вследствие пересчета, и с другой – риски, 

связанные с недостаточной квалификацией персонала и пересмотром 

информационных технологий.  

Также можно выделить и другие виды рисков: 

– Системные риски. Их сущность заключается в том, что представители 

РБ не принимают участия в процессе нормотворчества развития 

международных стандартов.  

– Риск множественности методик трансформации отчетности. В 

МСФО ряд вопросов дается на откуп «профессиональному суждению» 

практикующих бухгалтеров и это в свою очередь может привести к 

возникновению множества методик, отражающих субъективное восприятие и 

понимание сути международных стандартов каждым отдельно взятым главным 

бухгалтером при осуществлении трансформации учета. 

– Риск для аудиторских компаний. Поскольку МСФО предполагает 

подтверждение правильности составленной отчетности и получение ее 

аудиторского заключения, то маловероятно, что стороны, заинтересованные в 

составлении отчетности по МСФО выразят доверие белорусским аудиторским 

компаниям, а не обратятся за услугой к представителям международных 

аудиторских брэндов. Это в свою очередь вызовет некоторое сужение рынка 

аудиторских услуг в РБ.  

– Риск отсутствия национальной аттестации белорусских бухгалтеров. 

Применение МСФО – это повод постановки вопроса о необходимости 

широкомасштабной и повсеместной программы повышения квалификации и 

сертификации практикующих бухгалтеров наших предприятий.  

– Риск для предприятий. Внедрение МСФО вызовет рост расходов за 

счет увеличения затрат на обучение бухгалтерского персонала, удорожания 
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аудиторских и консалтинговых услуг, неизбежности ошибок в процессе 

перестройки учетных систем [3, с. 65-67]. 

Внедрение международных стандартов требует определенных изменений 

как в нормативной базе, так и в системе учета в целом. Несмотря на наличие 

определенных рисков, переход предприятий на МСФО не только обладает 

значительными преимуществами (хотя и предъявляет более высокие 

требования), но и является жизненной необходимостью для предприятий, 

заинтересованных в повышении своей привлекательности для инвесторов. 
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В ринковій економіці будь-які вкладення капіталу все частіше 

реалізуються через розробку інвестиційно-інноваційних проектів. За своєю 

суттю інвестиції носять ризиковий характер, тому залучення коштів інвесторів 

повинно ґрунтуватися на максимально коректній оцінці майбутніх грошових 

потоків. 

У науковій економічній літературі представлено велику кількість 

методичних підходів із питань обґрунтування доцільності інвестиційних 

вкладень в інноваційні проекти [1, 2, 3, 4]. Однак для практиків важливо мати 

певну підказку-коментар, для вибору одного із них, який би найбільш 

об‘єктивно враховував особливості об‘єкту інвестування. 

Аналіз змісту методик обґрунтування доцільності інвестиційних вкладень 

в інноваційні проекти дозволив нам систематизувати інформацію їх авторів та 

класифікувати за трьома підходами (рис. 1). 
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Рис. 1. Підходи до класифікації методик щодо обґрунтування інвестицій в 

інноваційні проекти (розроблено автором за джерелами 1, 2, 3, 4) 
 

Кожен із цих підходів має свої особливості, характеристика яких подана в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Характеристика підходів обґрунтування інвестицій в інноваційні проекти 

Елемент 

(інструмент) 

методичного 

підходу 

Особливості Переваги Недоліки 

Традиційний підхід 

Чиста теперішня 

вартість проекту 

(NPV) 

визначення теперішньої вартості 

інвестицій з урахуванням рівня 

інфляції та допустимих ризиків 

визначається реальні 

показники доцільності 

фінансових інвестицій 

відсутність можливості 

об‘єктивного 

визначення ставки 

дисконтування з 

урахуванням впливу на 

неї змін у зовнішньому 

середовищі 

Внутрішня норма 

рентабельності 

проекту (IRR) 

визначення ставка дисконту, при 

якій NPV проекту дорівнює нулю 

Дискотований 

термін окупності 

(DPP) 

визначення терміну окупності з 

урахуванням зміни вартості 

грошей 

Нетрадиційний підхід 

Метод бальної 

оцінки 

ефективності [2] 

вимагає складання вичерпного 

переліку критеріїв «цінності» 

проекту, 

- велика кількість 

критеріїв дозволяє 

класифікувати проект з 

різних точок зору; 

- групування критеріїв 

- сумнівна об‘єктивність 

оцінок кожного 

критерію; 

- низька надійність 

застосування кожної 

бальної оцінки  

Розрахунок ряду 

показників 

прибутковості та 

ефективності [1] 

передбачає  розрахунок та 

порівняння  показників 

ефективності базового та 

альтернативних проектів  з 

використанням показників  

економічної ефективності, 

зокрема, фінансових результатів 

- можливість 

використання у різних 

сферах діяльності 

- можливість 

використання для 

обґрунтування 

довгострокових 

інвестицій 

-  вимагає розрахунку 

великої кількості 

показників, значення 

яких іноді протирічать 

один одному 

.- рідко оцінюється 

ефективність валових 

інвестицій і вплив їх 

розміру на результати 

діяльності підприємства 

Альтернативний підхід 

Метод DEA [4] заснований на використанні 

кривої що охоплює кількісні 

значення отриманих результатів 

- обираються основні 

критерії, що найкраще 

відображають економічну 

ефективність 

інноваційно-

інвестиційних проектів; 

- встановлюється ступінь 

важливості критеріїв 

оцінки інвестиційних 

проектів; 

- відсутні нормативні 

значення чинників; 

- відображення проектів 

тільки економічної 

ефективності проектів 
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- оцінювання якості 

проектів; 

- здійснення 

ранжирування проектів 

Обґрунтування 

ефективності 

інвестицій через 

ЖЦТ [3] 

- за основу береться модель 

життєвого циклу товару;  

- обґрунтовується методичний 

підхід до визначення сумарних 

значень зростаючого  чи 

спадаючого грошового потоку; 

- уточнюється чиста теперішня 

вартість грошових потоків 

– підвищується рівень 

обґрунтованості 

інвестиційного рішення, 

оскільки більш реально 

відтворює грошові 

потоки і дає змогу 

здійснювати їх 

приведення 

(дисконтування) 

- методика акцентує  

значну увагу на 

дисконтуванні грошових 

потоків з урахуванням 

життєвого циклу товару,  

 

Опираючись на представлені характеристики трьох виокремлених підходів 

і зважаючи на те, що інноваційна діяльність реалізується проходячи три основні 

етапи, пропонуємо на кожному із них використовувати окремі елементи різних 

методичних підходів (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Відповідність інструментів методичного підходу етапу інвестиційного проекту 

Етапи Елемент (інструмент)  методичного підходу 

Розробка інноваційного проекту - обґрунтування ефективності інвестицій  з 

урахуванням ЖЦТ, 

- дисконтований термін окупності, 

 - чиста теперішня вартість проекту,  

- внутрішня норма рентабельності 

Впровадження інноваційного 

проекту 

- метод бальної оцінки ефективності,  

- розрахунок ряду показників ефективності  

Остаточний розрахунок 

ефективності від реалізації 

інвестиційного проекту 

- метод DEA 

 

Проведені автором дослідження особливостей методичних підходів до 

обґрунтування інвестиційних проектів та представлені в роботі рекомендації по 

доцільності використання конкретних їх елементів дозволить підвищити рівень 

об‘єктивності при оцінюванні вибору проекту із групи альтернативних.  
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На сьогоднішній день інформація є невід‘ємною складовою розвитку будь-

якого суспільства. Існує велика кількість засобів донесення інформації до 

цільової аудиторії: від газет і журналів до електронних листів Прискорення 

інтенсивності життя ставить нові вимоги перед вже відомими засобами 

комунікації та сприяє застосуванню нових. 

Метою дослідження є вивчення нових підходів побудови систем 

комунікацій на основі сучасних технологій. 

На сьогоднішній день у розвинених країнах світу широко 

розповсюджується нова форма комунікацій – SMS-інформування, ключова 

особливість якої полягає в добровільній згоді абонентів (клієнтів) отримувати 

інформацію, в котрій вони зацікавлені. Яскравий приклад – SMS-банкінг, коли 

клієнт за допомогою текстових повідомлень отримує інформацію про операції з 

його рахунком чи рахунками. 

За даними одного з світових лідерів телекомунікаційних послуг British 

Telecom приріст SMS-трафіку від компанії до клієнтів складає приблизно 30 % 

щороку [1]. Така пильна увага до SMS-інформування пояснюється високим 

ступенем проникнення мобільного зв‘язку та роллю мобільного телефону в 

житті людини (особливо в молоді та людей середнього віку) – абоненти в будь-

якому випадку відкривають і переглядають вхідні повідомлення. Для прикладу, 

в США 83 % дорослого населення мають мобільні телефони, третина з них 

надає перевагу текстовим повідомленням і 95 % всіх текстових повідомлень 

переглядаються протягом чотирьох хвилин із моменту отримання [2]. 

Система SMS-інформування реалізується через декілька етапів (рис. 1). 

 
Джерело: розробка автора 

Рис. 1. Етапи реалізації системи SMS-інформування  
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Алгоритм процесу SMS-інформування подано на рис. 2. 

 
Джерело: розробка автора 

Рис. 2. Алгоритм процесу SMS-інформування 

На нашу думку, до переваг SMS-інформування належать наступні: вартість 

цього способу комунікації значно нижча порівняно з газетами, телебаченням, 

радіо тощо; повідомлення надходить в найкоротші терміни з моменту відправки 

і буде доставлено в будь-яке місце світу, де є мобільний зв‘язок; значно 

менший час зворотнього відгуку від клієнта порівняно з іншими каналами 

комунікації; можливість відправки SMS-повідомлень за критеріями (час і дата, 

стать, вік тощо); за статистикою 95 % всіх текстових повідомлень 

переглядаються протягом чотирьох хвилин з моменту отримання; простота в 

користуванні. 

Основними недоліками системи SMS-інформування є: орієнтація на 

діючих клієнтів, а можливості залучення нових обмежені тим, що для розсилки 

необхідна база номерів телефонів, які, до того ж, мають бути надані 

добровільно; занадто короткі терміни між SMS-повідомленнями можуть 

відштовхнути клієнта. 

Отже, слід зазначити, що система SMS-інформування це сучасний засіб 

комунікації, котрий відповідає всім вимогам розвитку суспільства та 

технологій, а саме: дешевизна, широке охоплення, можливість персоніфікації 

повідомлень, швидкість донесення необхідної інформації тощо. 
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Можливість підприємства ефективно функціонувати як у 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах визначається його 

спроможністю забезпечити достатній рівень прибутковості. Оцінювання 

результатів діяльності підприємств дозволяє вчасно уникнути фінансових 

проблем, адаптуватися до економічних змін та ефективно розподілити 

прибуток або попередити збитки. 

Сільське господарство є життєво важливою сферою суспільного 

виробництва та водночас вона є найбільш ризикованою галуззю економіки. 

Головним ризиком є природно-кліматичні умови, від впливу яких залежить 

80 % урожайності і яких не можливо спрогнозувати на великий термін часу. 

Однією із проблем українських сільськогосподарських підприємств є 

застарілий машинно-тракторний парк, що потребує значних витрат на ремонт, а 

також такою технікою неможливо зібрати бажану кількість урожаю та 

внаслідок чого відбувається зменшення прибутку. Тому однією з найбільш 

гострих проблем в АПК є виявлення всіх можливих несприятливих чинників, 

які впливають на формування прибутковості підприємства. 

Метою роботи є визначення зони формування прибутковості селянського 

фермерського господарства «Роксана» за три роки, а також дослідити 

ефективність діяльності. 

Щоб виявити вплив негативних факторів на величину прибутку за 

проаналізовано методичний підхід до визначення прибутковості підприємства, 

за допомогою використання при цьому методичні положення оцінки 

економічної рентабельності активів, трансформовані до умов і об‘єкта аналізу. 

Таке дослідження базується на моделі Дюпона. 

Для визначення інтенсивності експлуатації активів розраховують 

економічну рентабельність активів: 

Ера = (Нреа : (Ва – ВсПл)) * 100 %,    (1) 

де Нреа – нетто-результат експлуатації активів (залишкова вартість 

основних засобів ); Ва – валюта активу балансу;  ВсПл – відстрочені платежі. 

Перетворюємо формулу 1: 

Ера = (ФРзд + Фз) : (Ва – ПІІІ) * 100 %,   (2) 

де ФРзд – фінансовий результат до оподаткування; Фз – фінансові 

витрати по заборгованості; Ва – валюта активу балансу; ПІІІ – третій розділ 

пасиву балансу. 
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Перетворюємо формулу 2 помноживши її на величину (оборот/оборот = 

1). Після перетворення величина економічної рентабельності не змінюється, 

однак це дозволяє виділити два важливі елементи рентабельності: комерційну 

маржу (КМ); коефіцієнт трансформації (КТ), які будуть використані для аналізу 

підприємства [2]. 

Ера = КМ*100*КТ     (3) 

Віднесення комерційної маржі та коефіцієнта трансформації до високого 

середнього чи низького рівня наведено в таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1. 

Значення комерційної маржі та коефіцієнта трансформації для визначення зон 

формування прибутковості 

Показники Значення показників для: 

високого рівня середнього рівня низького рівня 

Комерційна маржа, % більше 20 5-20 нижче 5 

Коефіцієнт трансформації, грн більше 1,3 1,2 – 0,25 нижче 0,25 

 

Розраховуємо показники комерційної маржі та коефіцієнта трансформації 

по даних звітності селянського фермерського господарства «Роксана», які 

зведені в таблицю 2. 

 

Таблиця 2. 

Показники комерційної маржі та коефіцієнта трансформації СФГ «Роксана» 

Показник 
Роки 

2010 2011 2012 

Комерційна маржа, % 40,90 105,79 33,94 

Коефіцієнт трансформації, грн 0,76 0,31 0,59 

 

Отже, за результатами наведених у таблиці, можна зробити висновок, 

що комерційна маржа протягом трьох років була на високому рівні, що 

свідчить про ефективну діяльність підприємства за таким напрямками як цінова 

політика, скорочення витрат на виробництво та забезпечення їх раціональної 

структури. Коефіцієнт трансформації протягом 2010-2012 років залишався на 

середньому рівні, що вказує на ефективну експлуатацію активів. 

Співвідношення високого рівня комерційної маржі та середнього рівня 

коефіцієнта трансформації говорить про нормальне формування прибутковості 

підприємства. На практиці поєднання двох показників на високому рівні дуже 

складне. При збільшені обсягу продаж коефіцієнт трансформації збільшується, 

а комерційна маржа зменшується, якщо одночасно не підвищується 

ефективність використання активів. Тому регулювання економічної 

рентабельності зводиться до впливу на обидві її складові: і на коефіцієнт 

трансформації, і на комерційну маржу. 

Із метою підвищення ефективності діяльності підприємства 

проаналізовано методичний підхід до регулювання економічної рентабельності 
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підприємства через вплив на такі її складові як комерційна маржа і коефіцієнт 

трансформації, які дозволяють уникнути потрапляння підприємства в 

небезпечні зони прибутковості. 
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У ринкових умовах для підвищення конкурентоспроможності 

підприємствам доцільно є доповнення традиційних методів управління новими 

інструментами. Одним із них є інформаційна система управління відносин із 

клієнтами – CRM-система. За своєю сутністю вона є прикладним програмним 

забезпеченням автоматизації взаємодії із замовниками (клієнтами), зокрема, для 

підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу та поліпшення 

обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історію 

взаємин із ними, встановлення та покращення бізнес-процедур і подальшого 

аналізу результатів [1]. 

Метою роботи є обґрунтування доцільності впровадження в систему 

управління сільськогосподарських підприємств новітніх інформаційних систем, 

які дозволяють досягати високого рівня їх фінансових результатів. 

Впровадження CRM-cистем дозволяє підприємствам дослідити ринок в 

аспекті визначення потреб споживачів, розширяти його, що у кінцевому 

підсумку забезпечить оперативну реалізацію продукції і, як наслідок, високі 

фінансові результати. Окрім того функціональність даної системи охоплює 

ринкові дослідження, моделювання характеристик продуктового портфеля, 

продаж і сервіс, підтримку клієнтів, аналіз даних, що відповідає всім стадіям 

процесу залучення клієнта – від укладання договору до подальшого 

обслуговування. 

Доцільність впровадження  CRM-системи проводилось  нами на прикладі 

програмного продукту «1 С: Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
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для України». При його розробці якого було врахований досвід робіт по 

автоматизації ПрАТ «Племінний завод» Агрорегіон», ТОВ «Грін Тім», 

агропромхолдингу «Астарта-Київ» (Україна), ТОВ «Енселко» і російських 

компаній: ТОВ «Ферум», ТОВ «Колос» і багатьох інших українських і 

російський сільськогосподарських підприємств [2]. 

Вивчаючи досвід впровадження CRM-систем на вітчизняних 

сільськогосподарських підприємствах ми стикнулися з проблемою закритості 

інформації. На офіційних сайтах вище зазначених підприємств надаються дані 

про види діяльності, їх постачальників, а також про особисті досягнення в 

виробництві сільгосппродукції. Однак жодна із них не надає інформацію про 

використання систем управління відносин з клієнтами.  

Переваги застосування програмного продукту «1 С: Бухгалтерія 

сільськогосподарського підприємства для України» аналізувалось на прикладі 

ТОВ «Ключ-Агро». Впровадження системи було спрямоване на вирішення 

завдань ефективного розвитку компанії: аналізу структури витрат у розрізі 

культур і полів (у тому числі з урахуванням незавершеного виробництва); 

визначення потреб в матеріально-технічних і фінансових ресурсах; визначення 

потреб у послугах сторонніх організацій, прогнозування потреб у ПММ; 

врахування земельних паїв пайовиків і, в результаті, прогнозування розміру 

орендної плати; планування заробітної плати співробітників у розрізі 

підрозділів; аналізування роботи, виконаної за рік, контролювання поточної 

діяльність господарства, розробки стратегії розвитку компанії. Результати 

впровадження CRM надали можливість у режимі реального часу контролювати 

хід збирально-заготівельної компанії, отримувати аналітичну звітність за 

витратами в розрізі культур і полів. В єдину інформаційну базу були об‘єднані 

віддалені підрозділи – зернотік, нафтобаза, склади. Система була запущена в 

короткий термін і з порівняно невеликими фінансовими витратами [3]. 

Отже, CRM-системи на сьогоднішньому етапі розвитку 

сільськогосподарського бізнесу слід вважати невід‘ємною складовою 

підвищення ефективності управління фінансовими результатами. Вона 

дозволяє отримати вагомі переваги: спрощення оперативної роботи облікових 

служб; скорочення часу на обробку заявок покупців (в середньому на 20 %;) 

скорочення терміну нарахування та виплати орендної плати за паями, 

оперативність формування необхідних відомостей і відображення операцій в 

обліку (скорочення терміну майже в 3 рази); легкість контролю за станом 

розрахунків, завдяки зберіганню даних в єдиній системі; отриманню  

оперативних даних оцінки планової та фактичної собівартості та врожайності 

продукції в залежності від варіантів розміщення культур на полях; розрахунок 

планової потреби в ПММ і засобів захисту рослин. У кінцевому підсумку все це 

і є основними факторами скорочення витрат і підвищення прибутковості 

сільгосппідприємств.  
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На сьогоднішній день торгівельна діяльність відіграє неймовірно важливе 

значення не лише в економіці окремого регіону, але й у країні в цілому. 

Важливою ланкою торговельної діяльності є роздрібна торгівля. Вона є однією 

з галузей і сфер економіки, яка найбільш динамічно розвивається. 

Роздрібна торгівля як форма товарно-грошового обміну опосередковує у 

величезних розмірах економічний оборот і забезпечує відтворювальний процес 

розширеного типу. Як соціально-економічна сфера, торгівля реалізує доходи 

населення і забезпечує не менше 2/3 потреб у товарах, послугах і активно 

сприяє соціальним перетворенням. 

Основними чинниками, що впливають на розвиток роздрібної торгівлі є: 

купівельна спроможність, споживчі можливості та вподобання населення; стан 

товарозабезпечення; розвиток матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі; 

інституціональні перетворення в національній торгівлі; зростання концентрації 

торговельних підприємств та конкуренції між ними [2, с. 129-148].  

Динаміка розвитку роздрібної торгівлі в Україні представлені на рис. 1 [1]. 

 

Рис. 1. Обсяги обороту роздрібної торгівлі в Україні за період 2007-2012 рр. 

http://www.1c.rovno.ua/1s/upravlinnya-sil%60s%60kogospodars%60kim-pidpryemstvom-dlya-ukrayiny/
http://www.1c.rovno.ua/1s/upravlinnya-sil%60s%60kogospodars%60kim-pidpryemstvom-dlya-ukrayiny/
http://solutions.1c.ru/projects/project.html?project_id=43
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Аналізуючи рис. 1, можна стверджувати, що протягом останніх років в 

обсязі вітчизняної роздрібної торгівлі має місце значний підйом. Темп 

зростання обсягу роздрібного товарообороту підприємств за 2007-2012 рр. 

склав у середньому 152 %. Загалом вітчизняний ринок роздрібної торгівлі 

протягом 2007-2012 рр. стає більш концентрованим, у результаті чого 

поступово збільшується питома вага найбільших роздрібних мереж, 

спостерігається перехід на нові формати організації торгівлі, а також якісне 

зростання ринку (вдосконалення послуг, сервісів, орієнтованих на потреби 

споживачів). У сучасних форматах вітчизняної торгівлі активно 

впроваджуються прогресивні технології, різноманітні інформаційні, технічні та 

технологічні інновації: активно розвиваються електронна торгівля, споживче 

кредитування населення; впроваджуються штрихове кодування, розрахунок 

пластиковими картками; здійснюється персоніфікований облік покупців за 

рахунок впровадження клубних та дисконтних карток тощо [3, с. 84-86]. 

Останніми роками в Україні активно створюються великі торговельні 

структури різної організаційно-правової форми (холдинги, торгові мережі), які 

мають найбільш динамічні темпи розвитку та посідають помітне місце на 

вітчизняному ринку.  

Отже, розвиток роздрібної торгівлі сприяє забезпеченню 

конкурентоспроможності держави на світовому ринку, а також якісного життя 

й економічного зростання суспільства.  
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Питання реформування податкової системи в умовах специфіки сучасних 

вимог набувають все складнішого і гострішого характеру. Завдання оптимізації 

оподаткування завжди пов‘язані з досягненням двох протилежних цілей: 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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забезпечити достатній рівень фіскальних вилучень і одночасно створити 

сприятливі умови для господарюючих суб‘єктів. Оскільки Україна вважається 

аграрною країною питання оподаткування сільськогосподарської сфери 

вимагають особливої уваги й об‘єктивності [1, с. 257]. 

Спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників у формі фіксованого сільськогосподарського податку (далі – 

ФСП) з‘явився в порядку експерименту в 1998 році у трьох регіонах України: 

Глобинському районі Полтавської області, Старобешівському районі Донецької 

області та Ужгородському районі Закарпатської області, а з 1 січня 1999 року 

його було поширено на всій території країни. В системі альтернативних 

податків ФСП посідає своєрідне та дуже специфічне місце. Пояснюється це 

кількома підставами [3]. 

Так [3]: по-перше, мета його запровадження, порівняно з іншими 

альтернативними податками характеризується більш чіткою та вузькою 

цілеспрямованістю – це підтримка сільськогосподарських товаровиробників, 

спрощення системи оподаткування саме в галузі сільського господарства; 

по-друге, йдеться про прямий реальний податок виключно з юридичних 

осіб, при цьому, аналізуючи особливості регулювання цього податку, ми 

дійдемо висновку, що законодавець передбачає спеціального платника 

(характеризується відповідним статусом чи певною діяльністю); 

по-третє, ФСП належить до категорії загальнодержавних. Проте він 

надходить до місцевих бюджетів, що й природно, оскільки діяльність щодо 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції здійснюється на 

території певних регіонів, при якій використовується метод часткового 

розподілу податку (податкове квотування). 

За даними Міндоходів, обсяг бюджетних надходжень по ФСП у 2012 

символічний – 131 млн грн, у 2011-му – 121,8 млн грн [6]. 

Платниками ФСП можуть бути сільськогосподарські підприємства різних 

організаційно-правових форм, передбачених Законами України, селянські та 

інші господарства, що займаються виробництвом сільськогосподарської 

продукції, а також рибницького, рибальського й рибацького господарства, які 

займаються розведенням, вирощуванням і виловом риби у внутрішніх водоймах 

(озерах, ставках і водоймищах). При цьому однією з основних умов реєстрації 

суб‘єкта господарювання як платника ФСП є те, що сума, отримана такими 

підприємствами від реалізації сільськогосподарської продукції власного 

виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний рік, повинна бути 

не менше 75 % від загальної суми валового доходу підприємства [4, с. 86-87]. 

Згідно Наказу ДПА України № 5083-VI, під «податковою декларацією» 

для платників ФСП розуміють документ, що подається платником податків 

контролюючому органу в строки, встановлені законом, на підставі якого 

здійснюється нарахування та сплата податкового зобов‘язання [2]. 

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара 

сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, 

проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, 
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затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах (табл. 1) 

[5, с. 184]. 

На нашу думку, за допомогою ФСП спрощуються податкові відносини 

між державою і платниками податків, скорочується податкове навантаження. 

Але він не впливає на використання земельних ресурсів та ефективність, 

прибутковість виробництва в цілому, оскільки не відіграє значної ролі, має 

невеликий розмір і незначну питому вагу у виручці від реалізації продукції. 

Таблиця 1. 

Ставка за об‘єктами оподаткування 

0,15 – для ріллі, сіножатей та пасовищ; 

1,0 – для ріллі, сіножатей та пасовищ тих, 

що перебувають у власності 

сільськогосподарських товаровиробників, 

які спеціалізуються на виробництві 

(вирощування) та переробці продукції 

рослинництва на закритому ґрунті або 

надання їм у користування на тому числі 

на умовах оренди. 

0,09 – для 

багаторічних 

насаджень; 

0,45 – для земель водного 

фонду, які використовуються 

рибницькими, рибальськими та 

риболовецькими 

господарствами для 

розведення, вирощування та 

вилову риби у внутрішніх 

водоймах. 
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Аудиторская деятельность в Республике Беларусь в современных условиях 

осуществляется на основании Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 

деятельности», принятого Верховным Советом Республике Беларусь 8 ноября 

1994 г. (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом Республике 

Беларусь от 25 июня 2007 г.), а также в соответствии с республиканскими 

правилами аудита, разрабатываемыми Министерством финансов Республики 

Беларусь в форме правил аудиторской деятельности. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует 2 формы аудита: 

обязательный и инициативный. 

Согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 № 3321-XII «О 

бухгалтерском учете и отчетности» (в редакции Закона Республики Беларусь от 

25.06.2001 № 42-З) (НРПА РБ от 19.03.2001, № 2/449) в состав бухгалтерской 

отчетности организаций (за исключением организаций, финансируемых из 

бюджета, а также некоммерческих организаций, не осуществляющих 

предпринимательской деятельности и не имеющих, за исключением выбывшего 

имущества, оборотов по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг), 

кроме бухгалтерского баланса с приложениями, отчета о прибылях и убытках, 

пояснительной записки, входит и аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если эта организация в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь подлежит обязательному 

аудиту. 

Обязательный аудит – аудит, обязательность проведения которого 

установлена настоящим Законом и другими законодательными актами. 

Ежегодно проводится обязательный аудит достоверности годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 открытых акционерных обществ; 

 банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; 

 бирж; 

 коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 

 страховых организаций, страховых брокеров; 

 резидентов Парка высоких технологий; 

 организации, осуществляющей гарантированное возмещение 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц; 

 иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых 

объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 

предыдущий отчетный год составляет более 600 тыс евро. [1] 
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После проведения обязательной аудиторской проверки лица, у которых 

выявлены нарушения в ведении бухгалтерской (финансовой) деятельности, в 

период до 30 календарных дней отсчитываемых от даты получения аудиторского 

заключения обязаны внести необходимые корректировки и изменения в 

бухгалтерскую отчетность и срочном порядке принять меры по устранению 

нарушений настоящего законодательства Республики Беларусь, выявленных 

аудитором. [3] 

Стоимость обязательного аудита – один из наиболее важных вопросов для 

аудитора и клиента. Кроме того, специфика аудиторской деятельности 

предполагает достаточно широкий набор предложений по ценовому параметру 

(услуга по обязательному аудиту небольшого торгового предприятия может 

оцениваться различными аудиторскими организациями и в 1000 долл США и в 

5000 долл США).  

Аудиторские компании, составляя план аудиторских проверок, 

придерживаются Правил аудиторской деятельности «планирование аудита» (в ред. 

постановления Минфина от 24.03.2008 N 41), однако они могут включать в план 

обязательных аудиторских проверок дополнительную проверку существенных 

вопросов, что в свою очередь влечет за собой повышение стоимости оказываемых 

услуг. На основании выше изложенного необходимо отметить, что план 

обязательной аудиторской проверки в отличие от инициативного аудита 

составляется в большем объеме, следовательно затраты на его проведения будут 

выше и стоимость будет прямо пропорционально возрастать [4]. 

Анализ состояния рынка аудиторских услуг позволил выявить, что не 

смотря на достаточно широкий «ассортимент» предлагаемых аудиторами услуг, 

главная слабость отечественного аудита кроется в низком спросе на него из-за 

высоких цен на оказание данных услуг. В основном отечественный рынок 

держится на обязательной форме аудита: в ряде случаев нормативные акты 

непременно требуют наличия аудиторского заключения. Форма соблюдается, а, по 

сути, к процессу экспертных оценок относятся как к неизбежной необходимости 

[2]. 

Таким образом, обязательный аудит доказывает свою необходимость тем, 

что помогает субъектам хозяйствования снизить риск принятия ошибочных 

решений по вопросам бухгалтерского и финансового учета, снизить налоговые 

платежи, выявить и своевременно устранить возможные недостатки в 

организации. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день саме страхування є однією 

з найпотужніших галузей економіки, що створює передумови для нейтралізації 

або пом‘якшення наслідків дії небажаних факторів на основі визначення 

розмірів ризику та передачі його від страхувальника до страховика. Сьогодні 

ринок страхових послуг – сектор фінансового ринку України, що зростає 

найдинамічніше. 

Мета дослідження полягає у визначенні впливу страхових резервів на 

фінансові результати страхової компанії та дослідження особливостей їх 

формування з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 Виклад основного матеріалу. Резервування є невід‘ємною умовою і 

економічно виправданим заходом роботи страхової компанії. Тільки після 

формування страхових резервів можна розраховувати фінансовий результат 

страховика. Формування страхових резервів є об‘єктивно необхідною та 

обов‘язковою умовою для страхових компаній. 

У більшості країн, а саме: Німеччині, Польщі, Бразилії, Болгарії, Чехії, 

Чилі, Угорщині, Канаді, Японії, Російській Федерації та США відповідно до 

страхового законодавства основу фінансової стійкості забезпечують страхові 

резерви, які призначені забезпечити поточні та майбутні страхові виплати. До 

страхових резервів відносять: математичні резерви щодо страхування життя та 

технічні резерви – за видами страхування іншими, ніж страхування життя [1]. 

Відповідність принципам бухгалтерського обліку і звітності сформованих 

страхових резервів є дуже важливим, оскільки, по-перше, забезпечує 

здійснення страхових виплат за договорами страхування, по-друге, сформовані 

резерви не повинні бути завищеними або заниженими, щоб не спотворювати 

фінансові результати та дані фінансової звітності.  

Сьогодні порядок формування й обліку страхових резервів в Україні 

регламентується Правилами формування, обліку та розміщення страхових  

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя [2], та 

Правилами розміщення страхових резервів із страхування життя [3]. На даному 

етапі українська система формування резервів більш адаптована під вимоги 

європейського законодавства, про що свідчать види резервів, які створюються, 

та порядок їхнього формування. 

Страховики можуть формувати і вести облік технічних резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя: резерв незароблених премій; 
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резерв заявлених, але не виплачених збитків; резерв збитків, які виникли, але не 

заявлені; резерв катастроф; резерв коливань збитковості [2].  

Резерв незароблених премій (unearned premium reserve) є одним із 

найвагоміших резервів, він має найбільшу питому вагу (біля 80-85 %) та 

значення під час страхових виплат. Він спрямований на покриття тієї частини 

страхових премій, які належать до покриття ризику впродовж періоду, 

наступного за звітним. Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду та 

практики формування страхових резервів дає можливість виявити їхні 

характерні особливості, а саме: цільовий характер, розрахунковий показник, 

джерело формування, способи розрахунку, непостійну величину. 

Формування страхових резервів впливає не тільки на фінансовий 

результат від страхової діяльності, а й є основою отримання прибутку від 

інвестиційної діяльності страховиком. Відповідно до кругообігу грошових  

потоків страхових компаній, залучені кошти від страхувальників у формі 

страхових премій спрямовуються на створення спеціальних фондів – страхових 

резервів, які не є власністю страховика, проте тимчасово перебувають у його 

розпорядженні [4]. 

Здійснення інвестиційної діяльності страховиками безпосередньо 

залежить від здійснення політики держави, проте існуючі у світі законодавчо 

визначені обмеження на об‘єкти інвестування не повинні впливати на 

формування виваженого портфеля інвестицій з метою отримання необхідного 

доходу. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних умовах 

сформовані страхові резерви поряд із власними коштами страхової компанії, є 

однією з основних складових системи фінансових гарантій страхування. Більше 

того, страхові резерви використовуються для отримання інвестиційного доходу. 

За використання страховиками механізму розміщення залучених коштів як 

інвестицій, вирішуються питання й економічного, і соціального характеру, 

оскільки забезпечується стимулювання економічного зростання та захист 

населення. 
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Постановка проблеми. Одним із факторів ефективного функціонування 

економіки є рівень розвитку і щільності взаємодії банківського та 

парабанківського секторів. Українська фінансова система знаходиться у стадії 

становлення і поки ще не має власної налагодженої моделі ведення бізнесу, яка 

б врахувала всі економічні, соціальні, політичні, історичні та культурні 

особливості країни.  

Мета. Дослідити останні тенденції у перебудові фінансової системи та 

знайти концепцію, що буде спроможна відповідати світовим стандартам. 

Обґрунтування отриманих результатів. Для ефективного 

функціонування кожного сегменту ринку необхідна певна кількість дієвих 

суб‘єктів. Станом на 01.04.2013 р. ліцензію НБУ на здійснення банківських 

операцій мали 177 банків України. Дослідження кількості банків у різних 

країнах світу показали, що на 70 % світових варіацій кількості банків вливає 

розмір території, чисельність населення та ВВП на душу населення. І якщо 

провести аналогію між щільністю населення та кількістю банків, слід 

зазначити, що в середньому в європейських країнах банківських установ у два 

рази менше, ніж в Україні. При цьому, тип економіки нашої постсоціалістичної 

держави залишається перехідним (на відміну від ринкової Європи, показники 

ВВП на душу населення також значно відрізняються). 

Проте, не зважаючи на високу чисельність банківських установ, 

українська банківська система діє в умовах низької диверсифікації банківських 

продуктів, відсутності індивідуального підходу до клієнтів, високої вартості 

споживчих кредитів і низької надійності зберігання залучених депозитів. У 

ближньому майбутньому, внаслідок нових вимог щодо укрупнення капіталу, 

задекларованих у Базелі ІІІ, відбуватиметься зменшення кількості комерційних 

банків за рахунок злиття та поглинання, що поглибить ситуацію іммобільності 

великих фінансових установ і тотальності ризиків. 

Такий стан банківської сфери ускладнює процес моніторингу з боку НБУ, 

підвищує ймовірність системних ризиків, а як наслідок – породжує недовіру до 

банківської сфер із боку населення. Це є гострою потенційною загрозою, 

оскільки станом на 2011 рік тільки 61 % населення України мало банківські 

рахунки (за даними USAID); за твердженням Департаменту боргової і 

міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів, приблизно 150 млрд 

грн і 50-80 млрд дол США знаходяться поза банківською системою. 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

315 

У такому разі, конкуренцію учасникам банківської системи здатні були б 

скласти представники небанківських фінансово-кредитних установ (НБФКУ). 

Однак фінансова система України діє у специфічних умовах атрофованого 

небанківського сектору. На сьогоднішній день ступінь участі в економіці 

парабанківських установ непорівнянна з банківським сектором (табл. 1). 

Українська фінансова система потребує якісного розвитку сектору 

небанківських фінансово-кредитних установ. Цього можна досягти шляхом 

вдосконалення законодавчої бази у сфері регулювання НБФКУ, створення 

системи гарантій стійкості, посилення контролю з боку регулюючих органів, 

підвищення фінансової грамотності населення, забезпечення прозорості 

діяльності та доступності інформації для суспільства, підвищення рівня 

фінансової обізнаності населення. 

 

Таблиця 1 

Показники ступеня участі в економіці банків та НБФКУ 

станом на кінець 2012 року 

 КБ ІСІ НДПФ 
Кредитні 

спілки 

Страхові 

компанії 

Кількість, шт. 176 1222 94 614 414 

Загальні активи, 

млн грн 

1127192 157201 1660 2730 49234 

Активи / Активи КБ, 

% 

100,00 13,95 0,15 0,24 4,37 

 

Висновок. На шляху комплексної адаптації банківської системи України 

до стандартів функціонування світового ринку, їй варто звільнити себе від ряду 

функцій парабанківської системи, які вона зараз виконує: видача дрібних і 

витратних кредитів (кредитні спілки), участь у високоризикованих 

інвестиційних проектах (венчурні фонди). Це також допоможе банкам перейти 

від універсалізації до спеціалізації, що є актуальним у сучасних умовах 

розвитку економіки. 
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Головною метою власників та менеджерів будь-якої комерційної 

організації є генерування прибутку. Висока роль прибутку в розвитку 

підприємства та забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначають 

необхідність безперервного й ефективного управління ним.  

Управління прибутком повинно здійснюватись із дотриманням системи 

принципів. Їх дотримання забезпечує обґрунтованість розробки та реалізації 

управлінських рішень за всіма основним аспектам його формування, розподілу та 

використання [1-4]. 

Аналіз науково-методичної літератури дозволив виділити основні 

принципи ефективного управління прибутком підприємства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основні принципи управління прибутком підприємства 

Їх виокремлення обґрунтовується наступним: 

1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством, 

оскільки управління прибутком безпосередньо пов‘язано з виробничим, 

інноваційним, інвестиційним, фінансовим менеджментом, менеджментом 

персоналу і деякими іншими видами функціонального менеджменту. 

2. Комплексний характер формування управлінських рішень, оскільки всі 

управлінські рішення в області формування та використання прибутку 

щонайтіснішим образом взаємопов‘язані та здійснюють прямий або непрямий 

вплив на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства.  

3. Високий динамізм управління, що пояснюється постійною зміною 

чинників зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм організації й 
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управління виробництвом, фінансового стану та інших параметрів 

функціонування підприємства. 

4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень 

забезпечує врахування можливих альтернативно рішень і дій менеджменту 

підприємства.  

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства забезпечує 

несуперечливість прийнятих рішень місії підприємства, стратегічними 

напрямами його розвитку та формування економічної бази формування високих 

розмірів прибутку в майбутніх періодах. 

Дотримання вказаних принципів управління прибутком підприємства 

відповідає основній меті створення підприємства – забезпечення максимізації 

добробуту власників підприємства в поточному та перспективному періодах. Ця 

головна мета покликана забезпечувати одночасно гармонізацію інтересів 

власників з інтересами держави та персоналу підприємства.  
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Необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві є бюджет 

держави за допомогою якого концентрується певна частка валового 

внутрішнього продукту та централізовано розподіляється на розвиток 

національної економіки, для потреб соціального захисту населення, утримання 

органів державної влади й управління, оборони країни тощо. Саме тому оцінка 

прогнозованих обсягів надходжень, видатків, дефіциту, державного боргу 

України та визначення основних завдань, які стоять перед державним бюджетом 

є надзвичайно актуальним у сучасних економічних умовах. 
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Важливим досягненям бюджетної реформи в Україні є застосування на 

практиці середньострокового бюджетного прогнозування, метою якого є 

створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складовою 

системи управління державними фінансами. В Україні середньострокове 

бюджетне прогнозування має свої ознаки. Прогноз Державного бюджету 

України на 2013-2014 рр. складається з двох частин, перша з яких містить 

безпосередні прогнози, друга – має риси передвиборчої програми, в якій уряд 

декларує наміри в контексті реформування бюджетної системи. 

Основним джерелом доходів в 2013 р. є податкові надходження, при 

цьому прогнозується суттєве збільшення надходжень від ПДВ – на 30,2 млрд (до 

175 млрд грн); від акцизного податку – збільшення на 16,9 млрд. Щодо податку 

на доходи фізичних осіб, зростання надходжень від нього не настільки 

динамічне, в 2013 році – лише на 1,6 млрд більше, ніж у 2012 році (в 2014 р. 

надходження зростуть ще на 1,4 млрд грн).  

Як відомо, в 2013 р. відбулось чергове зниження ставки податку на 

прибуток підприємств до 19 %, , але незважаючи на це, надходження від нього 

зростуть на 7 млрд грн, а в 2014 р. (при зниженні ставки до 16 % ) надходження 

до державного бюджету зростуть ще на 4,7 млрд грн (до 64,7 млрд грн). Така 

динаміка очікується внаслідок прискорення процесів модернізації економіки та 

зростання фінансових результатів підприємств, або завдяки припливу іноземних 

інвестицій в Україну. 

На нашу думку, позитивним рішенням уряду України є стримування 

витрат. А саме, порівнюючи прогнозні показники з даними 2012 р. бачимо, що в 

2013 р. витрати держбюджету виростуть на 3,8 % (14,8 млрд грн), в 2014 р. – на 

5,4 % (на 22 млрд грн). Значно підвищаться витрати на соціальний захист і 

забезпечення (в 2013 р. на 22 % вище від показника поточного року). 

Позитивним моментом є те, що в довгостроковій перспективі ці витрати будуть 

поступово знижуватися за рахунок скорочення дотацій Пенсійному фонду 

України [1]. 

Завдяки цьому стримуванню витрат в 2013-2014 рр. прогнозується досить 

низький дефіцит державного бюджету (в 2013 р. – 0,8 % ВВП, в 2014 р. – 1 %). І 

оскільки, проект державного бюджету на 2013 рік сформовано з дефіцитом, на 

покриття якого передбачено здійснення нових державних запозичень, це 

призведе до подальшого нарощування обсягів державного боргу та зростання 

витрат на його погашення й обслуговування [2]. 

Зокрема в 2013 р. КМУ має намір взяти в борг 82 млрд грн, а в 2014 р. – 

94,3 млрд грн, що менше від обсягу запозичень поточного року (98,5 млрд грн). 

Частина цих грошей буде спрямована на фінансування реалізації різних проектів 

з поліпшення муніципальної інфраструктури, соціального захисту населення, 

модернізації транспортної сфери та енергетичного сектора, інших сфер. 

Управління державним боргом є механізмом фінансування бюджету за рахунок 

боргових джерел за умови мінімально можливої вартості з урахуванням ризиків 

у середньо- та довгостроковій перспективі. Ми вважаємо, що в сучасних умовах 

Україні необхідно: підвищити ефективність управління державним боргом; 
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задовольнити потреби у фінансуванні державного бюджету за прийнятних умов 

з точки зору витрат і ризиків; стимулювати розвиток внутрішнього ринку 

державних цінних паперів і набуття державними цінними паперами якості 

інструмента управління ліквідністю, що підвищить їх привабливість і попит на 

них із боку інвесторів. 

Проведена нами оцінка напрямів бюджетного прогнозування на 2013-2014 

рр. в Україні дозволяє окреслити основні завдання бюджетного регулювання, а 

саме: забезпечення фіскальної достатності та активізації підприємницького 

потенціалу внаслідок становлення справедливої системи оподаткування; 

удосконалення системи надання пільг і допомоги населенню з метою 

покращення добробуту та якості життя шляхом економічно обґрунтованого 

підвищення соціальних стандартів та гарантій; скорочення дефіциту державного 

бюджету та зменшення частки державних запозичень у валовому внутрішньому 

продукті; проведення структурних реформ економіки України з метою 

залучення інвестицій; забезпечити підтримку економічного зростання регіонів і 

зміцнення фінансової самостійності місцевих бюджетів; підвищення 

ефективності використання та управління бюджетними коштами. 
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Постановка проблеми. Поряд із глобалізацією в економічній сфері, 

глобальні процеси торкнулися і сфери використання трудового потенціалу в 

багатьох країнах світу, що набули великого поширення останнім часом. 

Актуальність. Необхідність підвищення дієвості та наукової 

обґрунтованості економічних рішень у наш час стає все більш актуальним на 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/318-2012-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4824-vi
http://student-lib.net/index.php?page=0-377-622
http://student-lib.net/index.php?page=0-377-622
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всіх рівнях управління. Досягти цього без застосування математичних методів 

неможливо. Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції в 

Україні, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, 

демографії й інших сторін суспільного життя, визначає необхідність 

дослідження основних наслідків міграційних процесів та визначення 

пріоритетних напрямків її регулювання.  

Мета. На основі аналізу міжнародних міграційних процесів визначити 

місце в них України та розробити рекомендації щодо мінімізації їх негативних 

наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Зростання відкритості українського 

суспільства неминуче приводить до дедалі глибшої інтеграції країни в процеси 

міжнародної міграції, про що свідчить, наприклад, пришвидшення темпів 

еміграції: за січень-вересень 2007 р. приріст зовнішньої міграції з України – 

9537 осіб, до 12250 осіб у 2011 р. 

Основними причинами трудової міграції є низький рівень оплати праці в 

Україні та високий рівень безробіття.  

Так, близько 18 % працюючих в Україні одержують заробітну плату нижчу 

за встановлений прожитковий мінімум, а на 10 робочих місць в Україні 

претендує 83 людини. 

Переважно міграція відбувається в такі країни як Російська Федерація, 

Німеччина, США, Ізраїль, Чехія, Угорщина, Польща. Причиною цього є вищий 

рівень життя в цих країнах. Так, мінімальна заробітна плата в Україні на 

1.01.2012 р. складала 134 дол США, в Російській Федерації – 387, в Німеччині 

прожитковий мінімум складає 1302 дол США, мінімальна заробітна плата в 

США складає 1203 дол США, в Ізраїлю – 1096 дол США, чим пояснюється 

західний міграційний вектор [2]. Також українських емігрантів приваблює 

політика сприяння урядами країн ЄС легалізації трудових мігрантів [3, с. 114]. 

Найвищий рівень міграційної активності в Україні зафіксований серед осіб 

віком 28-40 років (у 2012 році їх частка в загальній чисельності емігрантів 

дорівнювала 69,1 %) [4]. Отже, вітчизняний ринок праці постійно втрачає 

найактивнішу та найконкурентоспроможнішу частину трудового потенціалу 

країни. 

За оцінками українських фахівців основні тенденції несприятливої 

демографічної ситуації зберігатимуться надалі та становитимуть загрозу 

подальшого формування трудового потенціалу України. 

Висновки. Керуючись цілями та завданнями даної роботи, було 

досліджено теоретичну сутність, ознаки та динаміку міжнародної трудової 

міграції в Україні. 

Було виявлено, що трудова міграція піддається впливу таких економічних 

факторів, як неможливість влаштування особистого життя, необхідність 

повернення боргів. Але особливо нашу увагу привернули такі фактори, як зміна 

середньої заробітної плати (Х1), рівень безробіття населення (Х2) та 

забезпеченість населення власним житлом (Х3). 
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Провівши аналіз впливу цих трьох економічних факторів ми отримали 

загальну економетричну модель, 

3
3,456

2
0,095-

1
0,063-1297,99ˆ XXXY , 

де коефіцієнт детермінації становить 0,907, тобто міжнародна трудова 

міграція в Україні на 90,7 % залежить від розглянутих економічних факторів. 

При дослідженні отриманої моделі явища мультиколінеарності, 

гетероскедастичності та автокореляції залишків відсутні. 

З огляду на переважання негативних наслідків міжнародної міграції 

української робочої сили потрібно вжити таких заходів щодо її регулювання: 

- збільшення зайнятості населення в Україні шляхом формування 

гнучкого ринку праці; 

- забезпечення правового захисту вітчизняних працівників за кордоном 

шляхом активізації роботи у цьому напрямі Міністерства закордонних справ; 

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили через 

реформування системи професійної освіти та підготовки кадрів; 

- завершення формування правової законодавчої бази регулювання 

міграційних процесів. 
 

Список використаних джерел 

1. Тихоненко Н. Українські заробітчани залишитися чи повернутися? [Текст] / 

Н. Тихоненко // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді – 2009. – № 5. – 

С. 23-24. 

2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.ukrstat.gov.ua 

3. Лапшина I. A. Міжнародна трудова міграція і соціальний капітал України [Текст] / 

І. А. Лапшина // Регіональна економіка – 2010. – № 1. – 264 с. 

4. Левцун О. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dialogs.org.ua/print.php?part=proiect ua&m 

id=4040 

 

 

УДК 369.03 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Мехеда А. В. 

Науковий керівник: Рогова Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Динамічний розвиток вітчизняного страхового ринку, прихід іноземних 

інвесторів, підвищення конкурентоспроможності – все це зумовлює 
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необхідність використання сучасних фінансово-економічних методів 

управління доходами страховика, реалізація яких можлива через систему 

стратегічного планування, що і визначає постановку проблеми дослідження.  

Метою роботи є розробка пропозицій щодо інноваційних підходів 

управління доходами страхових компаній, що дасть змогу підвищити їх 

конкурентоспроможність і рентабельність їхньої діяльності. 

Страхові компанії визнають необхідність управління доходами для 

забезпечення повного виконання взятих на себе зобов‘язань, задоволення 

фінансових потреб. Адже з його допомогою можна враховувати безперервний 

процес пошуків і впровадження нових методів управління.  

Доходи страховика можна визначити, як суму доходу від страхової 

діяльності, прибутку від проведення страхування життя, прибутку від 

позареалізаційних операцій та іншої реалізації, зменшених на виплати 

страхових сум та страхового відшкодування, відрахування у централізовані 

страхові резервні фонди та у технічні резерви [1].  

Діяльність страхової компанії, на відміну від сфери виробництва, полягає в 

першочерговому акумулюванні коштів, що надходять від страхувальника, 

створюючи необхідний страховий фонд, а лише після цього в здійсненні витрат, 

пов‘язаних із компенсацією збитків за укладеними страховими угодами [2]. 

Така своєрідна «передоплата» дозволяє страховикові накопичувати значні 

фінансові ресурси, що потребують ефективного управління. Втім, на практиці 

вітчизняні страховики недостатньо використовують нові підходи в управлінні, 

що призводить до зниження їх конкурентоспроможності на світовому 

страховому ринку  

Перш за все збільшення доходів страховика може бути забезпечено при 

раціональному розподілі витрат і правильному управлінні ними. Також 

значною мірою це залежить від того, яким чином буде розподілений дохід [3]. 

Разом із тим великого значення набуває вироблення певних стратегій розвитку 

страхових компаній, зокрема в управлінні їх доходами. 

При розробці стратегії потрібно враховувати адаптацію до зовнішнього 

середовища, внутрішню координацію та організаційне передбачення. Тому 

стратегічні програми мають бути доволі гнучкими, щоб за потреби їх можна 

було переорієнтувати.  

При управлінні доходами страховика важливе місце має застосування 

фінансової стратегії, що дає змогу: забезпечити стійкий розвиток компанії в 

нестабільних умовах розвитку ринку; забезпечити конкурентні переваги 

розвитку та діяльності на ринку страховика при вивченні можливостей 

конкурентів; диверсифікувати діяльність страхової компанії з урахуванням 

прогнозного ризику. 

Фінансова стратегія спрямована на розвиток фінансової діяльності й 

відповідних відносин страхової компанії. На думку вчених, саме розробка 

фінансової стратегії допоможе страховим компаніям урахувати всі фінансові 

ресурси, щоб повною мірою реалізувати можливості зростання на страховому 

ринку та виконати корпоративні завдання [4]. 
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Аналіз процесу планування у страхових компаніях показав, що повноцінному 

використанню цього інструменту управління перешкоджає неузгодженість 

кількісних і якісних цілей, стратегічних і оперативних завдань, які стоять перед 

компанією. Як наслідок, багато керівників страхових організацій недооцінюють 

роль стратегічного планування, і тому, він набуває характеру формального 

документа, який складається на вимогу керівництва чи з метою підтримки іміджу, 

а стратегічне й оперативне планування здійснюється паралельно, як процеси, що 

не перетинаються між собою.  

Страховій компанії необхідно створити єдиний контролюючий центр по всіх 

процесах для того, щоб об‘єднати різнопланові операції фінансово-господарської 

діяльності страховика [5].  

Отже, підсумовуючи викладений матеріал можна сказати, що сьогодні 

важливо запропонувати сучасні методологічні підходи до управління доходами 

страхових організацій, адже в Україні існує гостра потреба в розробці саме такої 

системи, яка відображала б специфіку страхової діяльності та містила б конкретні 

рекомендації щодо її покращення. 

Запропоновані підходи до управління доходами в діяльності страхової 

компанії можуть бути використані страховиками України з урахуванням 

особливостей роботи кожного з них, відмінностей у структурі й управлінні, а 

також пріоритетів власників компаній щодо розвитку страхового бізнесу.  
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Аудиторская деятельность в Республике Беларусь в современных 

условиях осуществляется на основании Закона Республики Беларусь «Об 
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аудиторской деятельности», принятого Верховным Советом Республике 

Беларусь 8 ноября 1994 г. (с учетом изменений и дополнений), а также в 

соответствии с республиканскими правилами аудиторской деятельности, 

разрабатываемыми Министерством финансов Республики Беларусь в форме 

правил аудиторской деятельности. 

Рынок аудита Республики Беларусь находится в стадии развития. Данные 

очередного рейтинга белорусских аудиторских организаций, опубликованные 

Министерством финансов, свидетельствуют,что уровень развития рынка аудита 

остается низким.Так, за 2012 г. число участников рейтинга выросло с 26 до 30 

(в 2010 г. их было 28), причем 7 организаций появились здесь впервые. При 

этом 13 организаций ухудшили свои позиции, 3 – улучшили, а 7 – сохранили 

прежние места [3]. Основным критерием ранжирования участников является 

выручка. Здесь с большим отрывом лидирует ЧУП «БДО» (11,4 млрд Br в 

целом и 523,2 млн Br – выручка на одного аудитора). Совокупная выручка от 

оказания аудиторских услуг участников рейтинга составила в 2012 г. более 

58,1 млрд Br — на 78,1 % больше, чем годом ранее. При этом выручка от 

проведения аудита выросла на 83,3 %, а ее доля в общем объеме – с 76,8 % до 

79 %. Одновременно средняя выручка на одного клиента от проведения аудита 

выросла в 2012 г. в 1,6 раза, до 19,1 млн Br. Традиционно у большинства 

аудиторских фирм доля аудита очень высока – от 80 % до 100 %. 

В компаниях – участниках рейтинга работает 58 специалистов, имеющих 

сертификаты международной квалификации в области МСФО. Из них 42 

работают в 7 аудиторских фирмах, входящих в глобальные аудиторские сети. 

Помимо сертифицированных специалистов по МСФО, на эти компании 

приходится 36 % среднесписочной численности работников и 37 % 

сертифицированных аудиторов [2].  

В течение 2011-2012 года согласно координационным планам 

контрольной (надзорной) деятельности Республики Беларусь были проведены 

проверки соблюдения законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность. По результатам проверок в 24 случаях были направлены 

требования об устранении нарушений законодательства, двум аудиторам – 

индивидуальным предпринимателям и трем руководителям аудиторских 

организаций применены меры административной ответственности в виде 

штрафов.За систематическое нарушение при проведении аудита требований, 

установленных законодательством Республики Беларусь, аннулирован 

квалификационный аттестат аудитора – индивидуального предпринимателя. 

Неоднократно устанавливались нарушения Закона Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности». Так, в нарушение Закона в ЧП и некоторых ООО 

не была сформирована установленная минимальная штатная численность 

аудиторов. Не выполнялись требования Закона по независимости аудиторских 

организаций и аудиторов – ИП при проведении аудита. Установлен факт 

проведения аудита аудитором, являвшимся одновременно заместителем 

руководителя аудируемого лица. Аудитором ИП не исполнялась обязанность 

по ведению учета заключенных договоров [1].  



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

325 

Согласно Концепции развития аудита в Республике Беларусь планируется 

достигнуть к 2014 году следующих целей: общая численность аудиторов в 

Реестре аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных 

предпринимателей составит приблизительно 1100-1200 чел; база обязательного 

аудита увеличится в несколько раз и составит более 20 тысяч субъектов 

хозяйствования (увеличение базы обязательного аудита произойдет как за счет 

увеличения ответственности субъектов хозяйствования за уклонение от 

проведения обязательного аудита, так и за счет расширения круга субъектов 

хозяйствования, подлежащих обязательному аудиту); количество аудиторских 

организаций численностью 50-60 человек составит не более 3, численностью 

20-25 человек – не более 10, численностью 8-10 человек – не более 20. 

Увеличение размера аудиторских организаций произойдет в результате 

требований внешнего контроля по качеству аудита, необходимости соблюдения 

республиканских правил аудиторской деятельности, расширения функций 

аудита и сопутствующих услуг. В планируемом периоде будут внедрены: 

единая система оценочных показателей при проведении тендеров и оценке 

предложений аудиторов; единая система оценки существенных условии аудита 

при заключении договоров; единая система оценки качества аудита; новые 

технологии, позволяющие повысить производительность и качество аудита; как 

минимум одна профессиональная общественная организация станет 

ассоциированным членом IFAС [2]. 

Таким образом, для решения проблем, имеющихся на рынке аудита 

нужны новые стимулы, которые могут дать изменения в законодательстве и в 

еще большей степени – в экономике страны. Также развитие национального 

аудита потребует серьезных финансовых, временных и интеллектуальных 

вложений. Для формирования эффективного национального аудита необходимо 

сочетание следующих факторов:позиция представителей власти должна быть 

направлена на соблюдение государственных интересов;желание и возможности 

национальных аудиторов защищать интересы пользователей отчетности и свои 

собственные. 
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У сучасних умовах розвитку підприємств України важливого значення 

набуває управління процесами руху грошових коштів, який характеризує в 

кінцевому рахунку платоспроможність підприємства та його ефективність 

функціонування. 

Важливість дослідження питання формування грошових потоків 

обумовлюється тим, що вони обслуговують господарську діяльність 

підприємства в усіх її напрямках. Грошові потоки підприємств є важливими 

об‘єктами фінансового менеджменту, від яких залежить розвиток підприємства 

та кінцевий результат його господарської діяльності. 

Порушення, які можуть виникати в процесі циркуляції грошових коштів, 

беззаперечно приводять до негативних явищ у фінансово-господарській 

діяльності будь-якої фірми. В свою чергу глибокі структурні проблеми іноді 

завершуються тимчасовим призупиненням, повною зупинкою виробничої 

діяльності або взагалі банкрутством фірми. Основною умовою розв‘язання 

проблеми неплатежів на мікрорівні є підвищення ефективності управління 

фінансами підприємства з опорою на управлінні грошовими коштами. 

Проблеми сутності грошових потоків підприємств у сучасній економічній 

літературі відображені у наукових роботах таких вчених, як: Азаренкова Г. М., 

Бланк І. О., Белопольська Т. В., Вишневський В. П. , Кірейцев Г. Г., 

Поддерьогін А. М., Смовженко Т. С. та інших. 

Управління грошовими потоками – це система принципів і методів 

розробки та реалізації управлінських рішень, пов‘язаних із формуванням, 

розподілом і використанням грошових коштів підприємства й організацією їх 

обігу [1]. 

Управління грошовими потоками є важливим фактором прискорення 

обігу капіталу підприємства. Це відбувається, по-перше, за рахунок скорочення 

тривалості операційного циклу. По-друге, за рахунок більш економного 

використання власних коштів і, як наслідок, зменшення потреби в запозичених 

коштах. Тому ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від 

організації системи управління грошовими потоками [2]. 

До основних принципів управління грошовими потоками можна 

зарахувати:  

- динамізм управління,  

- орієнтацію на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства,  

- інтегрованість у загальну систему управління підприємства,  
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- комплексний характер управлінських рішень,  

- варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень [2]. 

Зважаючи на високу роль грошових потоків в діяльності підприємства, 

для ефективного управління ними, на чільне місце виходить забезпечення 

комплексного та достовірного обліку фінансових ресурсів суб‘єкта 

господарювання, своєчасне формування звітності, впровадження служб і 

систем, відповідальних за планування, формування, управління й аналіз руху 

грошових коштів. 

Таким чином, реалізація цих кроків призведе до суттєвого підвищення 

ефективності використання власних і позикових коштів підприємства, що 

дозволить покращити фінансовий стан і стійкість підприємства. 
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В последнее время, когда заемные средства резко подорожали, особенно 

актуальными стали проблемы планирования и управления денежным потоками. 

Недостаточное внимание к планированию и управлению денежными потоками 

приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты, ухудшению 

взаимоотношений с контрагентами и т.п. 

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективное 

управление денежными потоками организации способствует формированию 

дополнительных ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, 

способных генерировать дополнительную прибыль, что является главным из 

показателей деятельности любой коммерческой организации. 

Конечной целью управления денежными потоками является поддержание 

баланса между платежеспособностью и обеспечением высокой рентабельности 

деятельности любой коммерческой организации.  

Наибольшее распространение получили следующие модели управления 

денежными потоками: 1) модель Баумоля; 2) модель Миллера – Орра; 

3) модели Стоуна; 4) имитационное моделирование по методу Монте-Карло. 
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 Рассмотрим модели Миллера-Орра и Стоуна. 

1. Модель Миллера-Орра 

Модель, разработанная М. Миллером и Д. Орром, представляет собой 

компромисс между простотой и повседневной реальностью. Она помогает 

ответить на вопрос, как предприятию следует управлять своим денежным 

запасом, если невозможно с точностью предсказать каждодневный отток или 

приток денежных средств.  

Логика действий финансового менеджера по управлению остатком средств 

на расчетном счете заключается в том, что остаток средств на счете хаотически 

меняется до тех пор, пока не достигает верхнего предела. Как только это 

происходит, предприятие начинает скупать высоколиквидные ценные бумаги с 

целью вернуть запас денежных средств к некоторому уровню (точке возврата). 

Если запас денежных средств достигает нижнего предела, то предприятие 

продает накопленные ранее ценные бумаги, пополняя запас денежных средств 

до нормального уровня. 

Основным преимуществом использования данного метода является 

возможность определения политики управления средствами на расчетном счете 

организации.  

Таким образом Модель Миллера-Орра учитывает фактор 

неопределенности денежных выплат и поступлений фирмы и устанавливает 

верхний и нижний пределы остатка средств на счете, при достижении которых 

происходит изъятие средств со счета или его пополнение. 

Данную модель управления денежными потоками пока еще сложно 

использовать в отечественной практике финансового менеджмента, но уже 

широко применяется на практике западных корпораций. 

2. Модель Стоуна 

Модель Стоуна, в отличие от модели Миллера-Орра, больше внимания 

уделяет управлению целевым остатком, нежели его определению; вместе с тем 

они во многом сходны. 

В условиях достижения остатком денежных средств верхнего денежного 

предела вместо автоматического перевода избыточных денежных средств в 

ценные бумаги, будет осуществлѐн прогноз на несколько предстоящих дней и 

если прогнозный остаток остаѐтся выше внутреннего лимита, то ценные бумаги 

будут приобретены. Если же прогнозный остаток будет ниже внутреннего 

лимита, то ценные бумаги приобретены не будут. Аналогично при достижении 

остатком денежных средств нижнего внешнего предела решение о продаже 

ценных бумаг будет приниматься на основании сравнения прогнозного остатка 

и внутреннего нижнего лимита. 

В отличие от модели Миллера-Орра модель Стоуна не указывает методов 

определения целевого остатка денежных средств и контрольных пределов, но 

они могут быть определены с помощью модели Миллера-Орра, а их период, на 

который делается прогноз, — с помощью практического опыта. 

Существенным преимуществом данной модели является то, что ее 

параметры – не фиксированные величины. Эта модель может учитывать 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

329 

сезонные колебания, так как менеджер, делая прогноз, оценивает особенности 

производства в отдельные периоды. 

Недостатком же модели Стоуна является возникновение субъективности. 

На практике применение вышеописанной модели в российской экономике 

ограниченно, но с успехом применяется в западных стран. 

В данной статье мы подробно рассмотрели основные модели финансового 

анализа и прогнозирования на примере модели Миллера-Орра и модели 

Стоуна, использование которых зависит от того какие цели преследуются 

финансовым анализом органицации. 
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Будь-яке наукове поняття знаходить своє місце у системі науки в 

результаті тривалого та складного процесу категоризації. Чітке визначення 

місця та значення поняття «податкове планування» в системі наукових 

категорій таких галузей знання, як фінанси, оподаткування підприємств, 

сьогодні має не лише теоретичне, але й практичне значення. 

Слід зазначити, що у визначенні поняття «податкове планування» немає 

категоріальної чіткості, і тому було розглянуто та проаналізовано підходи до 

визначення поняття «планування», що лежить у його основі. Отже, було 

зроблено аналіз понять таких авторів, як Р. Акофф, Г. Бенвенисте, І. Ворста, 

Е. Лобанової, Мескона М., тощо. Аналіз наводиться у таблиці 1. 

Отже, виходячи з аналізу поняття планування на формальному рівні, 

можна представити чотири рівні його ієрархії: 

1) перший рівень ієрархії – передбачення та проектування 

майбутнього; 

2) другий рівень ієрархії – процес і вид діяльності; 

3) третій рівень ієрархії – структура та прийняття рішення; 
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4) четвертий рівень ієрархії – сукупність методів. 

Таблиця 1. 

Матриця «об‘єм-зміст» поняття «планування» 
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Акофф Р.  Планування – це проектування майбутнього і 

бажаних шляхів його досягнення [1]. 

+ - + - + 

Бенвенисте Г.  Планування – це дії, необхідні для досягнення 

цілей організації чи громадян у регіоні, країні, 

світі [2]. 

- + + - + 

Бляхман Л. С. Планування – одна з чотирьох функцій 

менеджменту, яка визначає цілі організації, 

основні напрямки і засоби їх досягнення [3]. 

- - - + + 

Ворст И.  Планування – це процес опису очікуваних 

результатів економічної діяльності на майбутній 

період, що має місце при складанні планів фірми 

[6]. 

+ - + + + 

Лобанова Е. Н.  Планування – це визначене розуміння реалій 

формування образу майбутнього у свідомості 

суб‘єкта і тому – обов‘язкова передумова втілення 

поставлених цілей, неодмінна умова успіху в 

усьому (крім вирішення елементарних задач) [9]. 

+ - + - + 

Мескон М.  Планування – це процес вибору цілей і рішень, 

необхідних для їх досягнення [10]. 

+ - - + - 

Горемыкин В. А.  Процес обробки інформації по обґрунтуванню 

майбутніх цілей, визначення найкращих способів 

досягнення цілей [7]. 

+ - - - + 

Брю С. Л.  Процес, який досліджує проблеми ефективного 

використання обмежених виробничих ресурсів та 

управління ними з ціллю досягнення 

максимального задоволення матеріальних потреб 

людини [4]. 

+ - + - + 

 

Також було проаналізовано поняття «податкового планування» таких 

авторів, як Вороніна Н. В., Супруненко А. С., Карпової В. В. та інших. Аналіз 

поняття наведений у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Аналіз визначення податкового планування 

Автор Визначення податкового планування Коментар 

Воронина Н. В. 

[5] 

Цілеспрямована діяльність платника податків, 

орієнтована на максимальне використання всіх 

нюансів існуючого законодавства з метою 

зменшення податкових платежів до бюджету  

У цьому визначенні не вказується, 

що платник податків – 

підприємець. 

Супруненко 

С. А. [11] 

Інструмент побудови оптимальних параметрів 

бізнесу, заснований на законодавчо встановлених 

способах оподаткування, що сприяє підвищенню 

інвестиційної привабливості підприємства  

Не вказано, що за допомогою цих 

способів можливо зменшувати 

суму податкових виплат податку на 

прибуток до бюджету. 

Карпова В. В. [8] Система заходів підприємства, спрямована на 

максимальне використання можливостей чинного 

законодавства з метою законної оптимізації 

податкових платежів 

У змісті розкрито роль у механізмі 

мобілізації внутрішніх 

інвестиційних резервів 

економічних суб‘єктів. 
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Виходячи з аналізу категорій понять «планування» та «податкове 

планування», наводимо своє визначення податкового планування.  

Податкове планування – це процес передбачення та проектування 

майбутнього, що орієнтоване на зменшення суми податкових платежів, що 

досягається за допомогою сукупності методів і методик, що не суперечать 

існуючому законодавству. 
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Новицкая М. Г., Михович М. И. 

Научный руководитель: Куликовская Е. В. 

УО «Полесский государственный университет» 

 

Фондовый рынок представляет собой процесс движения капиталов в виде 

обращения эквивалентных им ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.). Он 

находится в тесной взаимосвязи с денежно-кредитной и финансовой политикой 

государства, от его состояния зависит и привлекательность инвестиционного 

климата любой страны [1, с. 8-10].  

В Беларуси уровень развития фондового рынка остается низким из-за 

недостаточного предложения ценных бумаг, отсутствия в республике институтов 

коллективных инвестиций, сдержанной политики приватизации и управления 

госсобственностью. 

 В марте 2013г. на первичном рынке акций сделки по их первичному 

размещению в торговой системе биржи не заключались, в марте 2012 г. сделки 
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также не заключались. Суммарный объем торгов по первичному размещению 

акций в I квартале 2013 г. составил 21,48 млрд руб (2486156,46 дол США) или 

114781 акция. Количество сделок, заключенных на первичном рынке с акциями в 

биржевой торговой системе в I квартале 2013 г., составило 1, в I квартале 2012 г. 

подобные сделки не заключались.По состоянию на 01.04.2013 г. на вторичном 

рынке к обращению на бирже допущены акции 2361 эмитента. Суммарный объем 

торгов акциями в марте 2013 г. составил 37,69 млрд руб или 1398495 акций. 

Количество сделок, заключенных с акциями в биржевой торговой системе в марте 

2013 г., составило 775. При этом сделок с расчетами за бел руб было заключено на 

37,58 млрд руб (774 сделки), с расчетами в долларах США – на 11920,00 дол США 

(1 сделка). В марте 2012 г. с акциями было заключено 1313 сделок на общую 

сумму 77,95 млрд руб или 79672439 акций. Суммарный объем торгов акциями в I 

квартале 2013 г. составил 138,74 млрд руб или 34366982 акции. Количество 

сделок, заключенных с акциями в биржевой торговой системе в I квартале 2013 г., 

составило 1646. В I квартале 2012 г. с акциями была заключена 4269 сделок на 

общую сумму 133,14 млрд руб или 96127235 акций [2]. 

Вместе с тем следует отметить опережающее развитие законодательства и 

инфраструктуры фондового рынка, тогда как отдельные его сегменты (вторичный 

рынок акций, рынок производных ценных бумаг) и институты еще недостаточно 

развиты. Это приводит лишь к временному формальному росту количественных 

характеристик рынка корпоративных ценных бумаг, в то время как рынок в 

стандартном его понимании не формируется, не проявляется его 

макроэкономическая роль. 

Факторами, препятствующими развитию рынка корпоративных ценных 

бумаг, являются: недостаточная активность процессов приватизации; отсутствие 

значимых для развития рынка ценных бумаг инфраструктурных институтов; 

недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, 

совершающих операции на рынке ценных бумаг; наличие дисбаланса между 

темпами и объемами развития рынков государственных и корпоративных ценных; 

незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном 

привлечении инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг 

(главным образом акций и облигаций). 

Министерством финансов реализуется Программа развития рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Основными направлениями 

данной программы являются: формирование ликвидного и прозрачного рынка 

ценных бумаг, равномерное развитие его сегментов;совершенствование системы 

налогообложения доходов от операций с ценными бумагами; развитие институтов 

финансового посредничестваи др. 

В рамках запланированных мероприятий созданы необходимые условия для 

привлечения ресурсов в экономику посредством выпуска акций и облигаций: 

сформированы законодательство и инфраструктура;упрощены административные 

процедуры, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг, в частности, 

уменьшены срок и количество документов, представляемых для госрегистрации 

ценных бумаг; снижена налоговая нагрузка на участников рынка. 
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В результате реализации Программы развития рынка ценных бумаг 

Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы планируется достижение к 1 января 

2016 г. следующих показателей: соотношение объема зарегистрированной 

эмиссии акций к ВВП – 50,1 %; отношение суммарного объема сделок купли 

продажи негосударственных ценных бумаг к ВВП – 10,4 %; доля 

свободнообращающихся акций открытых акционерных обществ, распределенных 

среди мелких и средних инвесторов, – не менее 20-25 % от общего объема эмиссии 

акций;соотношение активов профучастников (кроме банков) к ВВП – 1,0 %[3].  

Таким образом, важнейшим условием создания ликвидного и прозрачного 

рынка ценных бумаг, а также его дальнейшего развития является формирование и 

поддержание благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь, 

включая установление стабильных правил ведения бизнеса и нормативного 

регулирования и правоприменения. Развитие рынка ценных бумаг позволит: 

привлекать инвестиции с использованием инструментов данного рынка; 

обеспечить устойчивый рост капитализации рынка ценных бумаг; создать равные 

возможности и упростить условия доступа инвесторов и посредников на рынок. 
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Одним із найважливіших факторів економічного зростання є активна 

інноваційна діяльність підприємства. Стабільний розвиток підприємства у 

ринковому середовищі можливий лише за умов постійного вдосконалення його 

діяльності, підтримання здобутих і формування нових конкурентних переваг. 

Визначення сфер і напрямів інноваційної діяльності, обґрунтування і вибір 

інноваційних проектів, їх упровадження здійснюються однією зі складових 

менеджменту — системою управління інноваційними процесами. 

Важливість дослідження управління інноваційною діяльністю 

підкреслюється більшістю вченими, які займаються проблемами науково-

технічного прогресу. Серед них можна виділити: О. В. Ареф‘єва [1], О. А. Бутейко 

[2], М. А. Йохна [3], І. А. Тульпа[4] та ін. Аналіз наукових досліджень цих 
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науковців виявив, що на сьогодні у фінансово-економічній літературі відсутній 

чіткий алгоритм стратегічного планування інноваційної діяльності. 

Метою роботи є дослідження сучасних підходів та визначення алгоритму 

стратегічного планування інноваційної діяльності. 

Алгоритм стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства 

представлений на рис. 1. 

Стратегія розглядається як змінність усіх або майже всіх екзогенних умов, 

які в короткостроковому аналізі є заданими константами. У змінних величинах 

виробничої функції – капіталі, праці та технології – саме остання відіграє головну 

роль при стратегічному плануванні. Це відбувається внаслідок переважно спадної 

граничної продуктивності чинників капіталу і праці, взятих окремо. Тільки 

технологічні зміни, збільшуючи граничну продуктивність усіх чинників, 

зумовлюють довгостроковий розвиток підприємства в конкурентному середовищі 

[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм стратегічного планування інноваційної діяльності 

підприємства 
Джерело: розроблено за [4]. 

 

Підприємство ЕТАП 1. Визначення місії та цілей підприємства. 

ЕТАП 2. Формування стратегії розвитку підприємства. 

ЕТАП 3.  Розробка та впровадження стратегії розвитку 

підприємства. 

ЕТАП 4. Розвиток підприємства. 

ЕТАП 5. Формування стратегії інноваційної діяльності. 

ЕТАП 6. Розробка альтернативних варіантів 

інноваційної діяльності. 

ЕТАП 7. Аналіз та оцінка альтернатив інноваційної 

діяльності. 

ЕТАП 8. Впровадження стратегії інноваційної 

діяльності. 

ЕТАП 9. Оцінка стратегії інноваційної діяльності щодо 

відповідності встановленим критеріям. 
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Стратегічне планування – це вид планової роботи, що передбачає 

формування цілей і стратегій підприємства, розробку стратегічного плану для 

забезпечення ефективного функціонування підприємства на довготривалу 

перспективу, швидку адаптацію його до умов зовнішнього середовища. На 

основі стратегічного плану складається решта планів підприємства. 

Стратегічне планування інноваційної діяльністю має цільовий характер, 

тобто передбачає постановку та досягнення визначених цілей. Будучи чітко 

вираженими, стратегічні цілі стають потужним засобом підвищення 

ефективності інноваційної діяльності в довгостроковій перспективі, її 

координації та контролю, а також базою для прийняття управлінських рішень 

на всіх стадіях інноваційного процесу. 

Побудова такого алгоритму дозволить визначити, чи володіє 

підприємство достатнім потенціалом, щоб скористатися новими інноваційними 

можливостями, а також які внутрішні його характеристики послаблюють 

результативність інноваційної діяльності. 

Стратегічного планування інноваційної діяльності є одним із основних 

факторів економічного зростання підприємства та його ефективного 

функціонування та розвитку. В умовах зростаючої зовнішньої та внутрішньої 

конкуренції інновації, зокрема, нові ідеї та продукти, прогресивні технології й 

організаційні рішення значною мірою визначають успіх підприємства. Тільки 

шляхом систематизованого новаторства, цілеспрямованого й організованого 

пошуку змін і аналізу можливостей, які визначає середовище господарювання, 

своєчасного й обґрунтованого залучення нововведень можна постійно 

поліпшувати діяльність підприємства, підвищувати його престиж і 

конкурентоспроможність. 
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У сучасних умовах функціонування ринкової економіки фінансовий сектор 

представляє собою окремий самостійний сегмент економічної системи, який 

шляхом акумуляції та перерозподілу фінансових ресурсів забезпечує кругообіг 

коштів між економічними суб‘єктами. При цьому мобілізуючи заощадження та 

спрямовуючи їх на приріст інвестицій, фінансовий сектор виступає основою 

досягнення економічної та фінансової стабільності, а також розвитку всієї 

економіки країни в цілому. 

Незважаючи на значні здобутки в досліджені проблем фінансового сектору у 

вітчизняній та іноземній наукових школах, досі остаточно не сформовано єдиного 

підходу щодо визначення сутності розвитку фінансового сектору, його 

критеріальних ознак та індикаторів оцінки. Метою дослідження є з‘ясування 

сутності розвитку фінансового сектора і систематизація показників його оцінки та 

існуючого досвіду щодо даної проблематики. 

Фінансовий сектор є однією з найбільш важливих сфер економіки країни, де 

відбувається формування фінансових ресурсів та послуг [1]. Розрізняють декілька 

характеристик, які можуть бути притаманні розвиненому фінансовому сектору, а 

саме: покращення ефективності та конкурентоспроможності фінансового сектору, 

зростання спектру доступних фінансових послуг, збільшення різноманітності 

установ, які працюють у фінансовому секторі, зростання обсягу капіталу, який 

перерозподіляється через фінансовий сектор, покращення регулювання та 

стабільності фінансового сектору, зростання доступності фінансових послуг для 

більшої частини населення [2]. 

Необхідно зазначити, що в сучасній економічній літературі поняття «розвиток 

фінансового сектора» досить часто ототожнюється з поняттям «фінансовий 

розвиток». Одним із перших, хто звернув свою увагу на дослідження даного 

поняття був Р. Левін, на думку якого, фінансовий розвиток відбувається лише тоді, 

коли фінансові інструменти, ринки та посередники починають краще виконувати 

свої функції, а саме відбувається вдосконалення в продукуванні попередньої 

інформації про можливі інвестиції, моніторингу інвестицій і забезпеченні 

корпоративного управління, торгівлі, диверсифікації та управління ризиками, 

мобілізації та розподілі заощаджень, обміні та торгівлі товарами та послугами. 

Кожна з цих функцій може здійснювати вплив на збільшення заощаджень і 

прийняття інвестиційних рішень, таким чином сприяти економічному зростанню 

[3]. Такої ж думки дотримуються і науковці Е. Феєн, Е. Дермірук-Кунт, які в 

основу фінансового розвитку покладають покращення здійснення функцій 

фінансового сектору. Наприклад, створення кредитних реєстрів призводить до 

покращення збирання та поширення інформації про потенційних боржників і в 
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свою чергу покращення розподілу ресурсів призводить до економічного 

зростання; розвиток ринку акцій та облігацій дозволяють інвесторам мати більш 

диверсифікованих портфель, ніж який би вони мали без розвинутого ринку цінних 

паперів, а диверсифікація сприяє припливу капіталу до більш прибуткових 

проектів, що також позитивно впливає на розвиток фінансового сектору та всієї 

економіки країни в цілому. При чому, вони вважають, що оцінка рівня розвитку 

фінансового сектора повинна базуватися на вимірі чотирьох його характеристик: 

розміру (глибини) – загальну кількість послуг, що надається фінансовими 

установами; доступу – широту використання окремих фінансових послуг та 

інструментів, ефективності та стабільності. Окрім того, існує також інституційне 

бачення щодо визначення фінансового розвитку? згідно з яким основою розвитку 

фінансового сектору виступають фінансові інституції, а основними обмеженнями 

– трансакційні витрати, податки, обчислювальні обмежники, нагляд та контроль. 

Тобто розвиток фінансового сектору безпосередньо залежить від того наскільки 

ефективно фінансові установи можуть надавати свої послуги і в зв‘язку з цим 

порушується низка питань, пов‘язаних із оптимальністю структури фінансової 

системи та ефективністю тих чи інших інституцій або ринків [4]. Фахівцями 

Світового банку та Міжнародного валютного фонду розроблено підхід, згідно з 

яким оцінка розвитку фінансового сектору повинна відображати роль ключових 

інституційних гравців, включаючи центральний банк, комерційні банки, ощадні 

установи, страхові компанії, іпотечні організації, пенсійні фонди, лізингові 

компанії та інститути фінансового ринку [5]. 

Проведена систематизація існуючих науково-методичних підходів дозволяє 

зробити висновок, що «розвиток фінансового сектора» являє собою досить 

складне та багатогранне поняття. Ми вбачаємо у цьому понятті комплексну 

динамічну характеристику функціонування фінансового сектора, яка формується 

під впливом чинників і сприяє покращенню ефективності діяльності фінансових 

інституцій та доступності капіталу для основних економічних суб‘єктів. 
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Механізм ринкових відносин передбачає, що фінансово-господарська 

діяльність підприємства супроводжується низкою ризиків, що в умовах 

жорсткої конкуренції на товарних і фінансових ринках може призвести до того, 

що підприємство опиниться на межі банкрутства і виявиться не спроможним 

задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, 

виплачувати заробітну плату працівникам і забезпечити обов‘язкові платежі в 

бюджет і позабюджетні фонди. 

Проведений порівняльний аналіз найбільш використовуваних 

дискримінантних моделей, саме: Альтмана, Таффлера, Спрінгейта, Ліса, 

Беермана та ін., дозволив виявити наступні їх недоліки: неврахування галузевих 

особливостей; непридатність до вітчизняних реалій; врахування показників, які 

практично неможливо достовірно визначити, зокрема ринкова вартість акцій та 

ринкова вартість капіталу; суб‘єктивність відбору показників; врахування 

показників рентабельності, які в зарубіжних моделях мають вирішальне 

значення, тоді як українські підприємства, навпаки, намагаються приховати 

власні прибутки, з метою зменшення бази оподаткування.  

Ураховуючи, що однією з найважливіших галузей економіки для України є 

машинобудування, нами було вирішено побудувати дискримінантну модель 

діагностики банкрутства для підприємств даної галузі. Так, відмітимо, що 

частка машинобудування в структурі промисловості України за 2011 рік 

складала 12,4 %, а зростання обсягів виробництва машинобудування за рік 

становило 16,9 % [2]. Проте, незважаючи на темпи зростання в галузі, за 

даними Держстату України, близько 34,4 % усіх підприємств [1] даної галузі у 

2011 році одержали збитки, а отже вони мають певні проблеми із 

забезпеченням належного рівня ліквідності та платоспроможності, 

забезпеченням фінансової стійкості та стабільності, тобто є потенційними 

боржниками, а можливо і банкрутами. 

Побудова дискримінантної моделі діагностики банкрутства для 

машинобудівних підприємств України, відбувалася за етапами побудови моделі 

багатофакторного аналізу, запропонованої Терещенком О. О. [4], на основі 

даних фінансової звітності 20 машинобудівних підприємств [3] та у якій в 

якості факторів використано коефіцієнти, що дозволили врахувати всі напрями 

аналізу фінансового стану підприємства.  

У результаті, після проведення поступового відбору показників, 

визначення їх статистичної значущості, перевірки на мультиколінеарність, 

http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/document?id=104460
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/document?id=104460
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/document?id=104460
http://www.bank.gov.ua/%20doccatalog/document?id=104460
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знаходження середньої коваріаційної матриці та визначення нормалізованих та 

стандартизованих коефіцієнтів була запропонована модель визначення 

ймовірності банкрутства для підприємств машинобудівної галузі (1). 

54321 586,0051,0689,2491,0394,0 XXXXXZ ,                (1) 

де X1 – коефіцієнт покриття; X2 – коефіцієнт автономії; X3 – коефіцієнт 

забезпеченості власними оборотними коштами; X4 – коефіцієнт фінансового 

ризику; X5– відношення валового прибутку до чистого доходу від реалізації 

продукції. 

Незважаючи на високий ступінь адекватності моделі, на основі проведення 

трендового аналізу, нами було виявлено, що входження в модель обраних 

показників у лінійному вигляді не є виправданим. А тому було прийнято 

рішення про заміну лінійного вигляду функції на нелінійний, а саме: Х1 – на 

логарифмічну, Х2 та Х3 – квадратичну, Х4 та Х5 – кубічну функцію. 

У ході проведення множинного регресійного аналізу, включення в модель 

взаємозв‘язаних пар обраних показників та виключення статистично 

незначущих, рівняння дискримінантної функції набуває наступного вигляду (2): 

5341

3

5

2

3

2

21 2156,20992,010946,00188,02211,1)ln(4521,25593,0 XXXXXXXXZ .   (2) 

З урахуванням «зони невизначеності» шкала інтерпретації показника Z 

набуває наступного вигляду : а) Z ≤ – 4,81 – фінансовий стан підприємства 

незадовільний, воно перебуває у кризі або під її загрозою; б)  – 4,81 < Z  < 0,71 

– однозначних висновків щодо якості фінансового стану підприємства зробити 

неможливо, необхідний додатковий аналіз; в) Z ≥ 0,71 – фінансовий стан 

підприємства є задовільним. У той же час, проведені розрахунки дозволили 

довести, що розроблена модель має належний рівень адекватності: множинний 

коефіцієнт кореляції складає 99,97 %, а коефіцієнт детермінації 99,94 %, що 

засвідчує можливість її широкого застосовування в практиці. 

Порівняльний аналіз результатів використання найбільш вживаних 

дискримінантних моделей та розробленої нами моделі для вітчизняних 

машинобудівних підприємств засвідчив, що запропонована модель, на відміну 

від інших, дозволяє здійснити чіткий розподіл підприємств обраної галузі між 

групами фінансово стійких та нестійких, що свідчить про високий ступінь 

надійності результатів. 
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У сучасній економіці важливу роль у спрямуванні коштів від суб‘єктів, які 

заощадили, до суб‘єктів-позичальників відіграють небанківські фінансово-

кредитні установи (НФКУ). У розвиненому ринковому середовищі вони 

вступають у пряму конкуренцію з банками, оскільки здатні надавати клієнтам такі 

самі послуги і забезпечувати при цьому більшу надійність вкладів. У зв‘язку з 

цим, питання дослідження проблем розвитку НФКУ України є на сьогодні 

надзвичайно актуальним. 

Метою доповіді є визначення причин виникнення та проблем розвитку 

НФКУ, а також виділення особливостей формування механізму державного 

забезпечення конкурентоспроможності в їх подальшому розвитку. 

НФКУ, акумулюючи кошти індивідуальних інвесторів і вкладаючи їх у різні 

економічні проекти, забезпечують рівновагу на ринку капіталів через погодження 

пропозиції та попиту на фінансові ресурси, перерозподіляють і знижують 

фінансові ризики, забезпечують підвищення ліквідності фінансових вкладень 

різних інвесторів внаслідок професійного управління залученими коштами. Таким 

чином, крім досягнення власних комерційних цілей, НФКУ сприяють вирішенню 

загальноекономічних завдань, економічному зростанню в Україні.  

НФКУ в Україні переживають початковий період свого становлення, їх 

розвиток залишається мало динамічним, інколи навіть хаотичним, саме тому 

важливим є подальше дослідження їх правої природи, діяльності, функцій, які 

вони виконують в економіці держави тощо.  

Причиною виникнення НФКУ є погіршення життя простих людей, їх 

потреби в отриманні фінансових послуг, у додаткових фінансових ресурсах для 

забезпечення свого існування, які стала забезпечувати кредитна кооперація. Саме 

потреби людей у фінансових послугах, спрямовані на покращення умов життя, їх 

діяльність із задоволення цих потреб сприяли створенню ними кредитних 

кооперативів, які дали можливість заощадження одних робітників і селян 

використовувати іншим членам кредитної кооперації.  

На 1 січня 2013 р. до Державного реєстру фінансових установ було внесено 

603 кредитних спілки, у тому числі чотири об‘єднані кредитні спілки. Загальна 

чисельність членів кредитних спілок перевищила 2 млн. 108 тис. осіб. Діють дві 

всеукраїнські асоціації кредитних спілок. Кредитними спілками залучено 2,3 млрд 

грн. Загальний обсяг кредитів, виданих цими фінансовими установами, досяг 3,8 

млрд грн. 

Найбільш гострими проблемами, що стримують подальший розвиток 

кредитної кооперації в Україні, є:  
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 низький рівень капіталізації та нестійкий фінансовий стан частини кредитних 

спілок, відсутність дієвого механізму підтримки їх фінансової стабільності;  

 недосконалість законодавства, що регулює діяльність суб‘єктів системи 

кредитної кооперації;  

 недостатня поінформованість населення про діяльність кредитних спілок, а 

також їх послуги та можливості;  

 високі відсоткові ставки за кредитами та порівняно незначні строки 

кредитування, що істотно обмежує можливість активної роботи кредитних спілок;  

 функціонування на ринку кооперативного кредитування значної кількості 

кредитних спілок, що не дотримуються у своїй діяльності основоположних 

принципів міжнародного кооперативного руху та вимог щодо захисту прав їх 

членів;  

 недосконалість існуючих механізмів захисту прав кредитних спілок та 

гарантування їх вкладів. 

Державна політика щодо підтримки розвитку ринку кооперативного 

кредитування повинна передбачати:  

 підвищення рівня захисту майнових прав членів кредитних установ;  

 ефективне державне регулювання із запровадженням нагляду у сфері 

кредитної кооперації на основі врахування ризиків;  

 сприяння розвитку довгострокового кредитування;  

 забезпечення належної фінансової стійкості та платоспроможності 

установ кредитної кооперації;  

 підтримання процесу інтеграції установ кредитної кооперації в 

багаторівневу систему;  

 створення умов для формування необхідної інфраструктури системи 

кредитної кооперації;  

 підвищення рівня поінформованості населення про кредитні установи 

та результати їх діяльності.  

Отже, можемо констатувати, що даний сегмент фінансового ринку в Україні 

знаходиться лише на стадії формування та тому регулюючим і законотворчим 

органам держави слід докласти значних зусиль для того, щоб привабити як 

потенційних засновників небанківських фінансово-кредитних установ, так і їх 

можливих клієнтів. 

Список використаних джерел 

1. Баланюк Л. Поняття та місце небанківських установ у фінансовій системі України / 

Л. Баланюк // Право України. – 2008. - №3. – С. 47-51. 

2. Ємець В. В. Інститути небанківського фінансового сектора у системі забезпечення 

економічної безпеки України / В. В. Ємець //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – 

№ 11. – С. 14-22. 
3. Шевцова О. И., Віхлевщук В. І. Конкуренція на фінансовому ринку: банківські 

конкурентні переваги. [Електронний ресурс] / О. И. Шевцова, В. І. Віхлевщук // Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekpr/2009_25/Shevcova,htm. 

 

http://nbuv.gov.ua/


Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

342 

УДК 336.226.212.1(477) 

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ 

Павлішак Л. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Мединська Т. В. 

Львівська комерційна академія 

 

Із прийняттям нового Податкового кодексу України, який вступив у дію з 

1 січня 2011 року, новиною для українців виявився податок на нерухомість, 

адже до цього часу в Україні такого податку не було. Та лише з 1 січня 2013 

року він став реальним податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, і почав коментуватися та відпрацьовуватися механізм його сплати, про 

що свідчить популяризація цього податку у всіх засобах масової інформації. 

Отож, питання порядку сплати, об‘єктів і суб‘єктів, пільг і чинного механізму 

розрахунку цього податку є важливим для кожного платника. 

До платників податку належать власники об‘єктів житлової нерухомості-

фізичні особи, тобто громадяни як учасники цивільних відносин, а також 

юридичні особи – організації, створені та зареєстровані у встановленому 

порядку. Крім того, платниками даного податку можуть бути власники об‘єктів 

житлової нерухомості нерезиденти-громадяни, які мають постійне місце 

проживання за межами нашої держави, в тому числі ті, що тимчасово 

перебувають на території України; юридичні особи та суб‘єкти 

підприємницької діяльності, які не мають статусу юридичної особи з 

місцезнаходженням за межами нашої держави, які створені та провадять свою 

діяльність відповідно до нормативно-правового поля іноземної країни [1, 

с. 290]. 

Перелік платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, в разі перебування об‘єктів житлової нерухомості у спільній частковій 

або спільній сумісній власності кількох осіб визначено п.п. 265.1.2 Податкового 

кодексу України [2].  

Відповідно, механізм визначення платників податку на нерухоме майно є 

таким: по-перше, якщо об‘єкт житлової нерухомості перебуває в спільній 

частковій власності кількох осіб, платником є кожна з цих осіб за належну їй 

частку; по-друге, якщо об‘єкт житлової нерухомості перебуває у спільній 

сумісній власності кількох осіб, але не поділений у натурі, платником є одна з 

таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено 

судом; по-третє, якщо об‘єкт житлової нерухомості перебуває у спільній 

власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна з цих 

осіб за належну їй частку.  

Об‘єктами оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, є житлова нерухомість, а саме: будівлі, віднесені згідно з 

нормативно-правовим полем до житлового фонду, дачні та садові будинки. 

Зокрема, вони поділяються на такі типи: житловий будинок, житловий будинок 
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садибного типу, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімнати в 

багатосімейних (комунальних) квартирах. 

Не є об‘єктами оподаткування податком на нерухомість [1, с. 290]: 

а) об‘єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних 

громад (їх спільній власності) 

б) об‘єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного 

(обов‘язкового) відселення, визначених законом 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу 

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об‘єкта на одного платника 

податку 

ґ) об‘єкти житлової нерухомості, які належать родинам, що виховують трьох і більше дітей 

(включаючи усиновлених), але не більше одного такого об‘єкта на родину 

д) гуртожитки 
 

У Податковому кодексі України передбачаються пільги у вигляді 

зменшення бази оподаткування об‘єктів житлової нерухомості та повне або 

часткове звільнення від сплати податку. Зокрема, зменшується база 

оподаткування об‘єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності 

фізичної особи: для квартири – на 120 кв.м., для житлового будинку – на 250 

кв.м. [2]  

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) 

період і застосовується до об‘єкта житлової нерухомості, в якій фізична особа – 

платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за 

вибором такого платника до будь-якого іншого об‘єкта житлової нерухомості, 

який перебуває в його власності. Інакше кажучи, оподаткування відбувається, 

якщо житлова площа квартири чи будинку перевищує вище зазначені квадрати.  

Платники податку звільняються від обов‘язку подання декларації 

незалежно від виду та суми отриманих доходів, якщо вони: перебувають під 

арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають 

у полоні або ув‘язненні на території інших держав станом на кінець граничного 

строку подання декларації; перебувають у розшуку станом на кінець звітного 

податкового року; перебувають на строковій військовій службі станом на 

кінець звітного податкового року; є неповнолітніми або недієздатними особами 

і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі 

батьків) та / або держави станом на кінець звітного податкового року (однак, 

обов‘язок щодо заповнення та подання податкової декларації в цьому випадку 

покладається на опікуна або піклувальника (п. 179.6 ст. 179 ПКУ) [3]. 

Слід відмітити, що переважна більшість українців не зазнають 

додаткових фінансових витрат у результаті запровадження нового податку, 

який є певним кроком до справедливого оподаткування, адже відповідно до 

підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 Податкового кодексу України для 

фізичних осіб передбачено низку пільг. Крім того, деякі об‘єкти житлової 

нерухомості взагалі не підлягають оподаткуванню, тому ми вважаємо, що це 

повинно зацікавити багатьох громадян України та водночас збільшить доходи 

місцевих бюджетів. 
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В основі управління грошовими потоками лежить концепція грошового 

кругообігу. Наприклад, гроші конвертуються в запаси, дебіторську 

заборгованість і назад у гроші, замикаючи цикл руху оборотного капіталу 

компанії. Коли грошовий потік зменшується або перекривається повністю, 

виникає явище неплатоспроможності. 

Основними завданнями аналізу грошових потоків є:  

 виявлення тенденцій та закономірностей їх розвитку; 

 оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів; 

 виявлення і запобігання можливості виникнення ситуації банкрутства;  

 вивчення факторів і прогноз збалансованості та синхронності 

грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності 

підприємства;  

 пошук резервів підвищення ефективності й інтенсивності 

використання грошових потоків. 

Загальною метою, управління грошовими коштами є забезпечення 

збалансованості між їх потоками, що надає можливість підтримувати достатній 

рівень платоспроможності [2].  

Проблемам управління грошовими потоками присвячено велику кількість 

наукових публікацій, зокрема, таких авторів як Шубіна С. В., Авакян М. Ю., 

Никонович М. О., Харченко В. А., Мартякова О. В. та інші. 

Проведений аналіз теоретичних джерел дає змогу стверджувати, що 

основна маса таких статей присвячена різноманітним теоретичним підходам 

щодо трактування поняття «грошовий потік» без зазначення конкретних 

проблем з якими стикається підприємство та шляхів їх вирішення. 

Тож, вважаємо за доцільне визначити основну проблематику з даного 
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питання.  

Таблиця 1. 

Основні проблеми управління грошовими потоками на вітчизняних 

підприємствах
 

Проблема Характеристика 

управління грошовими 

засобами 

являє собою управління залишком грошових коштів на 

рахунках 

процес управління 

грошовими потоками 
не скоординований з цілями самого підприємства 

неоднозначність управління в розрізі операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльності або повна його відсутність 

відсутні посади фінансового та інвестиційного менеджера, а 

тим більше посада управляючого грошовими коштами 

проблема наявності 

прибутку 

при відсутності грошей 

Джерело: власна розробка 
 

У роботі [3] автор наводить напрямки щодо вирішення зазначених 

проблем: 

 визначитися з політикою управління грошовими потоками в рамках 

стратегії та місії компанії сформованих стратегією бізнесу; 

 розробити модель управління грошовими потоками; 

 призначити особу, яка б відповідала за процес управління грошовими 

потоками, функціональними обов‘язками якої будуть забезпечення 

прийнятного рівня ліквідності, оптимізація використання грошових ресурсів, 

складання своєчасного та точного коротко- та середньострокового прогнозу 

надходження та вибуття грошових коштів тощо; 

 впроваджувати бюджетування, яке передбачає комплекс заходів та 

інструментів прогнозування, систематичного регулювання або оперативного 

управління кругообороту грошових коштів фірми; 

 розробляти прогнозовані звіти про прибутки та збитки; 

 автоматизувати процеси управління грошовими потоками. 

На основі дослідженої проблеми можна запропонувати наступну модель 

формування, використання та управління грошовими потоками (рис. 1).  

Отже, запропонована система управління грошовими засобами є 

універсальною, незважаючи на те, що операційний цикл є специфічним для 

кожної галузі виробництва. 

Запропонована універсальна модель надасть можливість спростити 

здійснення аналітики руху грошових коштів, підвищити рівень управління 

грошовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його 

фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку. 
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Рис. 1. Порівняльна схема моделей управління грошовими потоками 

(власна розробка на базі [3]) 
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Багато людей, бажаючи легкого заробітку, вкладають кошти в ті чи інші 

проекти, наприклад HYIP-фонди. HYIP вважають шахрайський проект, схожий 

на інвестиційний фонд з високою прибутковістю. На даний момент це, в 

основному, онлайн-проекти, які працюють з електронними валютами. Зазвичай 

HYIP-проекти є фінансовими пірамідами, які виплачують надзвичайні відсотки 

за рахунок нових надходжень і залучення великої кількості учасників. Тим 

самим відбувається підживлення свіжими грошима. Після того, як потік грошей 

Оформлення договору купівлі-продажу 

Пропозиція 

про співпрацю 

Контроль за виконанням 

договору 

Визначення 

строків 

платежу 

Виплата штрафних санкцій 

Пропозиція 

про співпрацю 

Визначення 

строків 

платежу 

Нова модель управління грошовими 
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припиняється або його не вистачає для покриття поточних зобов‘язань, HYIP 

закривається, всі виплати припиняються. 

Звичайні середньострокові HYIP-фонди обіцяють прибутковість на рівні 

1-3 % на добу. Подібні проекти можуть жити досить тривалий час, близько 6-9 

місяців. Все залежить від цілей адміністратора такого фонду та вміння його 

розкрутити. 

Швидкий HYIP живе самий короткий час, але потенційно приносить 

інвестору по 5-50 % на добу. Такий вид інвестування скоріше нагадує рулетку: 

пощастить чи не пощастить. 

Довгостроковий HYIP платить невеликий відсоток, виплати бувають 

набагато рідше, вже не щодня, як у середньострокових і швидких HYIP, а 

приблизно раз на тиждень. Керуючі такими проектами цілком реально можуть 

займатися реінвестуванням зібраних коштів у інші інструменти, що приносять 

більшу вигоду, наприклад, інвестиції в коштовності або операції на Forex. Але, 

як показує практика, вдається це одиницям. Подібні проекти можуть жити до 2-

3 років і виплачувати відсотки. 

Суть роботи всіх цих проектів, вельми проста. Необхідно пояснити 

чесному люду, звідки ж такі гроші, та ще й кожен день. І тому шахраї 

прикриваються валютним ринком Форекс. Багато хто чув, що на ньому можна 

добре заробляти, але для цього необхідний величезний багаж знань і досвіду. 

Тому, шахрай, створюючи HYIP, каже, «ми група успішних трейдерів, 10 років 

торгуємо на Форексі, залучаємо інвестиції для депозитів, якими і будемо 

успішно торгувати», і пропонують вкласти Вам свої кошти. 

З одного боку HYIP є вигідними і їх переваги полягають у тому, що дуже 

зручна тактика при короткостроковому вкладенні великих сум і за наявності 

бази даних по хайпах, зводиться до мінімуму можливість помилки.  

В Україні населення довіряє таким проектам та інвестує свої кошти в 

HYIP-фонди, незважаючи на ряд недоліків, а саме: немає можливості 

довгострокового вкладення капіталу; необхідність постійного пошуку проектів, 

що відповідають критеріям; при роботі зі складними відсотками втрачається 

ефект отримання максимального прибутку; експлуатується вузький сектор 

високодоходних програм і, звичайно ж, головною проблемою є те, що, в 

основному це шахрайські проекти. 
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Важлива роль в управлінні економікою країни належить місцевим 

бюджетам, які виступають інструментом впливу на темпи й пропорції 

суспільного розвитку та підвищення добробуту громадян. Формування 

місцевих бюджетів є водночас умовою і результатом соціально-економічного 

розвитку територій. Тому створення ефективного механізму їх формування є 

однією з актуальних проблем, від вирішення якої залежить стабільність 

розвитку економіки країни та регіонів [4].  

Прийнятий Податковий кодекс України має за мету – зміцнити фінансову 

базу місцевих бюджетів. Частка місцевих податків і зборів в дохідній частині 

місцевих бюджетів на протязі 2005-2010 років була вкрай низькою і не досягала 

навіть 1 % від загальної суми доходів місцевих бюджетів. Перелік цих податків 

і зборів постійно змінювався і на 01.01.10 становив 14, що вимагало значних 

витрат держави на їх адміністрування, які не покривались надходженнями [3].  

Метою даного дослідження є аналіз змін, що відбулися у складі місцевих 

податків і зборів із прийняттям Податкового кодексу України.  

В Україні після прийняття Податкового кодексу відбулися ряд змін, що 

стосуються місцевого оподаткування, насамперед зменшилась кількість 

податків і зборів, зокрема з 14 місцевих – стало лише 5. Також вдосконалено 

елементи оподаткування по місцевим податкам і зборам, процедуру стягнення 

податкового боргу по місцевим податкам і зборам, уточнено повноваження 

місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів тощо. 

Отже, тепер до місцевих бюджетів справляються лише 2 податки і 3 збори: 

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2) єдиний 

податок; 3) збір провадження деяких видів підприємницької діяльності; 4) збір 

за місця для паркування транспортних засобів; 5) туристичний збір. 

Дамо коротку характеристику даних податків і зборів. З 1 січня 2013 року 

введений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який 

сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об‘єктів житлової нерухомості. Об‘єктом оподаткування є об‘єкт 

житлової нерухомості. Ставки встановлюються органами місцевого 

самоврядування в залежності від площі квартири або житлового будинку (1 % 

та 2,7 %). При цьому база оподаткування зменшується: для квартир – на 240 

кв.м., для житлових будинків – на 500 кв.м. [5].  

Збір за місця для паркування транспортних засобів – це збір, який 

залишився ще з попереднього законодавства, який називався – збір за 

припаркування автотранспорту. Платниками збору є юридичні та фізичні особи 
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- підприємці, які провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних 

засобів. Об‘єктом оподаткування є земельна ділянка, яка відведена для 

паркування транспортних засобів, а також комунальні гаражі. Ставки збору 

встановлюються за кожний день паркування в гривнях за 1 кв.м. площі 

земельної ділянки в розмірі від 0,03 до 0,15 % мінімальної заробітної плати [1]. 

Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності є суб‘єкти господарювання, які отримують торгові патенти та 

провадять такі види підприємницької діяльності. Ставка даного збору 

встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі від мінімальної 

заробітної плати з урахуванням місцезнаходження пункту продажу та 

асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та їх виду [5]. 

Туристичний збір також є нововведенням. До прийняття нового Кодексу 

був готельний і курортний збори, у новому законодавстві відбулася спроба 

об‘єднати ці два збори у туристичний збір. Платниками якого виступають: 

громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають 

на територію, де діє рішення сільської, селищної та міської ради про 

встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового 

проживання (ночівлі). Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до 

бази справляння збору [1]. 

Щодо єдиного податку, то у 2013 році до існуючих 4 груп платників 

податку додалися 5 (для фізичних) і 6 (для юридичних осіб). Отже, податок 

поділять за 6 групами, зокрема 5 і 6 – передбачають дохід до 20 млн грн. 

Щодо надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів, то у 

січні-червні 2012 р. отримано понад 2,2 млрд грн, що на 77,2 % більше, ніж у 

2011 р. У 2012 р. частка місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих 

бюджетів зросла та склала 4,8 % [2, c. 49]. Єдиний податок для суб‘єктів малого 

підприємництва, у свою чергу, у січні-червні 2012 року надійшов до місцевого 

бюджету в сумі 1,9 млрд грн. Це удвічі більше за обсяги надходжень І півріччя 

2011 року. Частка цього податку у структурі доходів місцевих бюджетів 

становить 4,1 % [2, c. 50]. Таке суттєве зростання надходжень від місцевих 

податків і зборів пов‘язано з прийняттям Податкового кодексу України. На 

нашу думку ті зміни, які відбулись в податковому законодавстві, а саме 

скасування неефективних місцевих податків і зборів, а також впорядкування 

повноважень органів місцевої ради в частині встановлення й адміністрування 

місцевих податків і зборів в сторону обмеження довільного адміністрування 

цих податків, позитивно вплинуло на поповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів і це є важливий крок для України. 
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У процесі економічного розвитку будь-яка країна стикається з 

необхідністю акумулювання грошових фондів та забезпечення їх ефективного 

використання. Для України ці завдання є особливо актуальними в контексті 

відсутності соціально-економічних реформ, зростання державного боргу, 

погіршення добробуту населення, зростанням негативних процесів на 

глобальних фінансових ринках. Одним із найбільш ефективних способів 

вирішення цих завдань є створення українського фонду суверенного багатства. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності й аналіз можливості 

створення українського фонду суверенного багатства, надання пропозиції щодо 

його функціонування. 

Фонди суверенного багатства (ФСБ) – це спеціалізовані інвестиційні 

інститути, які створені та знаходиться у підпорядкуванні сектору державного 

управління, метою діяльності яких є вкладення тимчасово вільних грошових 

фондів, відокремлених від резервів країни, з метою забезпечення мінімальної 

ризиковості втрати коштів із отриманням максимально можливого прибутку та 

виконання інших макроекономічних цілей.  

В Україні функції подібна до функцій ФСБ здійснюються з використанням 

спеціального та резервного фондів Державного бюджету України на 

відповідний рік, Державного агентства з інвестицій і управління національними 

проектами України (Держінвестпроект) та Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи (ДІФКУ). Під час кризи була невдала спроба створити 

стабілізаційний фонд. 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/65490/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/65489/source:default
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Спеціальні фонди бюджетів всіх рівнів є фактично бюджетами розвитку та 

виконуються в останню чергу при наявності вільних фінансових ресурсів. 

Використання коштів резервного фонду Державного бюджету здійснюється в 

ручному режимі та часто без відповідного контролю. Держінвестпроект 

створено лише у травні 2012 р. Установа, яка працювала раніше показала свою 

повну неефективність. Діяльність ДІФКУ є непрозорою та неефективною. 

Тобто, існуюча система фондів та інститутів не може забезпечити 

ефективного використання коштів. Тому доцільно створити український ФСБ, 

що дозволить накопичити значні обсяги коштів, захистити їх від неефективного 

витрачання та забезпечити здійснення інвестиційних проектів. Схема створення 

подібного фонду представлена в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Схема створення Українського фонду суверенного багатства 

Назва Український фонд майбутніх поколінь 

Мета 
Компенсація дефіциту пенсійного фонду та здійснення масштабних 

інфраструктурних проектів 

Структура 

- Наглядова рада (Визначає напрями інвестування, здійснює 

оперативне управління фондом) 

- Фонд будівництва інфраструктури (Фінансує інфраструктурні 

проекти в межах країни, в тому числі об‘єкти соціальної сфери) 

- Внутрішній інвестиційний фонд (Інвестує у фінансові інструменти в 

середині країни) 

- Зовнішній інвестиційний фонд (Інвестує у фінансові інструменти на 

міжнародних ринках) 

Підзвітні та 

підконтрольні 
Національному банку України та Міністерству фінансів 

Формування 

стратегії 

діяльності 

Ухвалюється Верховною Радою у вигляді закону за поданням НБУ та 

Міністерства фінансів, з автоматично закріпленими показниками 

діяльності, та коридорами вкладень 

Вид діяльності Публічна, відкрита 
 

 

Зазначимо, що головними завданнями фонду має бути сприяння 

зменшенню дефіциту пенсійного фонду та державного бюджету, здійснення 

масштабних інфраструктурних проектів, формування стабілізаційних резервів 

та резервів для майбутніх поколінь, забезпечення збереженості золотовалютних 

резервів країни та підвищення фінансової дисципліни при витрачанні коштів. 

Забезпечити виконання цих завдань можна лише за умови чіткого 

законодавчого визначення усіх аспектів діяльності фонду, відсторонення 

державних інститутів від оперативного управління, залучення досвідчених 

професійних менеджерів, жорстким контролем над діяльністю фонду. 

Додамо, що джерелом коштів на початковому етапі можуть бути частина 

золотовалютних резервів країни та кошти Держбюджету, а в майбутньому 

платежі за використання корисних копалин, податок на «багатство», власні 

надходження фонду, доходи від приватизації тощо. 

Фонд має інвестувати за принципами сталого розвитку в новітні галузі та 

розробки, при цьому не більше фіксованого відсотка інвестицій у конкретний 
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об‘єкт чи галузь, використовувати агентів і досвідчених управлінців, 

відстоювати економічні інтереси України. 

Зазначимо, що при створенні українського ФСБ варто використовувати 

модель функціонування Норвезького пенсійного фонду Global та 

Австралійського фонду майбутніх поколінь.  

Для створення фонду необхідно провести ґрунтовні наукові дослідження, 

створити законодавчу та методичну базу, ухвалити принципові рішення з боку 

законодавчої та виконавчої влади, підготувати молодих фахівців і залучати 

досвідчених і висококваліфікованих зарубіжних менеджерів, аналітиків. 

 Висновки. Отже існуюча на сьогодні система збереження державних 

кошті та фінансування інвестиційних проектів є неефективною через 

недосконале законодавство, застарілу систему, корупцію, відсутність 

професійного керівництва. Одним із варіантів вирішення проблеми є створення 

українського фонду суверенного багатства, що дозволить створити ефективну 

систему накопичення та використання коштів, унеможливити «ручне» 

управління коштами, відсторонити чиновників від процесів управління, 

залучити професійних досвідчених фахівців. 
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Проблема визначення напрямків розвитку системи обліку та аудиту в 

Україні міститься в тому, щоб через усвідомлення її теперішнього стану та 

властивих недоліків визначити шляхи збільшення інформаційних, 

організаційних та інших можливостей цієї системи щодо управління 

підприємствами. В останній час з‘явилося чимало публікацій, в яких 

зазначаються проблемні питання наслідків реформи системи обліку і аудиту та 

перспектив удосконалення цієї системи, висновки яких дискусійні, що 

обумовлює подальше обговорення зазначених питань.  

Можна виділити певні суттєві моменти, які не вдалося поки вирішити під 

час реформи обліково-аналітичної та аудиторський діяльності в Україні: 
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- Суттєво зменшилась роль саме бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємствами. В діючих нормативних актах чітко не визначені права, 

обов‘язки та відповідальність облікових працівників [3]. У деяких 

підприємствах бухгалтери основну увагу приділяють складанню податкової 

звітності при недбалому веденні первинного та бухгалтерського обліку.  

- Значною мірою наукова тематика досліджень з обліку та аудиту 

обмежуються майже дослівним перекладом відповідних закордонних 

стандартів і концепцій, ігноруючи вже існуючі власні гострі проблеми 

управління підприємствами, які давно потребують вирішення, наприклад, 

неузгодженості планової та облікової моделей витрат, протиріччя між 

бухгалтерським і податковим обліком, недосконалості облікових регістрів 

тощо. При цьому ігнорується об‘єктивна оцінка окремих «досягнень» 

зарубіжного досвіду – штучного поділення єдиної облікової системи 

підприємств на фінансовий і управлінський облік, упровадження давно 

девальвованої концепції застосування у підрозділах підприємств внутрішніх 

(трансфертних) цін [1] тощо. 

- Вітчизняний аудит ще не досяг рівня інших країн, хоча введення в дію 

Міжнародних стандартів аудиту певною мірою сприяло підвищенню рівня 

аналітичної роботи вітчизняних аудиторів. У той же час, відсутні глибокі 

вітчизняні науково-методологічні розробки в сфері аудиту, існуючий порядок 

проведення аудиту в підприємствах ще мало відрізняється від традиційної 

документальної ревізії. Недостатньо застосовується економічний аналіз в 

практичній роботі аудиторів та бухгалтерів. 

-  Підготовка українських бухгалтерів і аудиторів не відповідає сучасним 

вимогам практики. Між тим, роботодавцям необхідні повністю підготовлені 

висококваліфіковані фахівці, які в змозі відразу після закінчення навчального 

закладу вирішувати численні завдання управління підприємствами. 

- Громадські професійні організації обліковців не є масовими, тисячі 

бухгалтерів знаходяться поза їх межами, тому не відігрівають ніякої ролі в 

обговоренні і вирішенні проблемних питань практики обліку та аудиту [2]. 

Для вирішення окреслених та інших проблемних питань доцільно 

здійснити такі заходи: 

1. Доцільно розробити та ввести в дію спеціальну державну програму з 

розвитку бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, як це пропонують окремі 

дослідники [4] (до якої повинні бути залучені певні державні органи, 

громадські організації бухгалтерів і аудиторів, провідні вчені-обліковці) з 

метою посилення інтеграції обліку з іншими функціями управління 

підприємствами, узгодження нормативних документів з планування та обліку 

тощо. 

2. Необхідно активізувати дослідження не тільки щодо узгодження 

українських облікових стандартів із міжнародними, а головним чином 

розв‘язувати власні теоретичні і практичні облікові та управлінські проблеми.  

Треба критично, в тому числі і в межах професійних організацій, 

аналізувати доцільність і правомірність застосування у вітчизняній обліковій 
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системі окремих штучних елементів закордонної теорії та практики обліку, 

рішуче відкидаючи ті, які не мають обґрунтованого змісту та суперечать 

реальним потребам облікових працівників. Доцільно також проводити наукові 

дискусії перед прийняттям важливих нормативних та інструктивних 

документів. 

3. Слід удосконалювати навчальні плани підготовки обліковців у ВНЗ і 

максимально адаптувати їх до потреб практики, уникати надмірного розподілу 

курсів, вивести надумані навчальні дисципліни [4], посилити складову творчої, 

самостійної роботи, особливо у програмах підготовки магістрів.  

Обов‘язково необхідно посилити підготовку студентів у сфері 

економічного аналізу для підвищення професійної кваліфікації як бухгалтерів, 

так і аудиторів. Також необхідно посилити вимоги до аудиторської підготовки 

студентів, та щодо післядипломної сертифікації аудиторів. 
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Протягом останніх років актуальним є питання дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України, зокрема порушення принципу економічної 

залежності видатків на споживання від отриманих доходів і ВВП, дисбаланс 

розвитку пенсійної системи в рамках його дохідної та видаткової частин. 

Особливої уваги потребують питання збалансованості бюджету Пенсійного 

фонду України, а також ефективного та раціонального використання коштів 

Пенсійним фондом. 

Аналіз динаміки ВВП та показників бюджету Пенсійного фонду України 

за 2008-2012 рр. свідчить про те, що темпи зростання видатків Пенсійного 
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фонду випереджають ріст ВВП. Динаміка номінального ВВП, доходів і 

видатків Пенсійного фонду за 2008-2012 рр. наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1. 

Динаміка основних фінансових показників діяльності Пенсійного фонду 

України у 2008-2012 рр. 

Показник 
2008 

млн грн 

2009 2010 2011 2012 

млн грн. 

при-

ріст, 

% 

млн грн 

при-

ріст, 

% 

млн грн 

при-

ріст, 

% 

млн грн 

при-

ріст, 

% 

Номінальний 

ВВП 
949864,0 1046500 110,2 1086935 103,9 1314000 120,9 1408889 107,2 

Доходи ПФУ 143488,2 148372,7 103,4 183565,2 123,7 197553,6 107,6 222631,8 112,7 

Власні 

доходи ПФУ 
101949,9 99781,7 97,9 119342,7 119,6 139055,6 116,5 157980,4 113,6 

Видатки 

ПФУ 
150349,1 165590,0 110,1 191472,7 115,6 210714,4 110,1 233695,9 110,9 

Дефіцит 

бюджету 

ПФУ 

41538,3 48591,0 117,0 64086,5 131,9 58317,2 90,9 64494,1 110,6 

 

Як показує динаміка основних показників Пенсійного фонду України, 

дефіцит його бюджету, з роками, стає все значнішим, а отже, і його 

функціонування стає все більш залежним від дотацій з державного бюджету. 

У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування 

виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами) для 

забезпечення виплати пенсій у розмірі, передбаченому ст. 28 Закону України 

«Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування», тобто в 

мінімальному, такий дефіцит, відповідно до ст. 113 цього закону, покривається 

за рахунок коштів державного бюджету [1]. 

Фінансування дефіциту коштів ПФУ з державного бюджету у 

відсотковому значенні за 2008-2012 рр. графічно зображено на рис. 1.  
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Рис. 1. Видатки на фінансування Пенсійного фонду України з Державного 

бюджету в 2008-2012 рр., % ВВП 
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Видатки на фінансування дефіциту Пенсійного фонду України з 2008 р. 

до 2010 р. неухильно зростали, досягнувши у 2010 р. позначки 5,9 % ВВП. У 

2011 році бачимо їх зменшення на 1,5 п.п. (5,9-4,4), що досягнуто шляхом 

списання та розстрочення боргів. Проте у 2012 р. знову спостерігаємо ситуацію, 

де дотації з Державного бюджету мають тенденцію зростання. 

У ході аналізу діяльності Пенсійного фонду України було виявлено, що 

процеси, які характеризують його фінансовий стан за останні роки, свідчать про 

залежність пенсійного бюджету від зростаючих щороку дотацій з Державного 

бюджету. При цьому основними чинниками зростання дефіциту бюджету 

Пенсійного фонду України виступають, перш за все, проблеми на вітчизняному 

ринку праці (зокрема, такі як тіньові процеси в сфері оплати праці та низький 

рівень заробітної плати). В результаті, ситуація із соціальними виплатами в 

країні значно загострюється, а знайти ресурси для їх своєчасного здійснення 

стає все важче. 

Список використаних джерел 

1. Фінансовий стан та основні проблеми діяльності Пенсійного фонду України [Текст] / 

І. В. Панченко // Економічний часопис - ХХІ. – 2012. – № 9/10. – С. 45-47. 

2. Офіційний сайт Пенсійного фонду України // [Режим доступу]: 

www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index 

 

 

УДК 336.012 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЗАДАЧ ФІНАНСОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Підгрушня Ю. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Мартюшева Л. С. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Стан малого бізнесу в Україні нажаль не відповідає критеріям розвиненої 

ринкової економіки. Однією з головних причин такого стану є низька 

ефективність фінансового планування. Разом із тим багато науковців 

стверджують, що найбільш результативним способом використання та 

координації ресурсів будь-якого підприємства, раціональної реалізації власного 

потенціалу з метою отримання прибутку та забезпечення розвитку діяльності є 

саме планування. Воно спрямоване усередині підприємства і є його ефективним 

розподілом ресурсів, сприяє раціональній організації, координації та контролю 

діяльності підприємства. Значний внесок у дослідження проблеми організації 

планування у діяльності підприємств у ринковій економіці зробили відомі 

українські науковці С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, 
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Г. А. Шпортюк, В. Ю. Радзівіл, М. Татарчук, В. П. Чайковська, Г. М. Тарасюк, 

А. І. Шваб, та інші. Численні публікації свідчать про актуальність даної 

проблематики для вітчизняних підприємств.  

Метою даного дослідження є визначення основних проблеми організації 

фінансового планування діяльності підприємства малого бізнесу та виявлення 

шляхів його підвищення. 

Для виробничих підприємств плани виробництва та матеріально-

технічного забезпечення є обов‘язковими для необхідними складовими. План 

збуту характерний для будь-якого малого підприємства, адже збут – кінцева 

мета будь-якого комерційного підприємства. Щодо плану по кадрах та праці, то 

для малих підприємств, ймовірно, такий план не є важливий, оскільки 

чисельність персоналу дуже мала.  

На нашу думку, з усіх складових поточного плану план по витратах та 

фінансовий план є найважливішим для малих підприємств, оскільки саме ці 

аспекти управлінської діяльності є вирішальними для забезпечення економічної 

ефективності підприємства. Але, нажаль, на даний час на підприємствах малого 

бізнесу фінансові плани найчастіше взагалі не складаються. Фактори, які не 

сприяють використанню фінансового планування на малих підприємствах це: 

високий ступінь невизначеності ринкової діяльності; відсутність можливостей 

для здійснення ґрунтовних фінансових розрахунків та аналізу; відсутність 

ефективної нормативно-правової бази [2].  

Як відомо фінансове планування грає невід‘ємну роль у розвитку 

економічної ефективності діяльності підприємства, і виконує ряд важливих 

завдань. Спробуємо скоригувати ті задачі фінансового планування, які подає 

нам автор Чайковська В. [4] (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Конкретизація задач фінансового планування 

№ 

задачі 
Формулювання задачі Коригування 

Заходи по впровадженню отриманих 

задач 

1. Забезпечення необхідними 

фінансовими ресурсами 

Вчасне  Вчасне забезпечення необхідними 

фінансовими ресурсами 

2. Визначення шляхів ефективного 

вкладу капіталу 

Оптимальних  Визначення оптимальних шляхів 

ефективного вкладу капіталу 

3. Виявлення 

внутрішньогосподарських резервів 

збільшення прибутку 

- Виявлення внутрішньогосподарських 

резервів збільшення прибутку 

4. Встановлення раціональних 

відносин з бюджетом, банками та 

контрагентами 

- Встановлення раціональних відносин з 

бюджетом, банками та контрагентами 

5. Контроль фінансового стану 

підприємства 

Точний  Точний контроль фінансового стану 

підприємства 
 

Визначивши основні завдання фінансового планування на підприємстві, 

ми можемо внести власні пропозиції щодо покращення ефективності діяльності 

за допомогою фінансового планування. В останні роки найбільш популярним та 

ефективним способом контрою та планування за фінансовою та виробничою 
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діяльності є впровадження IT-технологій, що значно спрощує та полегшує 

роботу фінансових менеджерів. Автоматизоване планування спрямоване на 

раціональне використання обмежених виробничих ресурсів та отримання 

найбільших економічних результатів [1]. 

Впровадження автоматизованого фінансового планування на підприємстві 

є досить поширеним серед підприємців, але нажаль не всі можуть 

використовувати програмні продукти через їх надмірну ціну, що стосується 

підприємств малого бізнесу.  

Тому ми пропонуємо підприємствам малого бізнесу скласти пайовий 

договір з так званими центрами інформаційного обслуговування підприємців, 

які на умовах оренди на певний термін впроваджують програмні продукти. 

Це називається IT-аутсорсинг, тобто аутсорсинг інформаційних технологій, 

зокрема робіт зі створення та супроводу програмних продуктів [3]. 

Отже, можна зробити висновок, що автоматизоване планування дасть 

змогу ефективно та раціонально управляти нематеріальними та фінансовими 

ресурсами, та на умовах IT-аутсорсингу підприємства малого бізнесу зможуть 

користуватись програмними продуктами, не витрачаючи багато коштів.  
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Постановка проблеми. Управління витратами – це динамічний процес, 

який включає в себе управлінські дії, основною метою яких є досягнення 

високого економічного результату діяльності компанії. 

Тому, перш за все, сутність проблеми управління витратами в страхових 

компаніях полягає, по-перше, не у точному визначенні величини собівартості 

послуг страхових компаній, а у виявленні того, як вона утворилась, і, по-друге, 

процес управління витратами повинен бути направлений на оперативне 

втручання у діяльність компанії у разі виявлення відхилень від бажаного стану [1]. 

Метою роботи є визначення основних аспектів управління витратами в 

страхових компаніях. 

Виклад основного матеріалу. В умовах фінансової кризи особливо гостро 

постають питання дослідження теоретичних і практичних аспектів розробки та 

впровадження системи управління в страхових компаніях. 

Сьогодні значно зростає складність прийняття правильних управлінських 

рішень, які дають страховикам змогу ефективно розвиватись, бути 

прибутковими і конкурентоспроможними [2].  

Тому, страховим компаніям необхідно, крім поточного управлінського 

обліку, дивитись у майбутнє та формувати стратегію поведінки з урахуванням 

аналізу релевантної інформації, взаємозв‘язку «витрати-обсяг діяльності-

прибуток». Отже, одним із головних завдань страхових компаній є зниження 

витрат і собівартості послуг, визначення обсягу діяльності та складу страхових 

послуг. 

Підвищення ролі управління витратами в сучасних умовах зумовлене 

необхідністю досягнення страховою компанією оптимального рівня затрат зі 

створення та надання послуг, від якого залежить успішна діяльність компанії. 

Забезпечення оптимального рівня затрат дасть змогу створити належні 

умови для росту конкурентоздатності послуг і з‘явиться підґрунтя для 

довгострокового й економічного зростання страхових компаній. 

Ефективна діяльність страховика в довгостроковій перспективі, 

забезпечення високих темпів розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

значною мірою визначаються рівнем фінансового потенціалу, що 

забезпечується високою якістю управління фінансами страхової організації. На 

жаль, у нашій країні практика ефективного страхового менеджменту перебуває 

поки на стадії становлення. Така ситуація обумовлена як об‘єктивними, так і 

суб‘єктивними причинами, серед яких особливо виділяються недосконалість 
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нормативно-правової бази та недостатній рівень підготовки фахівців у сфері 

страхування [3]. 

Висновки. Отже, процес управління витратами в страхових компаніях має 

на меті виявити, як саме сформувалася собівартість послуг, які чинники мали на 

неї позитивний, а які – негативний вплив. 

По-друге, процес управління витратами має бути направлений на 

прогнозування можливої величини витрат, максимально точне передбачення їх 

рівня та поточне оперативне втручання у діяльність компанії в разі виявлення 

відхилень від наперед визначеного бажаного стану. 
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Расширение участия Республики Беларусь в мировой экономической 

интеграции, развитие экономических отношений с иностранными партнерами, 

глобализация экономики и выход белорусских организаций на международные 

рынки требуют принятия мер, направленных на сближение национальной 

системы учета и отчетности с международными стандартами. Основой данного 

сближения является внедрение Международных стандартов финансовой 

отчетности в национальную систему бухгалтерского учета и отчетности. 

Проблематика данной статьи заключается в том, что в Республике 

Беларусь рассматривается проект Закона РБ «О бухгалтерском учете и 

отчетности», в котором будут закреплены принципы, на основе которых будут 

разработаны национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. 

Актуальность данной темы проявляется в том, что международная 

популярность МСФО в последние годы резко возросла, они приняты в качестве 

регулирующих актов в более чем 100 государствах. Для первичного 

публичного размещения акций (IPO), получения кредитов в иностранных 

банках, для оценки финансового состояния со стороны зарубежных инвесторов, 



Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

361 

белорусским организациям необходимо составление отчетности в соответствии 

с МСФО. 

Целью данной работы является оценка объективной потребности 

субъектов хозяйствования и государства в МСФО, изучение особенностей 

внедрения МСФО в Республике Беларусь. 

Международные стандарты финансовой отчѐтности – это набор 

документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила 

составления финансовой отчѐтности, необходимой внешним пользователям для 

принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 

Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО является 

обязательным законодательным требованием для всех коммерческих банков, 

зарегистрированных в Республике Беларусь, также существует утвержденный 

Правительством Республики Беларусь перечень организаций, обязанных 

составлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Остальные 

организации могут применять стандарты МСФО при составлении финансовой 

отчетности на добровольных началах. Так, дочерние организации зарубежных 

компаний составляют отчетность в соответствии с МСФО, т.к. данная 

отчетность необходима материнским компаниям для составления 

консолидированной отчетности.  

В качестве основного стимула внедрения МСФО в национальные 

стандарты учета и отчетности указывается возможность прироста иностранных 

инвестиций, а также выход отечественных организаций на первичный 

публичный выпуск акций на мировых фондовых биржах.Повышается авторитет 

отечественных организаций и страны в целом. Однако составление отчетности 

по МСФО не гарантирует притока инвестиций. Существуют более значимые 

факторы, такие как экономическая ситуация в государстве, ожидаемая норма 

чистой прибыли и т.д. 

В то же время, внедрение МСФО в Республике Беларусь потребует 

материальных затрат. К примеру, расходы на внедрение МСФО в Македонии со 

стороны государства составили 7,36 млн евро, что не так существенно в общей 

сумме расходов бюджета. Для организаций затраты будут более ощутимыми. 

По данным Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, в 

компаниях, котирующих ценные бумаги на рынках Евросоюза, расходы на 

внедрение МСФО составляют в среднем от 0,5 млн евро для компаний с 

оборотом менее 500 млн евро до 3,4 млн евро для предприятий, оборот которых 

превышает 5 млрд евро. 

Для государства это будут затраты на официальный перевод стандартов, 

создание инфраструктуры применения МСФО, преобразование системы 

регулирования и контроля бухгалтерского учета и отчетности, подготовку и 

повышение квалификации кадров. Организации будут вынуждены 

профинансировать затраты на замену или модернизацию программного 

обеспечения, на обучение персонала, на аудиторские и консалтинговые услуги. 

Также при внедрении МСФО существует вероятность монополизации 

белорусского аудиторского рынка. И в этом случае отечественные организации 
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понесут дополнительные расходы, так как стоимость аудита у иностранных 

аудиторских компаний в десятки раз превышает стоимость национального 

аудита.  

Можно сказать, что для государства и для организаций внедрение МСФО 

является инвестиционным проектом. Важно оценить, являются ли затраты на 

приобретение данного продукта обоснованными, существует ли объективная 

потребность государства и субъектов хозяйствования в реализации этого 

проекта. Необходимость всеобщего внедрения МСФО в Республике Беларусь 

отстаивают только заинтересованные в этом иностранные аудиторские 

компании, ведь для них это будет означать расширение рынка сбыта. В то же 

время, весьма проблематично определить будущую прибыль от внедрения 

МСФО в Республике Беларусь. 

Таким образом, замена национальной системы учета и отчетности на 

МСФО на данный момент не является жизненно необходимой как для 

государства, так и для субъектов хозяйствования. Безусловно, для организаций, 

имеющих желание и возможность составлять отчетность согласно МСФО, 

необходимо создавать благоприятные условия и всячески поддерживать их 

инициативу. Однако существует множество организаций, которые работают по 

национальным стандартам бухгалтерского учета и отчетности и не имеют 

объективной потребности во внедрении МСФО. Поэтому внедрение МСФО не 

должно носить всеобщий и обязательный характер. Основной задачей 

отчетности является объективное отражение информации, что может успешно 

достигаться и при помощи национальных стандартов отчетности. 
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Постановка проблеми. Сучасні фінансові ринки характеризується 

значною складністю та нестабільністю процесів, що відбуваються на них. Для 

ефективного спостереження за станом ринку з позиції кожного її учасника 

потрібен інструмент його моніторингу. 

Турбулентна поведінка сучасних фінансових ринків вимагає новітніх 

методів для її аналізу. Одними із таких методів є рекурентні діаграми та 

рекурентний кількісний аналіз (RQA) [1]. Проведені дослідження показали 

здатність міри ламінарність (LAM) RQA виявляти різні періоди 

функціонування фінансових ринків та аналізувати протікання кризових явищ на 

них не лише у статиці, а й за умов симуляції режиму реального часу, тобто в 

процесі його щоденного моніторингу [2, 3].  

При щоденному моніторингу для аналізу динаміки ринку в режимі 

реального часу використовується кінцевий відрізок значень ряду вхідних даних. 

Для ефективного навчання нейронної мережі та отримання достовірних 

моделей суттєве значення має загальний ступінь згладженості вхідних даних.  

Мета. Метою дослідження є вибір оптимального методу згладжування 

міри LAM вхідних часових рядів системи моніторингу фінансових ринків на 

основі нейронних мереж. 

Основні результати дослідження. Для початку необхідно виокремити 

критерії оптимальності методу згладжування. На нашу думку, до них варто 

віднести: універсальність, ступінь загальної згладженості та правильна 

згладженість кінцевих відрізків, зручність використання методу в програмному 

забезпеченні. 

Є три основні способи згладжування ряду даних: економетричні, 

згладжування сплайнами та вейвлетами. Порівняємо їх і виберемо оптимальний 

для згладжування рядів даних фондових ринків.  

Найбільш простими є економетричні методи. Основними в цій групі є 

методи ковзної середньої та локальної поліноміальної регресії. Порівнявши їх 

на практиці, ми вважаємо, що оптимальним є метод локальної поліноміальної 

лінійної регресії. Загалом, економетричні методи згладжування мають як 

переваги, так і недоліки. Вони дають задовільні результати загального 

згладжування, але принцип їхньої роботи не дає чітких результатів на кінцях 

рядів даних, а їхня неуніверсальність потребує вибору оптимального методу 

шляхом проб і помилок. 
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Аналогічна ситуація зі згладжуванням сплайнами: відсутність чіткого 

відображення поведінки функції на кінцях, що характерно для всіх методів, які 

передбачають аналіз рядів даних частинами. На відміну від економетричних 

методів, згладжений на кінцях ряд даних має вигляд майже прямої лінії, а це дуже 

рідко відповідає дійсності. 

Згладжування вейвлет-функціями має значні переваги порівняно з 

попередніми методами, оскільки воно передбачає аналіз і згладжування графіка не 

частинами, а повністю [4-6]. Саме тому при використанні вейвлетів не виникає 

проблеми з кінцевими відрізками. Крім того, досягається високий ступінь 

оптимальної згладженості в цілому на всій ширині вікна. Ще одна важлива 

характеристика даного методу – універсальність, адже для всіх рядів даних 

фінансових ринків є єдина система налаштувань, яку не потрібно змінювати, 

аналізуючи різні за довжиною та частотою коливань ряди.  

Таким чином, метод згладжування вейвлет-функціями задовольняє всі 

критерії оптимальності як інструмент попередньої обробки даних для подальшого 

їх використання нейронною мережею. 

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі 

висновки: 

1. Обробка рядів вхідних даних (зокрема їхнє згладжування) є об‘єктивною 

потребою для системи моніторингу фінансових ринків на основі нейронних мереж 

через особливості функціонування останніх. 

2. Економетричні методи та методи згладжування рядів даних сплайн-

функціями дають високий ступінь загальної згладженості ряду, проте вони 

неуніверсальні та недостатньо ефективні для згладжування важливих кінцевих 

відрізків. 

3. Метод згладжування рядів фінансових даних вейвлет-функціями 

дозволяє досягнути високого ступеня загальної згладженості, водночас він 

відзначається відносною універсальністю та якісним згладжуванням кінцевих 

відрізків аналізованого ряду.  

Отже, метод обробки вейвлетами вхідних даних для системи моніторингу 

фінансових ринків є найбільш ефективним та має значні перспективи для 

широкого застосування в економіці. 
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Однією з найважливіших проблем сучасної України є вимирання сіл і 

селищ внаслідок вимушеної урбанізації суспільства. За збереження такої 

ситуації (відпливу трудових ресурсів) і надалі перспектив в українського 

сільського господарства, однієї з визначальних галузей української економіки, 

небагато. Одна з головних причин занепаду малих населених пунктів – 

проблема фінансового нігілізму в бюджетній системі України. Також ця 

проблема призводить до низького загального рівня соціально-економічного 

розвитку, загрожує українській економіці кризовими явищами. 

Фінансовий нігілізм виникає в міжбюджетних відносинах з приводу 

трансфертного фінансування через відмінності в соціально-економічному 

розвиткові територій.  

Метою дослідження є окреслення основних напрямів вирішення 

проблеми фінансового нігілізму, доведення доцільності регулювання розміру 

трансфертних надходжень з урахуванням зміни інтегрального показника рівня 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, що 

дасть можливість здійснювати більш ефективний розподіл загального 

трансфертного фонду України між місцевими бюджетами. 

Проаналізувавши думки сучасних науковців сфери державних фінансів 

[1-4], можна зробити висновок, що поняття фінансовий нігілізм – це бюджетні 

відносини, за яких органи місцевого самоврядування та населення втрачають 

стимули працювати ефективно внаслідок отримання від державного та 

місцевих бюджетів суттєвого забезпечення фінансовими ресурсами. 

Є три рівні негативного впливу на бюджетну систему, який призводить до 

виникнення фінансовго нігілізму: органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та місцеве населення. 

Причини виникнення фінансового нігілізму поділяються на три групи: 

фінансові (централізація), економічна (низький рівень життя) та політичні 

(недостатньо обгрунтована соціальна політика держави).  

До вирішення проблеми фінансового нігілізму шляхом налагодження 

системи трансфертного фінансування необхідно підходити комплексно. Проте 

все ж у системі антинігілістичних заходів закцентувати увагу, в загальному, 

потрібно на регулюванні розміру трансфертних надходжень до місцевих 

бюджетів на основі ефективності використання наявних фінансових ресурсів 
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органами місцевого самоврядування. Ця ефективність може вимірюватись як 

приріст інтегрального показника соціально-економічного розвитку (ІПРСЕР). 

Виводити його пропонуємо як середнє геометричне таких 7 первинних 

показників: рівень безробіття в АТО; частка місцевого валового продукту у 

ВВП держави; частка бюджету розвитку в загальних видатках бюджету; частка 

видатків на соціальне забезпечення в загальних видатках бюджету; рівень 

освіти й медицини (частка видатків для цих галузей у місцевому бюджеті); 

часка чисельності населення міста чи села в населенні держави; середня оцінка 

загального соціально-економічного рівня життя (за опитуванням місцевого 

населення). 

Далі на основі ІПРСЕР можна визначити ефективну частку 

міжбюджетних трансфертів аналізованому місцевому бюджетові: 

 
де  – частка трансфертів і-му місцевому бюджету в загальному 

трансфертному фонді в плановому році (%); частка трансфертів і-му 

місцевому бюджету в загальному трансфертному фонді в попередньому році 

(%);  – ІПРСЕР і-го населеного пункту в поточному році порівняно з 

минулим. 

За результатами дослідження можна зробити такі висновки: 

1. Розкрито поняття фінансового нігілізму, визначено причини його 

виникнення, розглянуто систему 3-рівневого негативного впливу на систему 

трансфертного фінансування, наслідки цього впливу. 

2. Встановлено, що для ефективного протистояння фінансовому 

нігілізмові необхідно комплексно, закцентувавши увагу на регулюванні розміру 

міжбюджетних трансфертів. 

3. Сформовано й обґрунтувано модернізований підхід щодо розподілу 

загального трансфертного фонду України між місцевими бюджетами, що 

базується на визначенні інтегрального показника соціально-економічного 

розвитку (ІПРСЕР). 
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Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність є основним видом 

діяльності для інституційних інвесторів (в основному для ІСІ). Проте у даних 

фінансових посередників є певна відмінність: одні інституційні інвестори в 

основному здійснюють короткострокові інвестиції (ризикові страхові компанії), 

а інші зосереджують свою увагу на середньострокові (компанії зі страхування 

життя) та довгострокові вкладення (НПФ). Різні терміни інвестицій можна 

пояснити з точки зору прийняття рішень інституційними інвесторами в 

управлінні їхніми портфелями активів. 

Мета. Ми вважаємо за необхідне детальніше зупинитись на огляді 

інвестиційного портфеля інституційних інвесторів на прикладі страхових 

компаній. 

Виклад основного матеріалу. Інституційні інвестори професійно 

створюють портфель активів та займаються його подальшим управлінням. В 

такому випадку фінансові посередники притримуються певної інвестиційної 

політики. Відповідно до законодавства України, «інвестиційна політика 

інституційного інвестора є системою заходів, планування, програм, котрі 

спрямовуються на формування та здійснення управління інвестиційним 

портфелем інституційних інвесторів відповідно до основних напрямків їх 

інвестиційної діяльності, визначених інвестиційною декларацією [1]. 

Що стосується визначення інвестиційного портфелю, то згідно з 

Рішенням «Про затвердження Положення про особливості здійснення 

діяльності з управління активами інституційних інвесторів» Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлене наступне трактування: 

інвестиційний портфель інституційного інвестора – це сукупність цінних 

паперів, котрі визначені Законом України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», що перебувають у власності інституційного інвестора, корпоративних 

прав, нерухомості та інших активів з урахуванням обмежень, встановлених 

законодавством [2]. Для проведення ефективної інвестиційної політики з 

можливістю у майбутньому максимально збільшити прибуток від основної 

діяльності потрібно створити оптимальний інвестиційний портфель. 

Оптимальний інвестиційний портфель – це поєднання у портфелі 

оптимального набору фінансових інструментів з урахуванням їх дохідності та 

ризику. 
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Портфельне інвестування є досить вигідним для інвесторів, адже вони 

мають можливість здійснити вибір інвестиційного портфеля у відповідності до 

своїх вимог і поставлених цілей. У такому випадку застосовуються різноманітні 

види портфелів цінних паперів, в яких простежується певний баланс між 

рівнями ризику та отриманим доходом за досліджуваний період часу [3]. 

Взагалі формування інвестиційного портфелю інституційного інвестора в 

першу чергу залежить від того, які цілі він ставить перед собою. Однак 

спільною рисою є те, що дані фінансові посередники бажають в кінцевому 

результаті отримати високий дохід від своїх вкладень при мінімальних 

затратах. 

Зосередимо увагу на таких інституційних інвесторах, як страхові 

компанії, зробимо огляд їх інвестиційного портфелю та визначимо, які активи 

вважаються для них найпривабливішими. Зобразимо структуру їх загальних 

активів (рис. 1). Статистичною базою дослідження слугуватимуть дані 

Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 

З огляду на результати графічного зображення можна зробити наступний 

висновок: інвестування загальних активів в ОВДП склало 1740,30 млн грн або 

4 %. У свою чергу, найбільша частка інвестування загальних активів страхових 

компаній припала на акції (63 %). Найменша сума інвестованих активів СК 

було спрямовано на: будівництво житла (2,7 млн грн), кредити 

страхувальникам (4,6 млн грн), іпотечні сертифікати (123,4 млн грн). 

 

 

Рис. 1. Структура загальних активів страхових компаній 

станом на 30.09.2012 р., млн грн (складено на основі: [4]) 
 

Висновки. Таким чином, з огляду на проведений аналіз можна сказати, 

що такі інституційні інвестори як страхові компанії досить активно інвестують 

свої активи в ОВДП. Не дивлячись на те, що частка інвестування в даних 

фінансових посередників не значна, все ж проведене дослідження свідчить про 

те, що інвестори все ж довіряють даним державним цінним паперам. 
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Постановка проблеми. Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у 

часі загального рівня цін на товари та послуги. ІСЦ є найважливішим 

показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці країни та 

використовується для вирішення багатьох питань державної політики, аналізу 

та прогнозу цінових процесів в економіці. Відомим є факт, що зростання 

зовнішньої заборгованості, дефіциту бюджету та перевищення імпорту над 

експортом, негативно впливає на рівень інфляції. Зменшується купівельна 

спроможність національної одиниці в результаті залучення через боргові 

зобов‘язання іноземної валюти. У разі неврахування даних показників, буде 

спостерігатися прихована інфляція.  

Актуальність. Правильно визначений рівень інфляції дозволить вдало та 

ефективно побудувати прогноз розвитку подальших подій в економіці. Це 

дозволить докладаючи менше зусиль досягти поставленої цілі та зменшить 

можливість наявності прихованої інфляції. 

Мета. На основі математичних методів, виявити вплив державного боргу, 

дефіциту бюджету та негативного сальдо торгівельного балансу на рівень 

інфляції в Україні. 

Викладення основного матеріалу. Вплив зовнішнього боргу на 

інфляційні процеси може бути суттєвим у випадку фінансування за рахунок цих 

коштів соціальних видатків, тобто прямого трансферту коштів на споживчий 

ринок. Це призводить до зростання платоспроможності споживчого попиту. 

Збільшення дефіциту бюджету впливає на інфляцію через стимулювання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0376-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0376-13
http://www.dfp.gov.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
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споживчого попиту, так як і зовнішній борг держави. Також бюджетний 

дефіцит стимулює додаткову емісію грошових коштів, що призводить до 

підвищення рівня інфляції [3]. 

На основі ІСЦ і досліджуваних факторів, побудуємо багатофакторну 

економетричну модель. Висунемо гіпотезу, що наша модель є лінійною. Для 

еквівалентного співвідношення факторів впливу на інфляцію, порівняємо їх до 

ВВП (табл. 1). 

Економетрична модель має вигляд: 

                                 
uxaxaxaay 3322110 ,                                        (1) 

де Y – ІСЦ; X1, X2, X3 – фактори впливу на ІСЦ. 

 

Таблиця 1. 

Статистичні дані показника та факторів [2] 

  ІСЦ 
Дефіцит бюджету 

до ВВП, % 

Державний 

борг до ВВП, % 

Сальдо торгівельного 

балансу до ВВП, % 

2005 110,3 -1,8 17,7 0,008 

2006 111,6 -0,7 14,8 -0,028 

2007 116,6 -1,1 12,3 -0,057 

2008 122,3 -1,5 20 -0,079 

2009 112,3 -4,1 34,8 -0,016 

2010 109,1 -5,9 39,9 -0,029 

2011 104,6 -1,8 36,3 -0,062 

2012 99,8 -3,6 36,6 -0,083 
 

При побудові економетричної моделі було використано вбудовані функції 

Microsoft Excel. Отримали наступні дані для аналізу, які наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Вивід підсумків 
 Регресійна статистика     

 Множинний R 0,700686234 Дисперсійний аналіз  

 R-квадрат 0,490961199 MS F 
Значущість 

F 
 

 
Нормований R-

квадрат 
0,109182098 54,22748269 1,2859824 0,393318781  

 
Стандартна 

помилка 
6,493699868 42,16813798    

 Спостереження 8        
 

                               321 084369027249121 x,x,x,,ŷ                                    (2) 
 

  Коефіцієнти 
Станд. 

похибка 

t-

статистика 

Р-

занчення 
Нижня 95 % 

Верхня 

95 % 
Y-

перетин 
121,4877775 6,746595878 18,00727059 5,591E-05 102,7562244 140,219331 
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Змінна X1 -2,269986608 2,652632498 -0,85574862 0,4403702 -9,63487512 5,09490191 

Змінна X2 -0,690871809 0,418890344 -1,64929037 0,1744332 -1,85389785 0,47215424 

Змінна X3 -43,07579938 86,12568189 -0,50015046 0,643233 -282,199027 196,047429 

 

Оскільки 94652
6

1
12 ,rlnmn  менше за табличне значення 

8172 ,kp
, то у масиві пояснювальних змінних не існує мультиколінеарність. 

Досліджуючи модель на наявність автокореляції залишків за допомогою 

критерію Дарбіна-Уотсона було виявлено, що DW=1,22, а табличні значення 

DW1=0,368, DW2=1,713, потрапляє у зону невизначеності (DW1< DW< DW2). 

Тому додатково автокореляцію залишків було  досліджено методом рядів. L=3, 

і належить інтервалу 2,43375<L<7,56624, що свідчить про відсутність 

автокореляції залишків. Відповідно до даних таблиці 2, аналізуючи значення t-

статистики можна зробити висновок, що гетероскедастичність відсутня. 

Коефіцієнт кореляції = 0,701, це свідчить, що існує кореляційний зв‘язок між 

показником і факторами [1]. 

Висновок: На основі економетричних досліджень було виявлено, що 

державний борг, дефіцит державного бюджету та сальдо торгівельного балансу 

впливають на рівень інфляції. ІСЦ на 49 % залежить від досліджуваних 

факторів. Тому для більш достовірного визначення рівня інфляції потрібно 

враховувати інші макроекономічні показники. 

Список використаних джерел 

1. Наконечний С. І. Економетрія. – К.: КНЕУ, 2009. – 296 с. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Сутність інфляції. Фактори, що впливають на її розвиток [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/ 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/sutnist_infljaciji_faktori_shho_vplivajut_na_jiji_rozvitok/435-1-0-42685


Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

372 

УДК  336.01 

КРЕДИТНИЙ СКОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

Руцька Т. А. 

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

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

У сучасних умовах ринкових економічних відносин ризики безперервно 

впливають на функціонування банківських установ і виступають головним 

фактором дестабілізації фінансової стійкості. 

Особливості сучасного розвитку ринку банківських послуг відкривають 

перед фінансовими організаціями широкі перспективи в галузі розвитку 

кредитування. Прагнення зробити свої кредитні продукти привабливими для 

клієнтів і тим самим привернути до обслуговування широкі маси населення 

змушує банки та їх партнерів оптимізувати свою діяльність і впроваджувати 

ефективні способи організації кредитного бізнесу. Одним із таких напрямків 

управління ризиків виступає застосування систем кредитного скорингу, що 

дозволяє своєчасно та послідовно використовувати всі можливості для 

розвитку і одночасно утримувати ризики на прийнятному і керованому рівні. 

Кредитний скоринг – це система оцінки рівня кредитного ризику, 

вироблена в результаті обробки різних даних кредитної історії, котрі прямо або 

побічно впливають на рівень платіжної дисципліни. 

На сьогодні найвагомішим ризиком для банківської установи є кредитний 

ризик, який виступає головною передумовою дестабілізації фінансового стану.  

Сутність кредитного ризику полягає в неспроможності сторони, що взяла 

на себе зобов‘язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або 

в інший спосіб виконати взяті на себе боргові зобов‘язання. Неналежне 

управління кредитним ризиком спричиняє виникнення непрацюючих активів, 

збитків за кредитами, що значно знижує рівень прибутковості, зменшує 

вартість банку та в кінцевому результаті негативно відображається на 

фінансовій стійкості в цілому. 

Неналежне управління кредитним ризиком викликає наслідки, що 

зображені на рис. 1. 
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Рис. 1. Наслідки неефективного управління кредитним ризиком банку 

(складено автором) 
 

У загальноприйнятій практиці основними завданнями системи кредитного 

скорингу є створення скорингових моделей оцінки кредитоспроможності 

позичальника та побудова скорингової системи прийняття рішень. 

Система кредитного скорингу виступає як middle-оffice, функції якого 

пов‘язані із розрахунком суми резерву, проведенням кредитної експертизи, 

визначенням перспектив погашення кредиту. Приклад такої системи, що 

застосовується для оцінки кредитоспроможності позичальників та дозволяє 

фахівцеві в області інтелектуального аналізу даних створювати моделі 

кредитного скорингу для споживчих кредитів, кредитних карт, овердрафтів, 

автомобільних, іпотечних та інших кредитних продуктів із визначенням її 

функціональних характеристик, подано в табл. 1. 

 

Неефективне управління 

кредитним ризиком 

Зростання частки непрацюючих 

активів 

Підвищення обсягу збитків за 

кредитними операціями 

Зменшення значень показника 

прибутковості активів 

Зниження середнього рівня 

дохідності акціонерів 

Зменшення ринкової вартості 

банку 

Зниження якості активів банку 

Зниження рівня прибутковості 

банку 

Зниження фінансово стійкості  

комерційного банку 
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Таблиця 1. 

Основні функціональні характеристики SAS Credit Scoring Solution 

Назва 

програмного 

продукту 

Функціональні можливості 
Основні функціональні 

модулі 

SAS 

Credit Scoring 

Solution 

Дане програмне рішення застосовується для оцінки 

кредитоспроможності позичальників і відкриває 

банку можливості: 

- масового кредитування фізичних осіб; 

- оперативного моніторингу рівня і якості попиту 

щодо кредитних послуг з боку населення; 

- своєчасного управління кредитними ризиками 

роздрібному кредитуванні; 

- зниження операційних витрат по аналізу 

кредитоспроможності отримувачів кредиту; 

- розширення номенклатури кредитних продуктів. 

Рішення SAS Credit 

Scoring Solution 

складається з 3х 

основних 

функціональних 

модулів: 

- Модуль підготовки 

вихідних даних; 

- Аналітичний 

модуль; 

- Модуль звітності. 

 

З огляду на наведені характеристики програмного продукту SAS Credit 

Scoring Solution можна зробити висновок про доцільність його використання  

банками для своєчасного та послідовного прийняття виважених управлінських 

рішень по забезпеченню їх фінансової стійкості. Окрім того, запровадження 

системи кредитного скорингу забезпечить конкурентні переваги для підтримки 

та покращення управління кредитним ризиком, який виступає головним 

фактором дестабілізації діяльності банківської установи. 
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У процесі операційної діяльності підприємство не завжди отримує кошти 

від суб‘єктів господарювання або фізичних осіб одночасно з передачею майна, 

виконання робіт, надання послуг і т.д. У процесі товарного кредитування 

виникає дебіторська заборгованість. 

http://www.sas.com/


Проблеми і перспективи розвитку та взаємодії реального сектору економіки та 

небанківських фінансових установ 

375 

Теоретико-методичні аспекти політики управління дебіторською 

заборгованістю знайшли відображення в наукових працях багатьох вітчизняних 

і зарубіжних науковців і практиків, зокрема: І. Бланка, Ф. Бутинця, Дж. Ван 

Хорна, С. Кузнецової, Н. Новікової, М. Уткіної, А. Поддєрьогіна та інших. У 

працях цих учених розкриваються проблеми оцінки та формування дебіторської  

заборгованості. 

Однак це управління все ще для вітчизняних підприємств залишається 

значимою проблемою, яка вимагає уточнення  сукупністю методів, принципів, 

процедур взаємодії з покупцями відносно реалізації активів чи послуг з 

відстрочкою платежу, інкасації заборгованості й організацією фінансового 

забезпечення боргової активності; системою інструментів із урахуванням 

факторів макро- та мікросередовища, метою якої є регулювання та узгодження 

інтересів підприємства та контрагентів і забезпечення фінансової стійкості 

підприємства у довгостроковій перспективі. 

Пріоритетними складовими організації управління дебіторською 

заборгованістю підприємства можна визначити такі: 

1. Організація повного та достовірного обліку дебіторської 

заборгованості підприємства й перенесення облікових даних до його звітності. 

2. Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості 

підприємства в попередніх періодах. 

3. Визначення кола потенційних дебіторів і суворе планування 

дебіторської заборгованості підприємства на майбутні періоди. 

4. Оптимізація структури дебіторської заборгованості підприємства. 

5. Постійний моніторинг дебіторської заборгованості. 

6. Визначення можливості застосування кредитної політики щодо 

окремих покупців продукції та формування її принципів і умов. 

7. Прискорення процесу погашення дебіторської заборгованості за 

допомогою сучасних форм її рефінансування. 

8. Здійснення ефективного контролю за формуванням і погашенням 

дебіторської заборгованості підприємства. 

9. Розрахунок розміру резерву сумнівних боргів. 

Економічну основу управління дебіторською заборгованістю 

забезпечують розробка заходів по скороченню або стягнення простроченої або 

сумнівної дебіторської заборгованості. При цьому можуть використовуватися 

система заходів, які можна класифікувати наступним чином: 

- юридичні – претензійна робота, подача позову до суду; 

- економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, неустойка), передача в 

заставу майна та майнових прав, призупинення постачань продукції; 

- психологічні – нагадування по телефону, факсу, пошті, використання 

ЗМІ чи поширення інформації серед суміжних постачальників, що загрожує 

боржнику втратою іміджу; 

- фізичні – арешт майна боржника, вироблений органами державної 

виконавчої служби. 
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Уміле поєднання вказаних інструментів забезпечує підвищення рівня 

управління дебіторською заборгованістю, що, у свою чергу, дає змогу 

раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та зміцнити економічну 

безпеку підприємства. 
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Актуальність теми. Місцеві бюджети є важливою ланкою бюджетної 

системи будь-якої держави. На даному етапі розвитку бюджетних відносин 

досить актуальним є дослідження нормативно-правового забезпечення 

функціонування місцевих бюджетів в Україні та висвітлення законодавчої 

неврегульованості даного процесу після прийняття Податкового та нового 

Бюджетного кодексів. 

Постановка проблеми. Місцеві бюджети в контексті реалізації 

державної політики потребують належного нормативно-правового 

забезпечення. Основними проблемами територіальної організації влади в 

Україні в розрізі місцевого самоврядування, на наш погляд, є недостатність 

правових, економічних та інших умов для утвердження місцевого 

самоврядування як одного з основних чинників розвитку місцевої демократії та 

громадянського суспільства, здатного ефективно вирішувати питання місцевого 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1839
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значення і здійснювати комплексний розвиток територій. Тому ці питання 

потребують належного інституційно-правового забезпечення відповідних 

реформ, визначення наявних проблем і напрямків їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Недостатність правових умов для 

розбудови місцевої демократії як невід‘ємного складника територіальної 

організації влади в Україні зумовлена низкою проблем. Кушнір М. О. [2] 

визначає такі невідповідності: місцеве самоврядування запроваджене лише на 

низовому територіальному рівні (село, селище, місто), а на регіональному 

(район, область) продовжує існувати централізована система прямого 

державного управління; не передбачено власних інтересів регіонів (ст. 140 

Конституції України [1]); відсутнє визначення співвідношення правового 

режиму поняття «регіон» зі значеннями конституційних понять «область» та 

«адміністративно-територіальна одиниця»; не визначено територіальну сферу 

впливу місцевого самоврядування, оскільки не встановлені просторові межі 

територіальної громади, що своєю чергою створює проблему для визначення 

кордонів обласного рівня; не унормовано питання проведення незалежного 

зовнішнього аудиту місцевих бюджетів, оскільки ці питання не включені в 

конституційну формулу діяльності Рахункової палати (стаття 98 Конституції 

України). 

Для вирішення актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування 

та розбудови територіальної організації влади в Україні необхідне комплексне 

законодавче забезпечення, що має базуватися на новому алгоритмі 

конституційно-правового регулювання відносин у сфері місцевого та 

регіонального розвитку, який включає зазначені нижче складові. 

1. Забезпечення узгодженості процесу конституційної реформи на основі 

чіткого розподілу повноважень у трикутнику «центральна влада – регіональний 

рівень – місцевий рівень». При цьому в Конституції України мають бути 

унормовані питання, що стосуються забезпечення місцевої демократії, а саме: 

визначення засад адміністративно-територіального устрою України, правового 

статусу і рівнів адміністративно-територіальних одиниць, чітке визначення меж 

адміністративно-територіальних одиниць тощо; чіткого увиразнення рівнів 

самоврядування (регіонального та / або місцевого), а також унормування 

питань, що належать до їх компетенції; перегляду статусу територіальної 

громади як суб‘єкта місцевого самоврядування первинного рівня (чітко 

визначити предмет відання та повноваження територіальних громад, у тому 

числі – виключні); перегляду обсягу власних повноважень представницьких 

органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів шляхом чіткого 

визначення та відокремлення за рівнями; вдосконалення правил проведення 

незалежного зовнішнього аудиту місцевих бюджетів у спосіб внесення 

відповідних змін до статті 98 Конституції України [2]. 

2. Безпосереднє законодавче забезпечення реформи місцевого 

самоврядування шляхом: кодифікації законодавства про місцеве 

самоврядування з унормуванням у ньому сучасних підходів до місця, ролі, 

завдань і пріоритетів діяльності інститутів місцевої демократії; розробки та 
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прийняття конституційного Закону України «Про місто Севастополь» із 

визначенням у ньому особливостей правового статусу цього міста та 

розмежуванням повноважень органів місцевого самоврядування й органів 

виконавчої влади; ініціювання та прийняття законодавчих змін щодо зміцнення 

матеріальної бази місцевого самоврядування, зокрема відповідного 

удосконалення норм Бюджетного кодексу, визначення правового статусу 

комунальної власності, проведення земельної реформи та реформи житлово-

комунального господарства тощо [2]. 

Висновки. Виходячи із зазначених проблем та напрямків їх вирішення, 

можна зробити висновок, що в сучасних умовах держава потребує належного 

інституційно-правового забезпечення реформування місцевого самоврядування. 

Ці питання потребують подальшого вивчення, а саме вивчення передового 

світового досвіду функціонування місцевого самоврядування та його органічну 

адаптацію до українських реалій. 
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Кожне підприємство, перед тим як виготовляти певну продукцію, аналізує 

ситуацію на даному ринку, проводить аналіз цін підприємств-конкурентів, а 

тоді вже приймає рішення про виробництво тієї чи іншої продукції. Щоб 

успішно конкурувати в ринкових умовах необхідно розробляти свою стратегію 

управління витратами, втілювати її в практику діяльності підприємства. Якщо 

планомірно та раціонально керувати витратами в періоди погіршення 

кон‘юнктури ринку, то підвищуються шанси підприємства на виживання. У 

цьому контексті дієвим інструментарієм є грамотно організований та ефективно 

здійснюваний процес стратегічного управління витратами. 

Стратегічне управління витратами – це динамічний процес аналізу витрат. 

вибору стратегії, планування, реалізації, контролю та гнучкого коригування 

http://www.rada.gov.ua/
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розроблених планів. Об‘єктами стратегічного управління є їх рівень, 

формування і структура, метою – їх зниження. 

Модель стратегічного управління витратами, повинна охоплювати такі 

складові: 

- облік та аналіз витрат підприємства; 

- формулювання стратегічних альтернатив та вибір стратегії; 

- планування та прогнозування рівня витрат; 

- оптимізація та контроль процесу формування витрат; 

- виявлення відхилень від планових показників та ідентифікація причин 

таких відхилень, їх нейтралізація або врахування; 

- контроль виконання та гнучке коригування розроблених планів [4, с. 145]. 

Головне місце в системі стратегічного управління витратами посідає 

процес стратегічного планування і прогнозування. 

Планування витрат на довгостроковий період передбачає досягнення їх 

оптимального рівня, внаслідок чого можливе зниження витрат і використання 

резервів із метою здобуття конкурентної переваги. Складанню плану витрат 

передує їх попередній аналіз, у процесі якого з‘ясовуються тенденції в динаміці 

витрат і фактори, що вплинули на їх зміну. 

Процес прогнозування в системі стратегічного планування витрат дає 

змогу виявити існуючі проблеми і базується на аналізі господарської діяльності 

підприємства. Прогнозування витрат сприяє уточненню стратегії їх зниження, 

що довго може залишатися незмінною, а іноді уточнюватись у результаті 

щорічної перевірки її спрямованості. [4, с. 146] 

Так як за сучасних умов господарювання мінімізація витрат є не завжди 

доступним і доцільним варіантом їх зниження, тому ставиться акцент на 

оптимізації витрат. 

Оптимізація витрат підприємства має спрямовуватись на вирішення 

питань: 

- оцінки обґрунтованості абсолютної величини витрат; 

- її відповідності плановим величинам; 

- оцінки факторів формування величини та структури витрат; 

- своєчасне виявлення резервів зменшення витрат; 

- виявлення й обґрунтування механізмів мобілізації таких резервів [2, с. 253]. 

Інформаційну базу здійснення процесу управління витратами повинен 

забезпечити управлінський облік. Але досі не існує єдиного підходу до 

визначення ролі та призначення управлінського обліку і його організації. 

Управлінський облік є самостійною інформаційною системою, основне 

завдання якої пов‘язано з формуванням даних для прийняття управлінських 

рішень. На сьогодні ані теоретично, ані практично не існує цілісної системи 

управлінського обліку як окремої інформаційної системи [3, с. 46]. 

У наш час актуальною проблемою забезпечення ефективної роботи й 

конкурентоспроможності підприємств є побудова такої системи управлінського 

обліку, яка надавала б зовнішню та внутрішню інформацію для забезпечення 

потреб не тільки виробництва, а й маркетингу, керування дослідженнями й 
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іншими функціями бізнесу. Така інформація дає змогу аналізувати діяльність зі 

врахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, формувати відомості про 

ключові фактори успіху: витрати, якість, час тощо [1, с. 161]. 

Обґрунтований облік витрат дозволяє управляти діяльністю підприємства, 

досягати зниження витрат і збільшення нагромаджень шляхом надання даних 

про фактичні витрати, що відповідають критеріям точності, повноти та 

своєчасності. Але розгляд витрат, винятково як об‘єкта обліку. 

Необхідно відзначити, що дотепер застосовувані на підприємствах системи 

управління витратами виявились неефективними, що проявилось у зростанні як 

загального їх рівня, так і рівня непродуктивних оперативних витрат. Причиною 

таких наслідків став задовільний стан контролю [2, с. 252]. 

Отже, витрати є необхідною умовою функціонування підприємства. 

Величина витрат істотно впливає на формування фінансових результатів, а 

також є основною для оцінки ефективності діяльності підприємства. Тому, 

доцільно відзначити, що використання стратегічного управління витратами є 

ефективною системою, яку треба широко використовувати в практичній 

діяльності вітчизняних підприємств.  
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Постановка проблеми. Більшість суб‘єктів господарювання не 

виконують фінансові платіжні зобов‘язання перед своїми партнерами 

переважно вирішуючи власні проблеми. Проте це не єдиний фактор, що 

впливає на негативну тенденцію стосовно стану обліку дебіторської 

заборгованості, також на неї впливає недосконала організація обліку та стан 

внутрішнього контролю за виконанням договірних зобов‘язань.  
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Метою роботи є розроблення шляхів удосконалення обліку та 

контролю дебіторської заборгованості на підприємстві. 

Відповідно до П(с)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума 

заборгованості дебіторів підприємства на певну дату [1]. 

15-20 % – саме таку частку дебіторської заборгованості в активах 

підприємства у розвинених країнах Заходу вважають нормальною, в Україні, 

відповідно до статистичних даних, розмір дебіторської заборгованості у складі 

активів підприємств складає 50 %. Відповідно виникає потреба в оптимізації 

дебіторської заборгованості, чому сприятиме вирішення проблеми 

удосконалення управління можливе через безпосереднє удосконалення обліку й 

економічного контролю на підприємстві, адже ефективна обробка великих 

потоків економічної інформації пов‘язана з ефективністю системи обліку на 

підприємстві. А так як розрахунки з підприємствами контрагентами мають 

динамічний характер, то вони потребують вчасного та постійного обліку та 

контролю в системі менеджменту підприємств. 

У процесі проведеного дослідження виявлено, що проблемними 

питаннями під час обліку та контролю дебіторської заборгованості є: 

1.  Недосконалість законодавчої бази стосовно обліку дебіторської 

заборгованості. 

2. Відсутність співвідношення різних видів заборгованості в загальній 

дебіторській заборгованості підприємства. 

3. Проблеми взаємозв‘язку, протиріч і розбіжностей податкового та 

бухгалтерського обліку (відмінності в порядку формування резерву сумнівних 

боргів у бухгалтерському обліку та обліку для оподаткування [4]. 

4. Відсутність резерву сумнівних боргів у 80 % підприємств, що мають 

проблемну дебіторську заборгованість. 

5. Не використання форм рефінансування (облік векселів, факторинг та 

ін.), що прискорить перехід дебіторської заборгованості в грошові кошти. 

6. Відсутність у більшості підприємств відділу внутрішнього аудиту , 

задачі та призначення для якого визначає підприємство відповідно до власних 

цілей [5].  

Наявність вищезазначених проблем стала підґрунтям для пошуку 

напрямків їх вирішення, а саме: 

1. Підвищення кількості контрагентів підприємства з ціллю зменшення 

ризиків несплати боргів, а також здійснення контролю можливих дебіторів 

(оцінка репутації, іміджу та ін.) 

2. Розробка порядку створення резервних боргів і визначення його в 

обліковій політиці підприємства [4]. 

3. Виконання контролю за відношенням дебіторської та кредиторської 

заборгованості, щоб не виникало фінансової нестабільності. 

4. Здійснення постійного контролю за станом розрахунків з дебіторами, 

зокрема простроченою заборгованістю, вчасне виявлення таких видів 

дебіторської заборгованості, які є неприпустимими підприємству. 
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5. Створення відділу внутрішнього аудиту, а за його наявності – 

відділення певної особи чи сектора у відділі, відповідальних за контроль за 

сумнівною та безнадійною заборгованістю. 

Висновок. Отже, можна зробити висновок, що в Україні на 

підприємствах склалась ситуація, коли враховуються великі суми дебіторської 

заборгованості, проте заходи керівництва відносно її погашення залишаються 

неефективними. Таким чином, необхідно провести заходи щодо спонукання 

українських підприємств до створення резерву сумнівних боргів, здійснення 

контролю можливих дебіторів і створення відділу внутрішнього аудиту. 

Запровадження вищезазначених пропозицій сприятиме покращенню системи 

управління дебіторською заборгованістю на підприємствах.  

Подальші розробки за обраною тематикою рекомендовано проводити в 

напрямку уніфікації обліку дебіторської заборгованості за П(с)БО та 

Податковим кодексом. 
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В умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи питання 

ефективності використання державних коштів набувають ще більшої ваги, 

оскільки накопичення більшості життєвих проблем потребує раціональнішого 

використання цих коштів. 

Забезпечити динамічний соціально-економічний розвиток країни 

можливо завдяки пошуку додаткових фінансових резервів. І саме посилення 
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позитивних і послаблення негативних чинників, які впливають на ефективність 

використання бюджетних коштів, є надійним резервом і фактором стабільності 

макрофінансової системи, піднесення економіки держави. 

Сьогодні пріоритетними завданнями бюджетної політики України є 

модернізація бюджетного сектору економіки, переорієнтація державних 

видатків у напрямі економності, ефективності й результативності, зниження 

матеріало- й енергоємності. 

На думку деяких провідних вчених, причиною переважної більшості 

негараздів бюджетної системи є недостатньо ефективне планування 

бюджетного процесу. Як стверджує І. В. Запаріна, політику державних видатків 

можна вважати ефективною за умови збільшення співвідношення сукупного 

показника результативності бюджетних програм і загального обсягу 

бюджетних видатків [1]. 

Починаючи з 2002 року в Україні відбувається реформування бюджетної 

системи за програмно – цільовим методом, За визначенням Бюджетного 

кодексу України «програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод 

управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за 

рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу». 

Утім, відсутність довгострокового бюджетного планування, 

нестабільність і постійні зміни в бюджетному процесі не сприяють оптимізації 

державних коштів на певних напрямах реалізації пріоритетів бюджетної 

політики. Тому на практиці завдання й показники, що визначаються в 

паспортах бюджетних програм, не завжди виконуються. 

Це пов‘язано головним чином із тим, що в Бюджетному кодексі чітко й 

однозначно не визначено, як має здійснюватись формування та виконання 

бюджету за програмно-цільовим методом; ним передбачено лише окремі 

положення щодо намірів його застосування при формуванні та виконанні 

бюджету на кшталт «Програмна класифікація видатків бюджету застосовується 

при формуванні бюджету для програмно-цільовим методом». 

Так, у 2010 році майже дві третини бюджетних програм не виконано, 

62 % профінансовано частково, а більш як за двома десятками програм узагалі 

не було розпочато фінансування та використання коштів. Тому і 

результативність бюджетних програм є досить низькою, а соціальні наслідки їх 

виконання – неоднозначні [2, c. 52]. 

Тому для повноцінного застосування програмно-цільового бюджетування 

в Україні потрібні системні зміни. По-перше, модернізація всієї системи 

стратегічного планування і програмування державної політики. Цей крок має 

також враховувати структурні реформи в Україні, спрямовані на підвищення 

ефективності функціонування галузей і підвищення якості надання державних 

послуг. По-друге, вдосконалення методики бюджетування з огляду на світовий 

досвід. По-третє, поступове та професійне навчання сучасних методик 

бюджетування фахівців, що працюють у сфері державних фінансів, починаючи 
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з рівня політиків, державних службовців, які приймають управлінські рішення, 

й закінчуючи фахівцями на місцях і майбутніми спеціалістами. 

Також на сьогодні надзвичайно актуальними є проблеми розвитку 

міжбюджетних відносин в Україні, оскільки стійкість бюджетної системи 

держави багато в чому залежить саме від характеру таких відносин. ЗМІ часто 

пишуть про децентралізацію, зниження рівня перерозподілу, прозорість дотацій 

та субвенцій, чіткість з «делегованими видатками» [3]. За усіма цими 

«порожніми» для людського слуху термінами стоїть дуже глибокий зміст. Це 

намагання місцевих громад, за рахунок яких і наповнюється державний 

бюджет, повернути в громаду сплачені податки, отримати хоч більш менш 

відчутну можливість розпоряджатися цими коштами на користь громади та 

послабити «ручне керування», яким так активно користується Кабінет 

міністрів. 

Очевидно, що за таких обставин про коректну розстановку стимулів і 

реальне заохочення місцевих еліт шукати в регіоні ресурси для розвитку не 

варто й говорити. 

Актуальним у плані пошуку напрямів удосконалення бюджетної політики 

й на далі залишається запровадження нових, сучасних підходів та принципів 

адміністрування державних видатків, що спрямовані на підвищення 

ефективності витрачання бюджетних коштів та перетворення бюджетної 

політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку країни. 

Передусім, це стосується: розробки простої та прозорої процедури надання 

трансфертів; наукового обґрунтування доцільності скасування міністерських 

нормативів; врегулювання питань місцевого оподаткування; створення сучасної 

нормативної бази для місцевих запозичень.  
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Для ринкoвoї екoнoмiки в cучаcних умoвах абcoлютнo нoрмальним 

явищем в прoцеci рoзрахункiв мiж кoнтрагентами є виникнення дебiтoрcькoї 

забoргoванocтi. Вoнo пoв‘язанo, в першу чергу, iз недocкoналicтю платiжнoї 

культури у вiтчизняних пiдприємcтв та майже пoвнoю вiдcутнicтю їх майнoвoї 

вiдпoвiдальнocтi за невикoнання дoгoвiрних зoбoв‘язань. З oгляду на це, 

cуб‘єкти гocпoдарювання прагнуть cпoчатку вирiшити влаcнi фiнанcoвi 

негаразди, затримуючи тим cамим cтрoк oплати та викликаючи дефiцит 

oбoрoтнoгo капiталу в кoнтрагентiв. 

Метою роботи є дослідження специфіки управлiння дебiтoрcькoю 

забoргoванicтю та побудова етапів пoлiтики управлiння дебiтoрcькoї 

забoргoванocтi підприємства. 

Пoлiтика управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю oхoплює визначення 

мети та завдань, принципiв та етапiв такoгo управлiння. Дocлiдження 

екoнoмiчнoї лiтератури пoказалo, щo змicт та ocнoвна мета управлiння 

дебiтoрcькoю забoргoванicтю найчаcтiше пoв‘язуютьcя з макcимiзацiєю 

прибутку пiдприємcтва шляхoм управлiння прoцеcами фoрмування й iнкаcацiї 

дебiтoрcькoї заборгованості. 

Цiлi (завдання) управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю визначаютьcя в 

працях багатьoх українcьких та закoрдoнних дocлiдникiв, якi пo рiзнoму їх 

фoрмулюють. 

Так, на думку Гераcимчук З. В., управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю 

пoвиннo бути cпрямoванo на вирiшення наcтупних ocнoвних чoтирьoх задач 

1, c. 125 : 

1) мiнiмiзацiя фiнанcoвих ризикiв, пoв‘язаних із мoжливicтю збиткiв вiд 

cпиcання безнадiйних бoргiв; 

2) мiнiмiзацiя втрат вiд мoжливoгo iнфляцiйнoгo знецiнення cуми 

забoргoванocтi; 

3) мiнiмiзацiя недooтриманoгo дoхoду в зв‘язку з немoжливicтю 

активнoгo кoмерцiйнoгo викoриcтання кoштiв, iнвеcтoваних у дебiтoрcьку 

забoргoванicть. 

Кoлпакoва Г. М. задачами управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю 

вважає 2, c. 7 : cприяння зрocтанню oбcягу прoдажу шляхoм надання 

кoмерцiйнoгo кредиту; зрocтання прибутку за рахунoк збiльшення oбcягу 

прoдажу; пiдвищення кoнкурентoздатнocтi за дoпoмoгoю вiдcтрoчки платежу; 
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визначення cтупеню ризику неплатocпрoмoжних пoкупцiв; рoзрахунoк 

прoгнoзoванoгo рoзмiру резерву cумнiвних бoргiв; надання рекoмендацiй пo 

рoбoтi з фактичнo абo пoтенцiйнo неплатocпрoмoжними пoкупцями. 

З врахуванням змicту та значення дебiтoрcькoї забoргoванocтi в 

гocпoдарcькiй дiяльнocтi пiдприємcтва, ocнoвними завданнями управлiння нею є [3]:  

- недoпущення неплатежiв пoкупцями i утвoрення прocтрoченoї 

дебiтoрcькoї забoргoванocтi;  

- рoзрoбка чiткoї cтратегiї та тактики кoмерцiйнoгo кредитування, 

впрoвадження в практику рoбoти пiдприємcтва метoдики забезпечення 

ефективнoї пoлiтики реалiзацiї прoдукцiї;  

- прoгнoзування та забезпечення cвoєчаcнoгo надхoдження дебiтoрcькoї 

забoргoванocтi;  

- пocтiйний наcкрiзний аналiз дебiтoрcькoї забoргoванocтi.  

Цiлеcпрямoваний прoцеc управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю 

реалiзуєтьcя на ocнoвi пoпередньo визначенoї вiдпoвiднoї пoлiтики, тoбтo 

cукупнocтi cтратегiчних і тактичних рiшень щoдo дocягнення бажанoгo 

результату.  

Фoрмування пoлiтики управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю 

підприємства, на нашу думку, мoже здiйcнюватиcя за схемою, представленою 

на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1. Етапи управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю підприємства 
 

Iз зрocтанням рoзмiру дебiтoрcькoї забoргoванocтi виникає пoтреба 

управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю. У cучаcних умoвах гocпoдарювання 

рoзрoбка ефективнoгo управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю є oдним iз 

Етапи управлiння дебiтoрcькoю забoргoванicтю пiдприємcтва 

1. Аналiз дебiтoрcькoї забoргoванocтi в минулoму перioдi 

 

2. Фoрмування принципiв кредитнoї пoлiтики вiднocнo пoкупцiв 

 

3. Фoрмування cтандартiв кредитних умoв 

 

4. Фoрмування cтандартiв oцiнки пoкупцiв i диференцiацiя умoв надання кредиту 

5. Фoрмування прoцедури iнкаcацiї дебiтoрcькoї забoргoванocтi 

6. Забезпечення викoриcтання на пiдприємcтвi cучаcних фoрм рефiнанcування 

дебiтoрcькoї забoргoванocтi 

 

7. Пoбудoва ефективнoї cиcтеми кoнтрoлю за рухoм i cвoєчаcнoю iнкаcацiєю 

дебiтoрcькoї забoргoванocтi 
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ключoвих завдань у вирiшеннi задач пiдприємcтва з пoзицiї забезпечення 

належнoгo рiвня фiнанcoвoї безпеки та дocягнення пoзитивних результатiв у 

фiнанcoвoму oздoрoвленнi. Умiле керування й управлiння дебiтoрcькoю 

забoргoванicтю даcть змoгу рацioнальнo викoриcтoвувати наявнi фiнанcoвi 

реcурcи та змiцнити екoнoмiчну безпеку пiдприємcтва. 
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Найважливіша характеристика фінансового стану будь-якого підприємства 

з точки зору довгострокової перспективи пов‘язана зі структурою капіталу та 

активами підприємства. Метою оцінки фінансової стійкості підприємства є 

об‘єктивний аналіз стану та структури його активів і капіталу, визначення на 

цій основі рівня стабільності фінансового розвитку та незалежності, а також  

визначення загрози банкрутства. Формування та підтримка оптимальної 

структури капіталу має особливе значення, так як забезпечує поступове 

зростання капіталізації підприємства та надає можливість задовольнити його 

перспективні цілі. 

Метою дослідження є аналіз відомих теорій структури капіталу 

підприємства та визначення оптимального критерію структури капіталу. 

Існує чотири теоретичних концепцій структури капіталу: традиційна 

концепція, компромісна концепція, концепція індиферентності та концепція 

протиріч інтересів формування структури капіталу. 

Традиційна концепція структури капіталу (заснована на аналізі фінансових 

рішень) зосереджена на зростанні питомої ваги використання позикового 

капіталу, яке в усіх випадках веде до зниження показника середньозваженої 

вартості капіталу, а отже і до зростання ринкової вартості підприємства. 

Вихідною теоретичною передумовою цієї традиційної концепції є твердження 
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про те, що вартість власного капіталу підприємства завжди вища від вартості 

залученого капіталу. 

Опоненти концепції індиферентності (Ф. Модільяні та М. Міллеро) 

вважають, що оптимізація структури капіталу неможлива ні за критерієм 

мінімізації середньозваженої його вартості, ні за критерієм максимізації 

ринкової вартості підприємства, тому що вона ніяким чином не впливає на 

формування даних показників. 

Компромісна концепція (М. Мілер, Р. Масюліс, Х. Де-Анджело, 

Дж. Уорнер) структури капіталу формується під впливом ряду суперечливих 

умов, що визначають співвідношення дохідності та ризику використання 

капіталу підприємства, які в процесі оптимізації структури капіталу повинні 

бути враховані шляхом відповідного компромісу їхнього комплексного впливу.  

Прихильники концепції протиріччя інтересів, а саме М. Гордон, 

У. Меклінг, М. Дженсен, Д. Галей, С. Майєрс вважають, що існує відмінність 

інтересів і рівня інформованості власників, інвесторів, кредиторів і менеджерів 

у процесі управління ефективністю його використання. До цієї концепції 

входять такі основні теорії, як теорії асиметричної інформації, теорія сигналів, 

теорія моніторингових витрат та інші [2]. 

Оптимальною називається така структура капіталу, за якої досягається  

максимальна  вартість підприємства на фінансовому ринку за мінімальної ціни 

капіталу. Рішення підприємства відносно вибору джерел фінансування 

формується під впливом низки об‘єктивних і суб‘єктивних чинників, які лягли 

в основу методів оптимізації структури капіталу:  

1) за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності, яка 

передбачає використання механізму фінансового левериджу;  

2) за критерієм мінімізації його вартості, заснована на попередній оцінці 

вартості власного і залученого капіталу та багатоваріантних розрахунках 

середньозваженої вартості капіталу;  

3) за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків, пов‘язана з процесом 

диференційованого вибору джерел фінансування різних складових активів 

підприємства [1]. 

В основі вищезазначених концепцій лежать суперечливі підходи стосовно 

можливої оптимізації структури капіталу компанії. Без сумніву, визначення 

оптимальної структури капіталу є одним із найважливіших питань управління 

фінансами підприємства. 

На нашу думку, найважливішим критерієм оцінки ринкової вартості  

підприємства є показник середньозваженої вартості капіталу, оскільки 

зниження цього показника призводить до зростання ринкової вартості капіталу, 

і навпаки. Середньозважена вартість капіталу показує середню дохідність, якої 

очікують власники та кредитори, інвестуючи власні кошти в підприємство та 

залежить від структури капіталу, а також ціни залучення капіталу. Фінансова 

стійкість підприємства, в свою чергу, може бути забезпечена шляхом 

визначення оптимального розміру обігового капіталу та структури пасивів. Із 
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цією метою необхідно проводи роботу щодо підвищення мобільності 

виробничих запасів і надходження достатніх коштів.  

Отже, дослідження теорій структури капіталу дали підстави стверджувати, 

що при прийнятті фінансових рішень або розробці фінансової політики 

необхідно вибирати таку структуру капіталу, яка б за найнижчої ціни 

збільшувала ринкову вартість підприємства, що без сумніву, забезпечить 

зростання доходів підприємства. А для забезпечення фінансової стійкості 

підприємства необхідно досягати високих фінансових результатів за 

найменших втрат, забезпечення безперервної роботи підприємства та 

своєчасний і оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів, які є в його 

розпорядженні, а також спрямування коштів на економічний розвиток 

підприємства. 
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У будь-якiй нaцioнaльнiй екoнoмiцi cтaлi вiдтвoрювaльнi прoцеcи є 

мoжливими, кoли зaбезпечуєтьcя нaлежний випереджaючий (пoрiвнянo iз 

зрocтaнням ВВП) рiвень iнвеcтувaння ocнoвнoгo кaпiтaлу. Iнaкше кaжучи, 

реaльнi iнвеcтицiї є гoлoвним джерелoм ефективнoгo рoзширенoгo вiдтвoрення 

ocнoвних зacoбiв i перехoду вирoбництвa нa етaп виcoкoтехнiчнoгo рoзвитку 

[1, c. 43].  

Надзвичайної актуальності для вирішення цієї проблеми та поліпшення 

економічного розвитку регіону набуває питання приваблення інвестиційних 

ресурсів. Інвестиції в основний капітал сприяють забезпеченню розширеного 

відтворення основних засобів, що, у свою чергу, впливатиме на кінцеві 

результати діяльності підприємств регіону. 

Метою дослідження є на основі аналізу динаміки інвестицій в основний 

капітал, виявити тенденцій і перспектив його подальшого розвитку у вітчизняній 

економіці. 
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Технoлoгiчний рiвень прoмиcлoвoгo вирoбництвa хaрaктеризуєтьcя cтaнoм, 

динaмiкoю тa ефективнicтю викoриcтaння ocнoвних зacoбiв, a тaкoж рiвнем i 

тенденцiями iнвеcтувaння в ocнoвний кaпiтaл.  Cлiд зaзнaчити, щo кaпiтaльнi 

видaтки бюджету в першoму пiврiччi 2012 рoку зрocли нa 33 % пoрiвнянo з 

вiдпoвiдним перioдoм минулoгo рoку, a їх чacткa в зaгaльних видaткaх 

збiльшилacя з 5,7 % у першoму пiврiччi 2011 рoку дo 6,5 % у першoму пiврiччi 

2012 рoку. Пocтiйне збiльшення держaвнoгo фiнaнcувaння cприялo приcкoренню 

темпiв зрocтaння вaлoвoгo нaгрoмaдження ocнoвнoгo кaпiтaлу з 7,9 % у 

I квaртaлi в рiчнoму вимiрi дo 16,9 % у II квaртaлi. Зрocтaння oбcягу кaпiтaльних 

iнвеcтицiй з 23,2 % у I квaртaлi в рiчнoму вимiрi дo 33,5 % у II квaртaлi cвiдчить 

прo пoжвaвлення iнвеcтицiйнoї aктивнocтi.  

Oбcяг кaпiтaльних iнвеcтицiй в екoнoмiку Укрaїни зa 2011 р. cклaв 

259 млрд 932,3 млн грн. Oбcяг iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл пoкaзaв зрocтaння в 

21,2 % дo пoпередньoгo рoку. Iнвеcтицiї в кaпiтaльний ремoнт cклaли 23 млрд 

422 млн грн, в немaтерiaльнi aктиви – 9 млрд 430,7 млн грн. Нaйбiльший oбcяг 

iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл булo ocвoєнo в прoмиcлoвocтi – 86 млрд 312,8 млн 

грн (36,2 % вiд зaгaльнoгo oбcягу інвестицій). 

Прoте, незвaжaючи нa пoзитивну динaмiку зрocтaння iнвеcтицiй в 

ocнoвний кaпiтaл в пicля кризoвoму перioдi, дoci не вдaлocя вiднoвити прoцеcи 

iнвеcтувaння нa рiвнi 1990 рoку (тaбл. 1) [3]. 

 

Тaблиця 1 

Iнвеcтицiї в ocнoвний кaпiтaл в екoнoмiцi Укрaїни 

Пoкaзники 1990 2008 2009 2010 2011 2012 

Iнвеcтицiї в ocнoвний  

кaпiтaл (млн грн) 

31114 27207,4 19287,8 15066,6 23820 26372,7 

Iндекcи iнвеcтицiй в ocнoвний кaпiтaл  

% дo 1990 100 85,7 50,0 49,7 76,5 84,7 

% дo пoпередньoгo рoку 101,9 97,4 58,5 99,4 121,2 108,3 

 

Чacткa витрaт нa придбaння iннoвaцiйнoгo oблaднaння й уcтaткувaння 

нoвих технoлoгiй, кiлькicть пiдприємcтв, якi здiйcнюють вiдпoвiднi витрaти, мaє 

cтiйку тенденцiю дo cкoрoчення. Тoбтo, зрocтaння вaртocтi тaкoгo oблaднaння й 

уcтaткувaння вiдбувaєтьcя нa пoрiвнянo меншiй кiлькocтi пiдприємcтв. Темпи 

oнoвлення екoнoмiки тa прoмиcлoвocтi зa рaхунoк iннoвaцiйних ocнoвних 

зacoбiв є недocтaтнiм i призвoдить дo пaдiння технoлoгiчнoгo рiвня вирoбництвa. 

Cкoрoчення кiлькocтi пiдприємcтв, якi oнoвлюють cвiй вирoбничий пoтенцiaл зa 

рaхунoк iннoвaцiй ocнoвних зacoбiв, cвiдчить прo кaтacтрoфiчну тенденцiю дo 

втрaти в них cтимулiв для cтвoрення кoнкурентних перевaг зa рaхунoк 

викoриcтaння виcoких технoлoгiй [2, c. 125].  

Пiдcумoвуючи cкaзaне, мoжнa зрoбити виcнoвoк прo те, щo нинi в 

екoнoмiцi Укрaїни вiдcутнi передумoви для cтвoрення ефективнoгo мехaнiзму 

iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення вiдтвoрення ocнoвних зacoбiв. Звaжaючи нa 
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екoнoмiчну cитуaцiю в нaшiй держaвi у нaйближчi рoки зoвнiшнi джерелa 

iнвеcтицiй (кредити, пoзики, фoндoвi oперaцiї, кoшти iнoземних iнвеcтoрiв) 

зaлишaтимутьcя неефективними для фiнaнcувaння прoектiв технiкo-

технoлoгiчнoї мoдернiзaцiї бiльшocтi пiдприємcтв. Тoму гoлoвний aкцент 

держaвнoї iнвеcтицiйнoї пoлiтики мaє бути зрoблений нa вдocкoнaлення 

мехaнiзму caмoфiнaнcувaння прoектiв вiдтвoрення ocнoвних зacoбiв. 
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Важливим питанням в умовах ринкової економіки є підвищення 

ефективності формування та використання фінансових ресурсів бюджетних 

установ, тому що процеси забезпечення та управління фінансовими ресурсами 

визначають можливості установи та результати її діяльності. Сьогодні в Україні 

основним джерелом фінансування бюджетних установ є бюджетні кошти, проте 

існує проблема недостатнього фінансування, необхідного для нормальної 

діяльності установи [2, 3].  

До проблем, які найчастіше виникають при управління фінансовими 

ресурсами бюджетних установ відносять: 

- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні, 

відсутність обґрунтованого прогнозування та планування; 

- неефективне використання коштів, шляхом тривалого їх утримання 

без використання на реєстраційних і поточних рахунках; 

- втрати бюджету, внаслідок прийняття неефективних управлінських 

рішень; 

- жорстка регламентація на стадії визначення потреби в коштах, 

розміри яких далекі від реальних потреб [1]. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Фактором, що стримує підвищення ефективності управління бюджетними 

ресурсами, є існуюча система фінансування, яка позбавляє керівника 

бюджетної установи будь-якої ініціативи: видатки розписані помісячно за 

економічною класифікацією, її головною метою стає їх обов‘язкове 

використання в запланованому обсязі. 

Вивчаючи порядок фінансування бюджетних установ, вчені розкривають 

особливості фінансового забезпечення й основні їх проблеми. Так на думку 

Овчарової Н. В. незабезпеченість бюджетних закладів достатньою кількістю 

фінансових ресурсів необхідних для ефективної діяльності спричинена в першу 

чергу неповним фінансуванням поточної діяльності та досить незначною 

кількістю інших позабюджетних джерел наповнення фінансовими ресурсами 

таких закладів, що виступає основною проблемою бюджетних установ [2]. 

Тому для підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

пропонується надати більшу та реальну самостійність у визначенні напрямів 

використання бюджетних коштів і можливостей для формування 

позабюджетних фондів шляхом виділення бюджетним установам фінансування 

в загальній сумі, без розподілу за статтями економічної класифікації, а доходи 

від надання платних послуг надходитимуть у розпорядження установ [1]. При 

цьому фінансування повинно здійснюється шляхом надання субсидій однією 

сумою на виконання державного замовлення, в якому встановленні показники 

ефективності діяльності установи та кінцевий результат. 

Впровадження нового порядку фінансування створюватиме економічні 

стимули розвитку та розширенню діяльності бюджетних установ, у тому числі, 

через надання приватних платних послуг понад державне замовлення. В 

кінцевому підсумку це буде забезпечувати більш високий рівень окупності 

державних ресурсів організації.  
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Экономика любого государства тесно связана с функционированием 

финансового рынка. Становление высокоэффективной экономики невозможно без 

развитого финансового рынка, составной частью которого является валютный 

рынок. Однако в связи со значительным обесценением курса национальной 

валюты на внутреннем валютном рынке в 2011 году возникла проблема поиска и 

применения действенных механизмов для регулирования валютного рынка. 

Поэтому цель моего исследования – изучить внутренний валютный рынок 

Республики Беларусь и механизмы его регулирования. 

Валютный рынок – система устойчивых экономических и организационных 

отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных 

документов в иностранных валютах. 

Валютное регулирование – деятельность государственных органов по 

установлению порядка обращения валютных ценностей, в том числе правил 

владения, пользования и распоряжения ими.  

В начале 2011 года в Республике Беларусь наблюдались неблагоприятные 

изменения во внешней торговле товарами и услугами, рост отрицательного сальдо 

внешней торговли, ухудшение состояния платежного баланса, дефицит валюты на 

рынке, что привело к значительному обесценению курса национальной валюты и 

развитию инфляционных процессов. В связи с этим Национальным банком и 

Правительством Республики Беларусь был принят ряд оперативных мер 

временного характера: 

1) с 12 мая 2011 г. допустимые границы колебаний стоимости корзины 

иностранных валют увеличены с +/- 8 % до +/- 12 %;  

2) 23 мая 2011 г. проведена единовременная корректировка обменного курса  

белорусского рубля. Центральное значение рублевой стоимости корзины 

иностранных валют увеличилось на 54,4 %. 

В 2012 г. Национальный банк достаточно успешно проводил политику в 

режиме «управляемое плавание». В начале года на валютном рынке предложение 

иностранной валюты существенно превышало спрос на нее. Понимая, что 

причины этого явления связаны как с улучшением платежного баланса, так и с 

конъюнктурными факторами, Национальный банк реагировал на него частично 

укреплением курса рубля, а частично – покупкой излишков валюты в свои 

резервы. Когда же возникали пики спроса на валюту, центральный банк понижал 

обменный курс, используя валютные интервенции. 

Однако сегодня сохраняются сложности в использовании режима 

«управляемое плавание», препятствующие быстрому повышению его гибкости. 

Прежде всего, это высокие девальвационные и инфляционные ожидания 
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населения и предприятий. Доверие к проводимой политике еще полностью не 

восстановлено, и население достаточно болезненно реагирует даже на 

незначительные изменения курса. В связи с этим очень важно, чтобы население и 

экономические агенты постепенно привыкли к изменчивости курса и 

воспринимали его колебания как нормальный рыночный процесс.  

Быстрому повышению эффективности курсовой и в целом монетарной 

политики препятствует недостаточная «емкость» валютного рынка в Беларуси. В 

значительной мере – это результат проводившейся ранее политики 

фиксированного курса, когда Национальный банк выступал главным гарантом 

стабильной динамики курса. У экономических агентов не было необходимости в 

страховании валютного риска, так как его брал на себя Национальный банк. 

Сегодня это сдерживающий фактор, так как даже не очень крупные сделки 

потенциально способны существенно повлиять на соотношение спроса и 

предложения. В результате для предотвращения конъюнктурных скачков курса 

достаточно часто требуется вмешательство Национального банка. Поэтому 

сегодня очень актуальным является развитие инструментов страхования от 

валютного риска. Это должно стать толчком к развитию производных 

инструментов хеджирования. 

Сами предприятия также должны постепенно адаптироваться к 

изменившимся правилам работы на валютном рынке и учиться вырабатывать 

собственную стратегию совершения валютных операций.  

Несмотря на все сложности использования режима «управляемое плавание» в 

2013 г. сохранится гибкое курсообразование. Покупка и продажа валюты 

Национальным банком будет проводиться в ограниченном объеме в целях 

сглаживания краткосрочных курсовых колебаний. Динамика курса в течение года 

будет определяться исходя из спроса и предложения иностранной валюты на 

внутреннем рынке. Обеспечение стабильности обменного курса предполагает 

поддержание положительного сальдо внешней торговли. Национальный банк 

будет осуществлять поддержку развития экспорта и поступления в страну 

валютной выручки за счет стимулирования кредитной поддержки 

экспортоориентированных и импортозамещающих проектов, а также за счет 

развития финансовых механизмов экспортного кредитования и лизинга. 

Таким образом, Национальный банк постепенно переходит от проведения 

политики фиксированного курса к политике гибкого курсообразования. Однако 

существуют сдерживающие факторы, замедляющие этот процесс, которые 

необходимо устранить в ближайшей перспективе. 
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Проблематика данной темы заключается в том, что при сокращении 

контроля за деятельностью всех субъектов хозяйствования, величина проверок 

индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) постоянно увеличивается. 

Цель исследования состоит в выявлении причин увеличения проверок в 

отношении индивидуальных предпринимателей. 

Проблема контроля за деятельностью ИП в Республике Беларусь является 

актуальной. Это подтверждается тем, что в последние годы в направлении 

упорядочения контрольной и надзорной деятельности в отношении ИП приняты 

важные шаги. В настоящее время разработана ряд нормативно-правовых 

документов, которые определяют периодичность и порядок контроля за 

деятельностью ИП. 

В настоящее время индивидуальные предприниматели осуществляют те же 

виды деятельности и несут практически такие же обязанности, что и организации. 

Поэтому ИП тоже попадают в поле зрение контролеров. В 2012 году около 6 % 

зарегистрированным в республике ИП также были назначены проверки. Основной 

причиной увеличения проверок в отношении индивидуальных предпринимателей 

является попадание их в высокую группу риска. Более 70 % из планово 

проверенных ИП в 2012 году относились к высокой группе риска. 

В соответствии с реализацией требований указов от 16 октября 2009 года 

№ 510 и от 26 июля 2012 года № 332, направленные на упорядочение контрольной 

и надзорной деятельности был установлен единый порядок планирования и 

назначения проверок. Результатом реализации требований Указа № 332 в части 

недопущения их проведения чаще одного раза в пять лет для субъектов 

хозяйствования, добросовестно исполняющих обязательства перед бюджетом и не 

имеющим иных нарушений законодательства, произошло снижение числа 

проверок. Более 1 тыс проверок исключено в связи с изменениями, внесенными 

указом № 332.  

В 2012 году в отношении индивидуальных предпринимателей проведено 

22376 проверок, что на 0,8 % больше по сравнению с 2011 годом. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Беларуси на учете в налоговых 

органах состоял 232851 индивидуальный предприниматель. По отношению к 

уровню 2011 года данный показатель увеличился на 6,2 %, или на 13566 человек. 

По состоянию на 1 января 2013 года индивидуальные предприниматели с 

высокой группой риска – 78 %, средней – 20,4 %, низкой – 1,3 %. 

Индивидуальные предприниматели попадают в высокую группу риска в том 

случае, если он занимается, к примеру, оптовой торговлей, строительством.  

Таблица 1. 
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Характеристика контроля за деятельностью ИП, по видам их деятельности 

Вид деятельности ИП 
Розничная 

торговля 

Оптовая и розничная торговля 

автомобильными деталями и 

иными принадлежностями для 

автомобилей 

Оптовая и розничная 

торговля строительными 

материалами, 

сантехническим 

оборудованием 

Количество проверок в 

2012 г. 

10061 1206 1048 

Количество проверок в 

2011 г. 

9885 1174 1186 

Темп роста, % 101,8 102,7 88,4 

Количество нарушений в 

2012 г. 

9614 1173 1014 

Количество нарушений в 

2011 г 

9146 1149 870 

Темп роста, % 105,1 102,1 116,6 

Доначислено в бюджет, 

млн руб 

12912,2 3859,4  

Взыскано с учетом 

остатков невзысканных 

сумм на нач. года, млн 

руб 

10791,7 2319,9 3170,8 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно убедиться в том, что 

количество проверок в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось, 

несмотря на принятые нормативно-правовые акты. Количество проверок 

уменьшилось только по оптовой и розничной торговле строительными 

материалами, сантехническим оборудованием, однако темпы роста установленных 

нарушений и взысканных с учѐтом остатков невзысканных сумм на начало года 

составили соответственно 116,6 и 100,7. 

В заключение, следует отметить что основной причиной увеличения 

проверок в отношении индивидуальных предпринимателей является попадание их 

в высокую группу риска. В основном это происходит в том случае, если они 

занимаются, к примеру, оптовой торговлей, строительством. С введением Указа от 

26 июля 2012года № 322 ожидается сокращение количества проверок. Однако 

контроль за деятельностью ИП должен осуществлять в соответствии с 

нормативными документами, т.к. в результате контроля выявляется достаточно 

большое количество нарушений. 
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На сучасному етапі розвитку економіки вітчизняні підприємства 

функціонують у жорстких умовах конкурентного середовища. Ефективність 

роботи таких підприємств визначається рівнем фінансового потенціалу і якістю 

управління, що забезпечується ефективною організацією системи фінансового 

контролінгу. 

Мета дослідження полягає у теоретичному визначенні сутності 

фінансового контролінгу, дослідженні можливостей впровадження системи 

фінансового контролінгу на підприємствах України. 

Зі зростанням нестабільності зовнішнього середовища в сучасних умовах 

значно ускладнилась система управління підприємством, що дедалі більше 

потребує механізму швидко реагування та координації діяльності всередині 

підприємства. Для тривалого існування виробничо-господарського суб‘єкта 

одним із дієвих інструментів управління має стати контролінг [4]. 

В економічній літературі стосовно трактування сутності фінансового 

контролінгу не існує єдиної думки. Але всі автори [1-3] доходять висновку, що 

фінансовий контролінг – це забезпечення ефективного управління 

підприємством на основі виконання функцій планування, координації та 

контролю для досягнення мети та запланованих результатів діяльності. 

Для визначення можливих шляхів, щодо впровадження системи 

фінансового контролінгу на підприємстві ПАТ «Укртелеком» проведено аналіз 

його фінансового стану (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Показники забезпечення запасів джерелами формування коштів 

ПАТ «Укртелеком» за 2009-2012 роки 

Показники забезпечення 

запасів джерелами 

формування коштів 

2009 2010 2011 2012 

На кінець року На кінець 

року 

На кінець 

року 

На кінець 

року 

Надлишок або нестача 

власних обігових коштів 

- 3140160 - 2592241 - 2645140 - 2328664 

Надлишок або нестача 

функціонуючого капіталу 

431338 -107538 175755 - 2324425 

Надлишок або нестача загал. 

величини основних джерел 

формування запасів  

1547656 1149397 1434115 1170268 
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На основі аналізу розрахованих показників, ми можемо зробити наступні 

висновки: для ПАТ «Укртелеком» у 2009 була наявна нормальна фінансова 

стійкість, що характеризувалася платоспроможністю підприємства, достатньо 

ефективним використанням позикових коштів, прибутковістю виробничої 

діяльності. Джерелами фінансування запасів були власний оборотний капітал і 

довгострокові кредити і позики. За результатами досліджень на кінець 2010 

компанія мала нестійкий фінансовий стан, знаходилася в передкризовій 

ситуації, була погіршена платоспроможність підприємства, що і послугувало 

причиною приватизації «Укртелекому». На кінець 2012 року ми можемо 

визначити, що для ПАТ «Укртелеком» характерний нестійкий фінансовий стан, 

спостерігається нестача функціонуючого капіталу підприємства та зростання 

короткострокових кредитів і позик. 

Таким чином, найбільш головним завданням для підприємства має стати 

розробка шляхів забезпечення фінансової стійкості. Дане завдання обумовлює 

необхідність застосування фінансового контролінгу, як один із методів 

ефективного управління діяльністю підприємства.  

Механізм впровадження системи контролінгу передбачає виконання 

певних етапів [2]: 1) визначення мети впровадження контролінгу на 

підприємстві; 2) методичної підготовка до впровадження контролінгу; 3) при 

впровадженні процедур планування необхідно розробити формат планів і 

завдань для різних підрозділів із залученням усіх рівнів керівництва, визначити 

методики складання планів; 4) на останньому етапі вводяться в дію механізми 

контролю за відповідністю фактичних показників плановим, а також 

розробляється система раннього попередження можливих відхилень. 

Висновки. Застосування системи фінансового контролінгу вирішить 

проблеми ефективної організації діяльності підприємств України, допоже 

керівництву приймати коректні управлінські рішення для здійснення поточних 

операцій та планування майбутнього. 
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Лізингові операції є дієвим і реальним капіталозберігаючим способом 

фінансування виробництва. На сьогодні, лізинг можна вважати 

найперспективнішим фінансовим інструментом, що здатний активізувати 

інвестиційний процес в Україні. Вітчизняні банки недооцінюють потенціал 

лізингового бізнесу, чим блокують собі доступ до нового, більш прогресивного 

активу. Визначаючи переваги використання лізингових операцій за необхідності 

придбання нових для підприємства основних засобів, потрібно звернути увагу на 

механізм зворотного лізингу. Дана схема фінансування може стати ефективною 

альтернативою традиційному кредитуванню як для оновлення основних фондів, 

так і для ефективного отримання обігових коштів. 

Як відомо, термін «лізинг» походить від англійського «leasing» – оренда, 

майновий найм. «Зворотний лізинг», у свою чергу, від англ. «lease-back» – 

зворотна оренда. Суть такої операції полягає у використанні основних засобів, що 

вже експлуатуються як джерела фінансування придбання нових, необхідних у 

виробничому процесі, активів або поповнення обігових коштів. Підприємство 

продає своє майно лізинговій компанії, а потім отримує його у лізинг, сплачуючи 

за користування відповідні лізингові платежі.  

Аналогів зворотному лізингу немає серед кредитних продуктів банківської 

системи країни. Хоча, з іншого боку, зворотний лізинг є схожим із кредитуванням 

для поповнення обігових коштів. Вибір того чи іншого джерела придбання 

основних засобів залежить від особливостей фінансового інструменту. За 

правильного використання операція зворотного лізингу може мати багато переваг 

для ведення бізнесу, а саме [1]: 

1. Умови оренди. Оскільки продавець лізингового майна також 

лізингоодержувач, у продавця є істотна ринкова позиція в структуруванні 

майнового орендного договору. Типові лізингові договори складаються на 10-15 

років. Продавець, тепер орендар, може обумовити додаткові опціони після 

закінчення терміну лізингового договору або навпаки обумовити завчасне 

завершення зворотної оренди. 

2. Податкові переваги. Лізингоодержувач може списати всі лізингові 

платежі як витрати для податкових цілей. Як власник, процентні витрати та 

амортизація були єдиними доступними податковими відрахуваннями (при іпотеці 

не оподатковуються тільки відсотки, що нараховуються на кредит). Крім того, 

лізинг майже в три рази скорочує термін амортизації об‘єкту. Схема зворотного 

лізингу є можливим способом поліпшення стану балансу компанії, оскільки, 

власником лізингового майна стає банк чи компанія, яка дає можливість не 

обтяжувати власний баланс підприємства.  
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3. Збереження контролю над майном. При зворотному лізингу змінюється 

тільки власник обладнання, переданого в лізинг, а користувач залишається 

колишнім, отримуючи при цьому додаткові кошти фінансування своєї діяльності. 

Отож, лізингоодержувач може розширяти нерухомість, здавати майно в суборенду 

тощо.   

4. Вартість об’єкта лізингу. На відміну від іпотеки, зворотний лізинг може 

часто фінансувати до 100 % оціночної вартості землі та будівель. Співвідношення 

між сумою кредиту та оціночною (ринковою) вартістю предмета іпотеки не може 

перевищувати 75 % [2]. У підсумку зворотний лізинг більш ефективно 

використовує інвестиції банку чи лізингової компанії в нерухомий актив як 

інструмент фінансування. 

5. Збереження частки акцій. Дана перевага більш сприйнятлива для 

міжнародних лізингових відносин. Оскільки в розвинутих економіках поширеною 

є практика «мезонінного кредитування» (mezzanine financing) – вид фінансування 

проектів, при якому кредитор одночасно являється інвестором, й несе підвищені 

ризики в порівнянні із звичайним банківським кредитом. При видачі мезонінного 

кредиту передбачається субординоване погашення, а також право на купівлю 

акцій чи облігацій позичальника в майбутньому по визначеній ціні, що дає 

можливість кредитору брати участь в прибутковості проекту. Відсотки по 

мезонінному кредитуванню значно вищі звичайних кредитів через більш високі 

ризики кредитора й даний кредит надається на строк не менше 3-5 років. Тому, 

враховуючи довгостроковий термін і потреби позичальника при мезонінному 

фінансуванні, зворотний лізинг є ефективнішим способом отримання коштів. 

Компанії, використовуючи ліз-бек для отримання коштів, можуть уникнути 

високих мезонінних процентних ставок і розмивання акціонерного капіталу 

(зменшення частки акціонерів за рахунок випуску нових акцій для інших осіб), 

звичайно притаманних цьому типу боргових інструментів. 

Схему зворотного лізингу можна також використовувати з метою поліпшення 

стану інших взаємовідносин клієнта та банку в процесі їх співпраці. Наприклад, 

практика видачі короткострокових кредитів для поповнення обігових коштів із 

подальшою їх пролонгацією, за умов, що в клієнта виникає потреба в 

довгостроковому кредиті. Організаційно-економічні аспекти діяльності 

банківських установ на лізинговому ринку доволі різноманітні. Використання 

банком схем зворотного лізингу дає можливість розширити спектр надання послуг 

та організації процесу кредитування на новому рівні. 
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Достижение любой страной положительных тенденций экономического 

роста является определяющим направлением развития. Во всех странах 

основными источниками доходов в бюджет являются налоговые поступления, 

однако с течением времени государству приходится снижать налоговую 

нагрузку на своих граждан и искать новые источники поступлений в бюджет, 

которые  приведут к улучшению макроэкономических показателей, уровня 

жизни граждан, что в свою очередь приведет к стабильному экономическому 

росту в государстве. При введении системы «Tax Free»: возврат государством 

туристам Налога на добавленную стоимость с товаров, произведенных и 

купленных на своей территории, в стране заметно улучшается количественный 

и качественный прирост туристов, сбыт произведенной продукции и так далее. 

Поэтому введение данного механизма в республике вполне может служить 

ресурсным обеспечением экономического роста. 

Систему «Tax Free Shopping», впервые введенную в Швеции несколько 

десятилетий назад, сейчас успешно применяют 300 тысяч магазинов в 57 

странах. Совершить покупки и вернуть уплаченный НДС туристы могут во всех 

странах Западной Европы, а также в Аргентине, Ливане, Сингапуре, Южной 

Корее, Иордании, Канаде, Турции и других странах [1, с. 43-44]. 

С 1 января 2013 года Беларусь стала первой страной на просторах СНГ, где 

для иностранных покупателей официально вступила в силу данная система 

возврата НДС. Главная задача применения «Tax Free» в Беларуси – 

стимулировать развитие въездного туризма.  

На данный момент Республика Беларусь предлагает иностранным 

покупателям приемлемые условия для покупок по системе «Tax Free» по 

сравнению со многими странами (табл. 1). 

Таблица 1. 

Условия покупки товаров по системе «Tax Free» 

Страна Ставка НДС, % 
Минимальная 

стоимость покупки 
Срок действия Tax Free Cheque 

Австрия 10,12,20 75,01 EUR Без ограничения срока 

Беларусь 10, 20 75,01 EUR 3 месяца с даты покупки 

Великобритания 20 30 GBR 3 месяца с даты покупки 

Германия 7, 19 30 EUR, 25 EUR 3 года с даты покупки 

Голландия 19 50 EUR  3 месяца с даты покупки 
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Испания 4,8 18 90,15 EUR Без ограничения срока 

Италия 4, 10, 21 154,94 EUR 3 месяца с даты покупки 

Литва 5, 9, 21  200 LT Без ограничения срока 

Польша 5, 8, 23 200 PLN 4 месяца с даты покупки 

Финляндия 8, 17, 23 40 EUR 3 месяца с даты покупки 

Франция 5,5; 6, 19 175,01 EUR 6 месяцев с даты покупки 

Чехия 10, 20 2001 CZK 6 месяцев с даты покупки 

Швейцария 2,5; 3,8; 8 300 CHF 1 месяц с даты покупки 

Эстония 9, 20 38 EUR 1 год с даты выдачи чека 

Источник: собственная разработка на основе источника [2]. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы, можно прийти к 

выводу, что по сравниваемым параметрам, в число которых входят ставка НДС, 

минимальная стоимость покупки и срок действия Tax Free Cheque, Республика 

Беларусь предлагает потенциальным клиентам достаточно выгодные условия 

для покупок по системе «Tax Free». Ставка НДС в Республике Беларусь 

соответствует мировым тенденциям, установленным развитыми странами в 

этой области, что отражено в приведенной таблице. Следует отметить, что 

минимальная стоимость покупки достаточно низкая, и отражает общемировую 

тенденцию к ее уменьшению. Если раньше минимум составлял 200-250 EUR, то 

сейчас многие страны стараются снизить до 50-60 EUR. Срок действия Tax Free 

Cheque в Республике Беларусь представляет собой среднемировой показатель, 

установленный во многих развитых странах таких, как Великобритания, 

Голландия, Италия, Финляндия и других. Таким образом, на основе 

сравнительного анализа, можно отметить, что Республика Беларусь на 

начальных этапах развития системы «Tax Free» заявила о себе, как о стране 

способной конкурировать со многими европейскими странами и привлекать 

иностранцев делать покупки в Беларуси на очень выгодных условиях.  

Однако на этапе нынешнего становления системы «Tax Free», существует 

много проблем. Например, работе механизма «Tax Free»,  будет способствовать 

создание серьезной системы администрирования, которую может взять на себя 

государство в лице какого-либо крупного транзитного центра, например, 

Национального аэропорта «Минск». Одой из самых существенных проблем 

является отсутствие оператора, который будет заниматься возвратом денег. 

Таким образом, Республике Беларусь необходимо налаживать сотрудничество  

как с крупными операторами возврата НДС, такими как «Global Blue» и 

«Premier Tax Free», так и разрабатывать свои  национальные системы.  

Таким образом, процесс полноценной работы системы «Tax Free» в 

Беларуси находится на этапе становления, необходимо решить множество 

проблем, однако преимущества применения данной системы в Беларуси 

неоспоримы, и принесут пользу как отечественным производителям, так и 

государству в целом. Изучив мировой опыт применения «Tax Free», и сравнив 
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условия покупки товаров по данному механизму, можно сделать вывод, что 

Республика Беларусь, посредствам применения данного механизма, во-первых, 

повысит свой имидж, особенно при проведении культурных, спортивных и 

иных мероприятий, во-вторых, повысит привлекательность белорусской 

торговли для иностранного покупателя, и, в-третьих, будет способствовать 

развитию туризма.  
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На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки підприємства все ще 

оволодівають методами функціонування в жорстких умовах конкуренції та 

нестабільності зовнішнього середовища. Останнє відбивається і на внутрішніх 

процесах організації діяльності суб‘єкта господарювання. Оперативна 

реагування на вплив вказаних явищ дозволяє використання такого новітнього 

для вітчизняних управлінських систем методу як фінансовий контролінг. 

Класично розрізняють стратегічний і оперативний фінансовий 

контролінг. Перший орієнтується на аналіз шансів і ризиків, сильних і слабких 

сторін, другий – на дослідження співвідношення «доходи – витрати». 

Взаємозв‘язок стратегічного й оперативного фінансового контролінгу 

проявляється у тому, що поточні бюджети розробляються з урахуванням 

показників стратегічних фінансових планів, а результати контролю бюджетів 

служать підґрунтям для уточнення стратегічних цілей фінансової діяльності 

підприємства в майбутні планові періоди. 

В економічній літературі знаходимо рекомендації учених і практиків 

щодо особливостей впровадження системи контролінгу на вітчизняних 

підприємствах [1-3]. 

Завдання, які покладені на фінансовий контролінг, досягаються ході 

виконання відповідними службами своїх функцій та використання специфічних 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Tax_free
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методів. Залежно від виконуваних функцій і методологічної підтримки 

фінансовий контролінг поділяють на стратегічний та оперативний.  

Сутність фінансового контролінгу виявляється через його функції, які 

зображені на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Основні функції фінансового контролінгу 

Однак вони не конкретизовані до окремих галузей виробництва. 

Особливого занепокоєння викликає проблема функціонування будівельної 

галузі, яка зазнала значних втрат в результаті фінансової кризи. Так, зокрема, 

статистика свідчить, що тільки в 2012 році почала спостерігатись тенденція 

повернення цієї галузі до рівня 2008 року. 

Однією із причин такого становища є відсутність впровадження на  

будівельних підприємствах одного із важливих інструментів фінансового 

контролінгу – системи раннього попередження та реагування (СРПР).  

Для процесу організації СРПР у будівельній галузі важливо звертати 

увагу на такі її основні складові: 

- визначення сфер спостереження; 

- вибір індикаторів раннього попередження, які можуть указувати на 

розвиток того чи іншого негативного процесу; 

- розрахунок граничних значень індикаторів і безпечних інтервалів їх 

змін. 

До сфер спостереження в обраній галузі відносять об‘єкти промислового 

та житлового будівництва. 

В якості індикаторів раннього попередження для будівельної галузі, на 

нашу думку, слід обрати: 

- загальноекономічні показники, які дозволяють своєчасно виявити 

зміни в тенденціях розвитку економіки в цілому; 

- ринкові показники, які дають змогу виявити тенденції на ринках, де 

здійснює свою діяльність будівельні підприємства; 

- технологічні показники – надають інформацію щодо появи на ринку 

нових будівельних матеріалів і технологій; 

- соціальні показники, які характеризують демографічну ситуацію; 

- політичні індикатори, які відображають зміни в законодавстві, 

політику протекціонізму тощо. 
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Розрахунок граничних значень слід визначати з урахуванням стадії 

життєвого циклу будівельного комплексу [2].  

Дотримання запропонованих у роботі рекомендації дозволить на 

майбутнє запобігати в обраній галузі значних фінансових ризиків від впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  
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Понятие фискальной устойчивости является одним из наиболее широко 

используемых терминов при оценке бюджетной политики правительства. 

Основной задачей фискальной устойчивости является уменьшение уязвимости 

государственного бюджета к разного рода шокам. Сегодня вопрос фискальной 

устойчивости, ее обеспечения и повышения поднимается многими странами 

мира. Это обусловлено значительным ростом государственного долга и 

бюджетного дефицита, что требует повышения устойчивости государственных 

финансов, как в краткосрочном периоде, так и на долгосрочную перспективу. 

Негативные процессы в экономике и финансовом секторе Украины в 

период мирового финансового кризиса соответствующим образом повлияли на 

сектор государственных финансов – правительство не смогло выполнять ни 

расходную, ни доходную части бюджета в течение нескольких лет. Это четко 

указывает на наличие проблем с фискальной устойчивостью Украины, низкую 

способность своевременно реагировать на обстоятельства и тенденции 

современного глобализирующегося мира. В таких условиях возрастает 

актуальность исследования направлений обеспечения и повышения фискальной 

устойчивости государства. 

На основе проведенного исследования фискальной устойчивости системы 

государственных финансов нами были сделаны следующие выводы: 
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1. Подходы к трактовке понятия фискальной устойчивости значительно 

различаются между собой, однако по нашему мнению в широком смысле – 

фискальная устойчивость является таким состоянием государственных 

финансов, которое позволяет правительству проводить предсказуемую и 

последовательную социально-экономическую политику роста, не смотря на 

действие внешних и внутренних шоков в течение длительного периода 

времени. Для целей исследования было сформировано более узкое определение 

– это сбалансированность источников получения доходов, направлений 

осуществления расходов и объема запасов системы государственных финансов 

на определенном временном отрезке. Относительно последнего аспекта, 

выделяют краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную фискальную 

устойчивость. Связь между этими понятиями заключается в том, что, к 

примеру, краткосрочная фискальная устойчивость является обязательным, 

однако не достаточным условием среднесрочной [1]. Фискальная устойчивость 

системы государственных финансов состоит из устойчивости сводного 

бюджета и финансов государственных корпораций. То есть на ее общее 

состояние влияет сбалансированность местного и государственного бюджетов, 

финансовой деятельности финансовых и нефинансовых государственных 

корпораций и т.п. 

2. Важным понятием в вопросе фискальной устойчивости является 

фискальное пространство, который означает возможность правительства 

получать и использовать дополнительные бюджетные ресурсы для достижения 

поставленных целей. Повысить фискальную устойчивость можно посредством 

расширения фискального пространства – системы мер правительства, 

направленных на обеспечение фискальной устойчивости в долгосрочной 

перспективе. Достичь расширения фискального пространства возможно с 

помощью реструктуризации расходов, привлечения дополнительных заемных 

ресурсов, детенизации экономики, а также других способов повышения уровня 

доходов [2]. 

3. Говоря о критериях фискальной устойчивости, сюда относятся 

платежеспособность правительства, способность поддержания экономического 

роста, справедливость по отношению к будущим поколениям, способность 

правительства финансировать расходы без повышения налогового бремени, 

информационная открытость бюджетного процесса и отсутствие значительных 

социальных, политических и других рисков дестабилизации финансовой 

системы государства [4]. 

4. Относительно факторов влияния на фискальную устойчивость, сюда 

относятся демографические, политические, социальные, климатические 

факторы и т.д. Основное же влияние оказывают финансовые факторы – объем 

государственного долга, размер процентных выплат, сбалансированность 

объема доходов и расходов, валютный режим, экономические циклы, 

деятельность резидентов за рубежом, запасы и интенсивность использования 

природных ресурсов, финансовая деятельность государства, в том числе 

государственных корпораций [3] . 
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При обосновании оптимальной политики с целью обеспечения фискальной 

устойчивости в Украине, необходимо учесть такие проблемы, как высокая 

зависимость состояния государственных финансов от переводов резидентов – 

физических лиц, работающих за рубежом, значительная доля экспорта сырья и 

товаров низкой добавленной стоимости, процессы старения населения и 

изменения структуры в направлении повышения доли экономически 

неактивного, высокая чувствительность к экономическим циклам и т.д. 

Список использованных источников 

1. Велиев З. Т. Фискальная устойчивость: теория и практика [Текст] / З. Т. Велиев // 

Проблемы современной экономики: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. 

Челябинск, декабрь 2011 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 65-67. 

2. A. Ghosh, J. Kim, E. Mendoza, J. Ostry, M. Qureshi. Fiscal Space // IMF Staff Position Note. – 

2010. – № SPN/10/11. – Pp. 3-4. 

3. Fiscal sustainability report // Office for Budget Responsibility, July, 2012. P. 16. 

4. Juergen von Hagen. The sustainability of public finances and fiscal policy coordination in the 

EMU // №412, 2010. P. 8. 

 

 

УДК 338.763 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Чепелюк М. С. 

Науковий керівник: к.е.н. Шкодіна І. В. 

Харківський інститут банківськoї справи 

Університету банківськoї справи НБУ 

 
Постановка проблеми.Для формування ефективного механізму регулювання 

фондового ринку вкрай необхідною є діяльність саморегулівних організацій 

(СРО). СРО професійних учасників фондового ринку є для держави важливим 

інструментом досягнення цілей регулювання фондового ринку. 

Метою роботи є аргументація ефективності саморегулівних організацій на 

фондовому ринку та аналіз законодавства на тему саморегулювання. 

Саморегулювання є тим засобом, який зсередини сприяє розвитку фондового 

ринку, створює додаткові механізми розвитку суб‘єктів ринку шляхом введення 

єдиних правил і стандартів діяльності, а також комплексного вирішення 

проблемних питань із урахуванням точки зору учасників ринку.Впровадження та 

вдосконалення механізмів саморегулювання має суттєві переваги для подальшого 

розвитку фондового ринку країни. Держава віддає частину своїх повноважень і 

функцій з регулювання ринку для ефективної регулюючої діяльності тому що із 

середини це значно результативніше.  

Метою діяльності саморегулівних організацій ринку фінансових послуг є 

забезпечення ефективної діяльності професійних учасників цього ринку, які є їх 

членами, розробка та затвердження правил, стандартів професійної поведінки та 

здійснення відповідного виду професійної діяльності [5]. 
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На наш погляд, перевагами використання СРО є: 1) обширнішізнання 

поточної діяльності; 2) правила більш гнучкі і адаптивні; 3) контроль на місцях; 4) 

знижуються державні витрати на надмірні функції; 5) ефективне конкурентне 

середовище та підвищення доходів членів. 

У світовій практиці регулювання фондового ринку повністю використовує 

потенціал СРО. За законодавством США, кожний дилер і брокер повинен 

зареєструватися в Комісії з цінних паперів та бірж, і стати членом Національної 

асоціації дилерів цінних паперів. В повноваження СРО покладається регулювання 

діяльності своїх членів з питань емісії облігацій, проведення іспитів на право 

займатися професійною діяльністю та реєстрацією професіоналів, регулювання 

рекламної та видавничої діяльності, інспектування фірм, що спеціалізуються на 

торгівлі цінними паперами[4]. У Німеччині, Франції та Італії контрольні функції 

покладені на утворені вищими органами влади рахункові палати, які в той же час є 

незалежними у внутрішніх і зовнішніх питаннях їх діяльності. Вони побудовані за 

колегіальним принципом, для якого характерна децентралізація прийняття рішень 

і наявність спеціальних органів, уповноважених приймати ці рішення більшістю 

голосів. 

В Україні держава використовує зарубіжний досвід регулювання фондового 

ринку. В зв‘язку із цим представлений проект Закону «Про саморегулівні 

організації». Це важливий підготовчий етап становлення ознак саморегулювання, 

який визначає правові й організаційні засади діяльності саморегулівних 

організацій в Україні, особливості правового регулювання та гарантії їх діяльності, 

а також основні засади їх взаємодії з органами державної влади, об‘єднаннями, 

підприємствами, установами та організаціями [3]. У той же час, в законопроекті 

існує ряд негативних факторів. Головним є створення спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань діяльності саморегулівних 

організацій, який буде здійснювати нагляд за дотриманням вимог закону. На нашу 

думку, це додатковий орган виконавчої влади та утиск саморегулювання. 

Вважаємо, що взаємодія між органами державної виконавчої влади та 

саморегулівними організаціями повинна будуватися за галузевим принципом, 

оскільки саморегулівні організації згідно проекту Закону створюються за 

професійними ознаками. 

Особливістю СРО на ринку фінансових послуг в Україні є те, що фінансові 

установи мають право на добровільних засадах об‘єднувати свою діяльність, і це 

об‘єднання фінансових установ набуває статусу саморегулівної організації після 

внесення запису про неї до відповідного реєстру згідно положення про реєстр 

саморегулівних організацій фінансових установ [2].  

Однією з форм СРО, що володіє великим потенціалом у плані введення вимог 

про розкриття інформації емітентом, є фондова біржа, яка при наданні права на 

торгівлю може вимагати дотримання певних стандартів, які зазвичай називаються 

правилами допуску цінних паперів на фондову біржу. 

Висновок.В Україні СРО як інститут є штучним утворенням і не виконуєтих 

функцій, які покладаються на нього. Для узгодження законодавства та сучасних 

реалій потрібно вжити додаткових заходів щодо створення ефективної системи 

регулювання фондового ринку силами саморегулівних організацій, розподілу 
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повноважень, обов‘язків і межі відповідальності між державним регулятором і 

СРО шляхом прийняття необхідних змін до законодавства та вдосконалення 

внутрішніх документів СРО відповідно до міжнародних стандартів. 
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В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що стоять 

перед соціально-економічним розвитком України, є проблема залучення 

ресурсів для фінансування нових або підтримку вже наявних інвестиційних 

проектів підприємств. Адже сьогодні гострою є проблема недостатності 

внутрішніх інвестицій для фінансування інвестиційних проектів. Тому виника 

необхідність визначення напрямів залучення зовнішніх джерел капіталу для 

фінансування стратегічних, великомасштабних та соціально-значимих проектів. 

Метою даної роботи є теоретичне узагальнення, дослідження та 

розроблення рекомендацій, спрямованих на вирішення  проблеми фінансування 

інвестиційних проектів в Україні. 

На сьогоднішній день не викликає сумніву той факт, що подальший 

ефективний розвиток економіки України потребує залучення значних обсягів 

фінансових ресурсів. Ефективне використання мобілізованих фінансових 

ресурсів можна забезпечити тільки в рамках ретельно розроблених 

інвестиційних проектів.  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ppip/2011_10/Polyhovich.pdf
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Очікувана результативність інвестиційних проектів багато у чому визначає 

вибір джерел їх фінансування та оптимальне їх поєднання.  

Однак для вітчизняної економіки існують проблеми у залученні 

фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів. Так, серед власних 

джерел найбільш реальними є прибуток, частина оборотних активів та доходи 

від реалізації частини основних фондів. Серед позикових ресурсів реальними 

для деяких підприємств на сьогодні можна вважати випуск корпоративних 

облігацій. Проте на успіх такого фінансування можуть розраховувати 

підприємства з міцною діловою репутацією, емісія облігацій яких може 

зацікавити великих інвесторів – банки [1]. 

Проблемним на сьогодні все ще залишається залучення довготермінових 

кредитів банківських установ, що пов‘язано із слабкістю ресурсної бази 

вітчизняних банків, і з високими відсотковими ставками за кредитами та 

низьким рівнем кредитоспроможності позичальників. Окрім того, банки не  

зацікавлені у наданні інвестиційних кредитів – вищий рівень ризику за ними, 

порівняно із стандартними, нічим не компенсується [3]. 

Також негативним чинником у формуванні портфеля фінансових ресурсів 

для фінансування реалізації інвестиційних проектів є відсутність фіскальних 

стимулів з боку держави. На сьогодні в Україні реально не застосовують 

податкові стимули, які успішно функціонують у багатьох країнах, зокрема: 

інвестиційний кредит, інноваційна знижка, податкові канікули тощо. 

На думку іноземних інвесторів фінансування інвестиційних проектів за 

рахунок залучених коштів ускладнюється також нерозвиненістю вітчизняного 

ринку цінних паперів, що ускладнює обіг капіталів та знижує привабливість 

вітчизняних інвестиційних проектів [2]. 

Залучення фінансових ресурсів для фінансування інвестиційних проектів є 

комплексною проблемою, у вирішенні якої мають бути задіяна велика кількість 

економічні суб‘єктів. Проблема полягає в тому, що на сьогодні сукупність 

впливу таких факторів в Україні, як наявний бюджетний дефіцит, 

нерозвиненість чи невідповідність сучасним умовам господарювання форм 

кредитування юридичних осіб і недостатнє використання ринкових механізмів, 

стримують залучення інвестицій в діяльність українських підприємств. 

Унаслідок цього, слабшають конкурентні позиції вітчизняних підприємств – 

виробників різноманітних товарів і послуг, і, відповідно, зменшуються зайняті 

частки на міжнародному ринку. 

Саме тому на наш погляд необхідною умовою для забезпечення 

ефективного фінансування інвестиційних проектів є здійснення таких кроків: 

На рівні підприємства: 

- удосконалити механізм стратегічного планування діяльності та 

формування фінансово-інвестиційної стратегії; 

- розробити концепцію управління інвестиційним розвитком підприємства; 

- розширити сферу застосування різноманітних форм кредитування; 

На рівні держави: 
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- на законодавчому рівні виділити страхування ризиків під час реалізації 

інвестиційних проектів як окремий вид діяльності страхових компаній; 

- включити в пріоритетні напрями державної політики заходи зі 

здешевлення кредитних ресурсів для залучення інвестицій; 

- стимулювати комерційні банки, наприклад, шляхом вигідного 

рефінансування під час надання пільгових кредитів підприємствам; 

- розширювати й розвивати інвестиційну інфраструктуру та ін. 

Основними проблемами у фінансуванні інвестиційних проектів 

українських підприємств, які необхідно вирішити є: незацікавленість 

вітчизняних банків у наданні інвестиційних кредитів, нерозвиненість 

вітчизняного ринку цінних паперів, відсутність фіскальних стимулів з боку 

держави, прив‘язці до єдиного джерела фінансування – власних коштів та ін. 

Вирішення цих та інших проблем з використанням запропонованих заходів 

може допомогти українським підприємствам не лише стимулювати соціально – 

економічний розвиток країни, а й підвищити конкурентні позиції українських 

підприємств. 
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У теперішній час підприємства України переживають зміни в методах і 

технологіях управління. В управлінні сучасним підприємством керівники 

повинні аналізувати та вибирати пріоритетні стратегічні та тактичні цілі, 

визначати найкращі шляхи розвитку підприємства на основі ефективного 

використання обмежених власних і залучених інвестицій, враховуючи державні 

вимоги, інтереси інвесторів і вплив конкурентного оточення. Рішення вказаних 

задач є майже неможливим без використання відповідних підсистем 

автоматизованої системи управління підприємством (АСУП), побудованих на 

основі сучасних інформаційних технологій. Однією з важливих складових 
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елементів АСУП є підсистема управління виробничою діяльністю 

підприємства. 

Автоматизація виробництва – застосування технічних засобів із метою 

повної або часткової заміни участі людини в процесах отримання, 

перетворення, передачі та використання енергії, матеріалів та інформації. 

Розрізнюють автоматизацію часткову, що охоплює окремі операції та процеси, і 

комплексну, автоматизуючи весь цикл робіт. У тому випадку, коли 

автоматизований процес реалізовується без безпосередньої участі людини, 

кажуть про повну автоматизацію цього процесу. 

Автоматизація виробництва й управління виробництвом дозволяє 

заощадити фінансові, фізичні та людські ресурси для фірм, які застосовують 

роботизовану техніку в своєму виробництві та в допоміжних функціях. 

Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури виявив, 

що впровадження автоматизованих систем управління підприємством досить 

широко висвітлюють такі вчені, як Т. П. Барановська, А. А. Борисенко, 

А. П. Веревченко, Н. Н. Карабутов, В. А. Лукас, Г. А. Титоренко та інші. 

Сучасні підприємства ставлять високі вимоги щодо забезпечення ресурсами 

відповідної якості, узгодженості за часом і місцем проведення сукупності 

технологічних процесів, а також до систем управління рівнів, що реалізують 

функції планування, організації та управління на всіх стадіях. Першочерговою 

задачею в цих умовах є вимоги щодо підвищення оперативності та 

достовірності виробничої інформації, своєчасного прийняття рішень, 

поліпшення прогнозування результатів діяльності підприємства з використання 

основних ресурсів – матеріальних, трудових та енергетичних. 

На різних підприємствах, враховуючи різноманіття типів і характерів 

виробництва, використовуються різні підходи та методи управління 

виробництвом. Тим не менш, в контурі «Управління виробництвом» системи 

IT-Enterprise виділені ряд типових підходів і методів, які знаходять 

застосування на більшості підприємств із трьома основними типами 

виробництва: 

- універсальним виробництвом (машинобудування, приладобудування, 

металообробка, кабельна промисловість); 

- потоковим виробництвом (металургія, хімія, харчова промисловість); 

- виробництвом із фіксованим місцем розташування (суднобудування, 

аерокосмічна галузь, будівництві); 

Контур «Управління виробництвом» у системі IT-Enterprise базується на 

наступних стандартах, концепціях і теоріях: 

- MRPII (Manufacturing Resource Planning) – стандарт управління 

виробничими ресурсами; 

- MES (Manufacturing Execution System) – стандарт оперативного 

управління виробництвом; 

- APS (Advanced Planning and Scheduling) – концепція синхронного 

планування виробництва; 
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- теорія розкладів (Scheduling Theory) – математичний апарат 

календарного планування виробництва; 

- евристичні методи календарного планування; 

- теорія обмежень (Theory of Constraints – TOC) – концепція 

менеджменту, яка використовується для управління виробництвом. 

Основною метою управління виробництвом є складання узгоджених 

взаємопов‘язаних виробничих планів для підрозділів підприємства та 

забезпечення виконання цих планів за допомогою узгодження виробничих 

ресурсів. Оптимізація планування виробництва в системі IT-Enterprise 

спрямована на формування планів, що забезпечують: 

- підвищення пропускної спроможності підприємства; 

- скорочення виробничого циклу; 

- досягнення заданого рівня відвернутих активів; 

- виконання виробничих замовлень у строк. 

Отже, автоматизація виробництва й управління виробництвом дозволяє 

заощадити фінансові, фізичні та людські ресурси для підприємства, скорочення 

виробничих витрат і підвищення прибутковості виробництва, підвищення 

надійності та ритмічності виробничих процесів, підвищення продуктивності 

виробничих процесів за рахунок їх більш ефективної організації, стабілізація 

високої якості кінцевої продукції. 
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Страхування є невід‘ємною складовою ринкової економіки, забезпечуючи 

потребу суспільства у страховому захисті. Метою діяльності страхової компанії 

є покращення загальноекономічного добробуту, мінімізація ризиків 

економічних суб‘єктів, захист від наслідків нещасних випадків, усунення 

соціальних негараздів, отримання прибутку. В свою чергу, страхові компанії 

http://www.it.ua/
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мають бути фінансово спроможними в забезпеченні своєї статутної діяльності. 

Все це зумовлює інтерес до змісту поняття «фінанси страхової компанії». 

Вивченню теоретичних та організаційно-економічних основ фінансів 

страхової компанії присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема 

О. О. Гаманкова, І. Т. Балабанов, В. В. Шахов, П. Мюллер, Г. Третьякова, 

Ф. М. Фурман, В. В. Ковальов та інші. 

Метою дослідження є уточнення сутності поняття «фінанси страхової 

компанії» через розкриття особливостей страхування, як специфічного виду 

підприємницької діяльності. 

Фінанси страхових компаній слід розглядати як складову фінансів 

суб‘єктів господарювання через призму специфіки страхової діяльності. 

Страхові компанії забезпечують мобілізацію коштів страхувальників і 

створення відповідних фондів фінансових ресурсів з метою надання 

страхувальникам страхового захисту. Даний факт є визначальним при 

дослідженні специфіки економічних відносин, що формують зміст поняття 

«фінанси страхових компаній» [1, с. 45-47]. 

Під фінансами суб‘єктів господарювання українські та російські вчені 

розуміють певні економічні відносини, так Г. Г. Нам визначає, що фінанси 

підприємств – це «економічні відносини, пов‘язані з рухом грошей, 

формуванням грошових потоків, розподілом та використанням грошових 

фондів суб‘єктів господарювання в процесі відтворення». О. Р. Романенко 

стверджує, що фінанси підприємств – це «економічні відносини, що 

опосередковують кругообіг грошових коштів підприємств» [3]. Існує багато 

інших визначень фінансів, але за змістом вони подібні. 

Будь-яка економічна категорія проявляє свою сутність через властиві їй 

функції. Так як фінанси страхових компаній є складовою фінансів суб‘єктів 

господарювання, це дозволяє провести паралель між їхніми основними 

функціями. Фінанси підприємства виконують розподільну і контрольну 

функції, а основними функціями фінансів страхової компанії є мобілізаційна, 

розподільна та контрольна [4, с. 68-70].  

Суть мобілізаційної функції полягає в залученні страхових фондів для 

забезпечення подальшої діяльності страхової компанії. Розподільна функція 

забезпечується розміщенням у дохідні активи та використанням коштів при 

настанні страхових подій. Контрольна функція полягає в контролюванні за 

обґрунтованістю розрахунків внесків страхувальника, розумного обсягу 

відповідальності страховика та розподілом страхового фонду в разі настання 

страхової події [2]. 

Отже, спираючись на зазначене вище, під фінансами страхових компаній 

будемо розуміти  економічні відносини, що реалізуються шляхом мобілізації, 

розподілу та використання грошового капіталу страховиком для забезпечення 

його життєдіяльності, отримання прибутку, усунення соціальних негараздів, а 

також забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової 

компанії. 
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Внутренний контроль – совокупность организационных мер, методик и 

процедур, используемых руководством организации в качестве средств для 

упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и 

предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной 

подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Данный вид контроля позволяет руководству предприятия осуществить 

правильное и эффективное ведение бизнеса, обеспечить соблюдение 

действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности, разработать методы защиты и сохранности активов, 

предотвратить и обнаружить мошенничество и ошибки, обеспечить точность, 

полноту и защиту учетных записей и своевременную подготовку достоверной 

бухгалтерской и финансовой отчетности [3, c. 19].  
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Рис. 1. Элементы системы внутреннего контроля 
Источник: собственная разработка. 

 

Система внутреннего контроля состоит из следующих элементов: 

а) система бухгалтерского учета – совокупность конкретных форм и 

методов ведения бухгалтерского учета, обеспечивающих возможность для 

данного субъекта хозяйствования учитывать свое имущество, обязательства и 

хозяйственные операции в денежном выражении путем их отражения в 

учетных регистрах на основании первичных документов; 

б) контрольная среда – совокупность знаний и практических действий 

руководства и (или) собственников аудируемого лица, направленных на 

установление, поддержание и развитие системы внутреннего контроля; 

в) средства контроля – конкретные процедуры, установленные 

руководством аудируемого лица и осуществляемые его сотрудниками на 

отдельных направлениях и участках хозяйственной деятельности для 

обеспечения эффективного и надежного управления ею [4]. 

Эти три составляющие системы внутреннего контроля во взаимосвязи 

должны обеспечивать предотвращение, выявление и исправление 

существенных ошибок и искажения учетной информации при подготовке 

бухгалтерской отчетности. 

Внутренний аудит – современная форма независимого финансово-

хозяйственного контроля, которая обеспечивает комплексную оценку 

результатов деятельности экономического субъекта и предполагает 

формирование мнения относительно результатов его деятельности как в целом, 

так и по структурным подразделениям организации [2, c. 11].  

Для понимания сущности аудита рассмотрим различия ревизии и аудита. 

Внутренний аудит и ревизия, являясь способами организации внутреннего 

контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, имеют много общего: 

документальный и фактический контроль, оценка достоверности финансовой 

отчѐтности с использованием общих методик, соответствие формирования 

учѐтной политики и ведения бухгалтерского и налогового учѐта нормативным 

актам. Однако внутренний аудит и ревизия имеют существенные различия, 

касающиеся цели деятельности, объекта проверки, практических задач и  

обязанностей. 
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Функции внутреннего аудита могут выполнять специальные службы или 

отдельные аудиторы, состоящие в штате экономического субъекта.  

Потребность во внутреннем аудите возникает на крупных предприятиях в 

связи с тем, что высшее руководство не занимается повседневным контролем 

деятельности организации и низших управленческих структур. Внутренний 

аудит дает информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность 

отчетов менеджеров. Внутренний аудит необходим главным образом для 

предотвращения потери ресурсов и осуществления необходимых изменений 

внутри предприятия [1]. 

Необходимость аудита вызвана тем, что хозяйствующие субъекты 

осуществляет свою деятельность в условиях неопределенности и подвержены 

различного рода рискам. Внутренний аудит позволяет снизить степень риска, 

связанную с осуществлением хозяйственной деятельности. 

Таким образом, служба внутреннего аудита должна оценить 

эффективность существующих систем контроля и управления бизнес-

процессами, предпринимательскими и финансовыми рисками, выявить 

события, препятствующие достижению поставленных целей развития 

организации.  
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На сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності досить суттєвою є 

проблема контролю якості аудиторських послуг, так як удосконалення 

методології та принципів контролювання якості є досить актуальним як для 

користувачів даних послуг так і для самої аудиторської спільноти. 

http://www.bibliotekar.ru/audit/10.htm
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Метою дослідження є визначення рівнів проведення контролю якості 

аудиторських послуг в Україні та виявлення напрямів поліпшення системи 

контролю якості. 

Основним завданням контролю якості аудиторських послуг є підвищення 

престижу аудиторської професії шляхом забезпечення високої якості послуг, 

які надаються [5]. В Україні контроль аудиторської діяльності проводиться на 

двох рівнях: внутрішньому та зовнішньому.  

Виконавцями контролю на зовнішньому рівні є: Аудиторська палата 

України (далі – АПУ), Спілка аудиторів України (далі – САУ) та залучені до 

перевірки аудиторські фірми (аудитори), які не зацікавлені у результатах 

контролю якості роботи аудиторської фірми, котра буде перевірятись, і 

представники інших громадських організацій, які здійснюють незалежний 

громадський нагляд. 

АПУ в межах своїх повноважень виконує наступне [1]: проводить 

зовнішні перевірки систем контролю якості та моніторинг з питань контролю 

аудиторської діяльності; застосовує додаткові процедури щодо забезпечення 

контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю; інформує 

суспільство про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг 

в Україні, проводить семінари та конференції. Також слід зазначити особливе 

місце АПУ в формуванні законодавчої і нормативної бази з питань поліпшення 

якості аудиторських послуг та як ключового елементу в процесі підвищення 

кваліфікації аудиторів та їхньої подальшої сертифікації, шляхом приймання 

іспитів, з метою забезпечення надання якісних аудиторських послуг. 

Метою діяльності САУ, відповідно до статутних документів, є сприяння 

вдосконаленню та підняттю довіри громадськості до професії аудитора. САУ 

здійснює координацію діяльності своїх членів для впровадження та додержання 

високоякісних професійних стандартів. Таким чином комісія САУ проводить 

ініціативний контроль якості аудиторських послуг проводиться, що полягає у 

встановленні рівня дотримання вимог Міжнародних стандартів аудиту (далі – 

МСА) і Кодексу професійної етики аудиторів України. В результаті перевірки 

забезпечується належна якість аудиторських послуг, а також укладається план 

заходів щодо поліпшення якості аудиту.  

Контроль на внутрішньому рівні здійснюється на базі кожної 

аудиторської фірми, яка зобов‘язана дотримуватися політики та процедур 

контролю якості аудиторських робіт. Це гарантує, що всі аудиторські перевірки 

проводяться у відповідності з ЗУ «Про аудиторську діяльність», МСА 220 

«Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації» та 

Міжнародним стандартом контролю якості № 1 «Контроль якості для фірм, що 

виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші 

завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги» [2].  

Контроль якості аудиторських послуг на внутрішньому рівні передбачає:  

- контроль основного аудитора за роботою своїх асистентів; 

- контроль за роботою аудитора з боку адміністрації; 
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- контроль адміністрації фірми за кваліфікаційним рівнем персоналу та 

дотриманням ним етичних норм. 

За розробку системи внутрішніх стандартів якості та методичних 

рекомендацій, щодо надання якісних послуг, відповідає адміністрація 

аудиторської фірми [4]. Керівництво повинне створювати умови для зростання 

професіоналізму кожного аудитора та вдосконалення їх професійних навичок.  

Становлення жорсткої системи контролю якості аудиторських послуг на 

зовнішньому та внутрішньому рівнях є першочерговим завданням сучасного 

етапу розвитку аудиту в Україні. Тому, що саме забезпечення якості 

аудиторських послуг є основний принципом діяльності аудитора, що гарантує 

впевненість громадськості та наглядових органів у тому, що аудиторські 

послуги будь-якої аудиторської фірми були здійснені згідно встановлених 

стандартів аудиту і етичних норм.  

Отже, для досягнення високої якості та конкурентоспроможності послуг, 

наданих аудиторськими фірмами України, необхідно удосконалити систему 

контролю та моніторингу на двох рівнях підготовки та перепідготовки фахівців, 

тобто зі сторони АПУ та вищих навчальних закладів, так як це є базисом 

високого рівня якості аудиторських послуг. Також особливу увагу слід 

приділити розробці ефективної системи внутрішньо фірмового контролю 

якості, а також стимулюванню самоконтролю аудитора. А вдосконаливши 

нормативну-правову базу, враховуючи всі особливості аудиторської діяльності 

в країні та вимоги міжнародних стандартів, Україна зможе прискорити свій 

вихід на міжнародний ринок надання якісних аудиторських послуг. 
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У науковій літературі, присвяченій ризик-менеджменту, по-різному 

тлумачать поняття управління ризиком, визначають його риси, властивості, 

елементи, функції та етапи [1, 2, 3]. Неоднозначність тлумачень пояснюється 

використанням різних методичних підходів при вивченні цієї проблеми, 

оскільки управління ризиком – складне багатоаспектне та багаторівневе явище, 

яке характеризується складовими, що мають різноспрямований вплив на об‘єкт 

управління. 

Найбільш поширеним є визначення ризик менеджменту як системи 

управління ризиком та економічними відносинами, які виникають у процесі 

управління.  

На думку О. Л. Устенка, управління ризиком – це процес впливу на 

суб‘єкт господарювання, при якому забезпечується максимальний діапазон 

охоплення можливих ризиків, їх обґрунтоване прийняття та зведення їх впливу 

до мінімальних меж, а також розробка стратегії поведінки даного суб‘єкта при 

реалізації конкретних видів ризику [2]. 

Із точки зору В. М. Гранатурова, управління ризиком можна 

охарактеризувати як сукупність методів, прийомів,заходів, що дозволяють 

прогнозувати настання ризикованих подій і вживати заходів щодо виключення 

або зниження негативних наслідків їх настання [1]. 

Штефанич Д. А. визначає управління підприємницьким ризиком як 

сукупність дій економічного, організаційного та технічного характеру, 

спрямованих на встановлення видів, факторів, джерел ризику, оцінку величини, 

розробку та реалізацію заходів, щодо зменшення його рівня та запобігання 

можливих втрат [3]. 

Множинність тлумачень поняття ризик-менеджменту викликане 

відсутністю єдиної позиції щодо визначення поняття як управління, так і 

ризику. В цьому контексті більшість точок зору визначають менеджмент як 

процес впливу на об‘єкт із метою пошуку можливих шляхів зниження, а не 

запобігання ризику. Такий підхід не спрямований на розроблення 

попереджувальних заходів щодо уникнення майбутніх проблем. 

Узагальнюючи наведені вище точки зору науковців щодо управління 

ризиками, автори розглядають ризик-менеджмент  як процес впливу на об‘єкт 

господарювання, при якому забезпечується охоплення максимально широкого 

діапазону можливих ризиків і використання всіх методів впливу на них у 

процесі прийняття рішень та мінімізації негативного впливу виявлених ризиків. 
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Таким чином, ризик-менеджмент можна визначити як сукупність 

принципів, методів і форм управління організацією та її поведінкою в 

зовнішньому середовищі в умовах невизначеності, що дозволяють вирішити 

завдання щодо профілактики виникнення ризиків, мінімізації втрат, 

спричинених ризиками, та максимізації економічних вигод, які отримує суб‘єкт 

підприємницької діяльності внаслідок управління ризиками. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі страховий ринок є одним із 

основних складових елементів на фінансовому ринку в Україні. Однією з умов 

забезпечення фінансової стійкості страхових компаній є перестрахування. У 

загальному розумінні перестрахування є засобом, за допомогою якого страхова 

компанія може захистити себе разом з іншими страховими компаніями від 

ризику втрат. Незважаючи на значимість процесу перестрахування, даний вид 

послуг ще недостатньо розвинутий в Україні, та тільки починає виділятись у 

самостійний вид фінансової діяльності. 

Метою дослідження є розкриття основних проблем перестрахування та 

шляхів їх вирішення в умовах становлення страхового ринку України. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах існує багато проблем, 

пов‘язаних з розвитком перестрахувального ринку. Основною проблемою, яка 

обмежує розвиток перестрахування в Україні є питання щодо регулювання 

перестраховувальної діяльності державою. На сьогодні законодавчих обмежень  

при здійсненні перестраховувальних операцій в Україні немає. Тому для  

успішного функціонування ринку перестрахування потрібно сформувати 

відповідне правове поле діяльності суб‘єктів перестрахових операцій. 
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Нормативно – правові акти, що регламентуватимуть перестрахову діяльність, 

повинні бути розроблені спільними зусиллями державних органів і 

саморегулівних організацій ринку та прийняті законодавчими органами влади, 

а також обов‘язково виконуватись всіма суб‘єктами ринку [1]. 

Наступною проблемою є невідповідність в українському законодавстві 

класифікації  страхування міжнародній  практиці, що спричиняє непорозуміння 

при укладанні договорів перестрахування з іноземними партнерами. 

Можливість ведення нормального бізнесу із всесвітньо відомими 

перестрахувальними компаніями є життєвою необхідністю, тому конче 

потрібно, щоб норми вітчизняного законодавства не суперечили практиці 

світових перестрахувальних відносин. Для вирішення цієї проблеми необхідне 

внесення зрозумілості у термінологію перестрахування, та відповідність її 

міжнародним стандартам [2]. 

На страховому ринку України відсутня власна база для страхування 

великих, складних ризиків, у зв‘язку з чим поширення набуває перестрахування 

за кордоном, що зумовлює інтеграцію страхового бізнесу України у світовий 

ринок. З іншого боку, для страхових компаній України отримання зарубіжного 

перестрахувального захисту надзвичайно важливо. Вітчизняний страховик 

отримує перестрахувальний захист при перестрахуванні ризиків за кордоном, а 

також спеціальні ноу-хау, розроблені перестраховиком. Тому для захисту 

вітчизняного ринку страхування слід встановити певні умови доступу 

іноземних перестраховиків на національні страхові ринки, а саме великі та 

складні ризики перестраховувати в іноземних компаніях, а масові види 

(страхування цивільної відповідальності, фінансові та майнові ризики) 

перестраховувати в Україні [3]. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні ринок перестрахування потребує 

комплексного розвитку, так як теперішній стан не відповідає потребам 

страхового ринку. Для зміцнення конкурентних позицій вітчизняних 

перестраховиків необхідно вирішити низку завдань, а саме: вдосконалення 

нормативної бази , внесення зрозумілості у термінологію перестрахування й 

адаптації його до міжнародних стандартів, формування стабільного 

українського перестрахового ринку з максимальним використанням його 

внутрішнього потенціалу. 
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Аспекты коммуникационного процесса в работе с клиентами, 

конкурентами, поставщиками, органами государственного и местного 

управления рассматриваются в рамках коммуникаций с инвесторами – Investor 

relations (IR).  

Успех инвестиционной политики напрямую зависит от организации такой 

системы коммуникаций, которая должна: обеспечить адекватную оценку 

стоимости бизнеса компании, верную оценку основных средств фирмыи ее 

репутацию, позволит иметь ясное представление о конкурентных 

преимуществах и др.  

Обычно коммуникационный процесс протекает через промежуточное 

звено – посредника. Именно через посредника осуществляется серия 

взаимосвязанных информационных, аналитических ПР- мероприятий. 

Посредник является своего рода гарантом репутации инвестора и 

инвестируемой фирмы. Поэтому он по своим информационным каналам 

анализирует состояние и надежность финансовых документов обеих сторон. 

Через посредника устанавливаются связи инвесторов и акционерами и 

партнерами фирмы.  

На посредника возлагается роль коммутатора, который вместе с другими 

участниками коммуникационного процесса, призван обеспечить 

двухстороннюю связь: 

 между фирмой и ее партнерами по взаимному информированию о 

происходящих изменениях в стратегии и совместных бизнес-проектах; по 

мониторингу мнений, намерений, целей и задач по развитию бизнеса фирмы;  

 по обратной связи – только представляя себе цели и интересы своих 

акционеров, инвесторов, партнеров по бизнесу, менеджеры фирмы могут 

рационально строить и планировать свою деятельность;  

 по своей форме и содержанию информация должна быть открытой 

для участниковпроцесса и достоверной;  

 обеспечить такие коммуникационные связи, которые не создавали 

бы конфликтных ситуаций во взаимоотношениях инвестора с акционерами, 

партнерами, дистрибуторами.  
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Только на этих условиях можно достигнуть взаимной предсказуемости в 

последующих действиях инвесторов, акционеров и партнеров по развитию 

бизнеса. 

Классическая модель построения работы в области Investor Relations включает 

в себя пять этапов: 

1. Подготовительный. Проведение рабочих встреч с представителями 

целевой аудитории, разработку пилотных предложений по взаимодействию с 

ними, по формированию основных параметров политики информационной 

открытости, планирование конкретных мероприятий по ее осуществлению.  

2. Исследовательский. Изучается оценка восприятия сделанных 

предложений целевой аудитории, определяются конкретные цели и задачи 

предстоящих коммуникаций, элементы политики в области IR, согласованные с 

целевой аудиторией, включаются в бизнес-стратегию компании.  

3. Текущая работа. Готовятся отчеты о результатах деятельности 

компании и ее подразделений по ключевым направлениям деятельности, 

развитии бизнеса, практикуется проведения презентаций перед инвесторами, 

встречи с аналитиками и специалистами – представителями целевой аудитории.  

4. Работа с целевыми СМИ, распространение пресс-релизов. Постоянное 

взаимодействие с ключевыми журналистами в целевых СМИ.  

5. Анализ проведения проведенной программы. Он включает в себя 

исследования соотношения запланированного и сделанного, оценка изменения 

стратегии и имиджа компании целевыми аудиториями и СМИ.  

Главным организатором и куратором этих связей обычно выступают ПР- 

агентства или подобного рода им организации. В целом формы работы ПР- 

агентств с инвесторами, акционерами и партнерами фирмыможно разделить на 

несколько подвидов:  

 Прямые коммуникации с инвесторами. Это, прежде всего проведение 

конференций и семинаров по актуальной, и для фирмы, и для целевой 

аудитории тематике.  

 Индивидуальные встречи с инвесторами, привлекая их внимания к 

интересным задумкам, проектам, планам отдельной или группыфирм. 

 Периодические мероприятия. Это – собрания акционеров, постоянное 

(не только годовое) представление формализованной отчетности, это 

прессрелизы, содержащие прямые позиции фирмы, а не ее трактовку СМИ, это 

– брифинги для целевой аудитории, посвященные изменениям или, напротив, 

результатам внедрения этих изменений, совместно принятых решений, 

вбизнесе фирмы.  

 Взаимоотношения со СМИ, в том числе специализированными, 

ориентированными на целевую аудиторию, часто пишущими на 

специфическом, но близком ей языке. Оценка и мнения таких СМИ может быть 

хорошим подспорьем, или, напротив, большим минусов в предстоящих усилиях 

по управлению потоками информационного взаимодействия в сфереIR и 

вообще в ПР – деятельности. 
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По мнению аналитиков в Украине программы в сфере Investor Relations 

будут стратегически важными и перспективными для профессионалов ранка ПР. 
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Кожній фінансово-кредитній установі саме операції кредитування малого 

та середнього бізнесу приносять значні доходи і від того, наскільки правильно 

будуть обрані методи та дотримані умови кредитування, в значній мірі, 

залежить результат кредитної операції. 

Малий бізнес давно став домінуючим за чисельністю та обсягами 

виробництва як у провідних країнах світу, так і в Україні, Малі підприємства 

забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, наближують и до 

потреб конкретних споживачів, виконують важливу соціальну роль – надаючи 

робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків 

населення [3]. Розвиток підприємництва в Україні стимулюється шляхом 

створення сприятливого клімату для сталої діяльності підприємств, 

удосконалення нормативно-правової бази, розвитку інфраструктури, залучення 

позабюджетних коштів та інвестицій, впровадження ефективних форм і 

механізмів фінансової підтримки підприємств. Запроваджуються сучасні 

кредитно-інвестиційні механізми розвитку малого підприємництва.  

Одним із основних заходів, спрямованих на підтримку підприємництва та 

сприяння його подальшого розвитку в Україні, є створення передбачуваного, 

прозорого й економічно-обґрунтованого нормативно-правового поля у сфері 

підприємницької діяльності. 

Дослідженням питань розвитку та становлення малого бізнесу в сучасній 

економічній літературі відображені у наукових роботах таких учених, як: 

Гладких Д. М., Варналій З. С., Барановський О., З. Варналій, І. Жиляєва, 

Кисельова А., Ю. Клочко, В. Корнєєва, С. Реверчука, С. Соболя та ін. 

Багато кредитних договорів включають пункт про можливість 
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одностороннього підвищення банками відсоткової ставки. Такі дії економічно 

обґрунтовані, бо протягом терміну кредитного договору можуть настати різні 

обставини, які можуть пояснити зміну умов договору. Банки мають право 

захистити себе від можливої гіперінфляції, різких коливань курсів валют, 

облікової ставки НБУ й інших подій, які впливають на вартість кредитних 

ресурсів. Але можливість використовувати такі односторонні заходи має бути 

жорстко обмежена й міцно пов‘язана з об‘єктивними факторами, інакше банки 

могли б одразу після укладення договору підіймати ставки для свого 

збагачення [3]. 

Постає питання чи теперішня фінансова криза с такою об‘єктивною 

обставиною, яка дає підстави банкам Підіймати ставки за кредитами? 

Внаслідок кризи в банків виникла проблема ліквідності, тобто недостатності 

обігових коштів. При цьому вартість грошей зростає, оскільки зростає 

необхідність в них. Наслідок – підвищення пропонованих депозитних ставок, 

оскільки банки готові платити більше, щоб залучити гроші. Вартість наданого 

кредиту зросла, але і вартість поточних платежів також зросла. Основною 

причиною збільшення ставок є проблеми банків, які не можуть розрахуватися зі 

своїми боргами [1]. 

Однією з найгостріших проблем діяльності 6ільшоі частини суб‘єктів 

малого підприємництва є проблема пошуку й отримання фінансових ресурсів, 

необхідних для авансування процесу господарювання, а в умовах кризи  

відстрочення виплат по кредитах. Часто банки роблять реструктуризацію 

кредитів, але часом реальна різниця між початковим кредитом і 

реструктуризованим становить 80-120 грн. Банк зі свого боку провів 

реструктуризацію, але такі суми мало чим зарадять підприємцям, не говорячи 

вже про зміну відсоткових ставок. В таких умовах особливе значення для 

розвитку сектора малого бізнесу має проблема державного сприяння у 

фінансовому забезпеченні підприємств малого бізнесу. 

НБУ надає право комерційним банкам самостійно визначати умови та 

проводити процедуру реструктуризації кредитів [2]. Існує указ Президента, 

який рекомендує конвертувати валютні кредити за пільговим курсом. Так банки 

можуть за своїм бажанням конвертувати валютний кредит за пільговим курсом, 

але за рахунок власного прибутку, але сподіватися, що банки будуть масово 

міняти валютні кредит за пільговим курсом досить складно. Адже, банк – це 

фінансово-кредитна установа основною метою діяльності якої є отримання 

прибутку. 

Своєю постановою НБУ тимчасово дозволяє банкам не знижувати рівень 

платоспроможності позичальника при реструктуризація кредитного договору. 

Тобто, банк не має право при реструктуризації кредитного договору змінювати 

клас позичальника, який був йому встановлений на стадії підписання старого 

договору, вимагати від позичальника нової застави та погіршувати умови 

кредитування. Так, реструктуризация кредитного договору – це вміння знайти 

компроміс. А компроміс може бути вигідним не лише банку. 
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Отже, великий вплив на розвиток малого бізнесу має кредитна політика 

банків, а скоріше її повна відсутність. Сьогодні жодна банківська установа не 

надає кредит на започаткування власної справи. А в умовах наявної 

економічної кризи банки взагалі час від часу забороняють видачу кредитів. Є 

багато чинників, які негативно впливають на підприємницьке середовище, 

пригнічуючи виробництво та заганяючи діяльність у «тінь». Серед них: 

надмірний податковий тиск, банківські чинники, утиски з боку місцевої влади 

га контролюючих органів, економічна криза тощо.  

Тому, з метою збільшення кількості нормального функціонування 

суб‘єктів малого підприємництва необхідно активізувати роботу у наступних 

напрямках: залучення коштів вітчизняних інвесторів, у тому числі фізичних 

осіб в основний капітал; удосконалення методів і форм міжнародного 

співробітництва, формування позитивного іміджу країни; прозорість і 

зрозумілість дій влади; тверда ставка по кредитах; проведення 

реструктуризації; погашення кредиту за курсом за фіксованим на день 

укладання договору. 
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Міграція є відображенням як міжнародного становища, так і внутрішньої 

ситуації в будь-якій країні, разом з тим вона також і впливає на них, Саме цим і 

зумовлена актуальність даної теми дослідження.  

Метою дослідження є розкриття міграційного потенціалу України з 

характеристикою трудової міграції, мотивацією та перешкодами міграційних 

потоків. 

Серед основних проблем, які висвітлюються в даній роботі є такі: 1) що ж 

змушує трудових мігрантів вирушати у пошуках роботи; 2) в які країни 

найчастіше; 3) які причини підштовхують українських заробітчан повертатись 

додому? 

Значний внесок у дослідження теорії та практики міграції внесли такі 

вчені як: Ж. А. Зайончковская, А. В. Король, О. В. Лармін, И. С. Матлін, 
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В. М. Моісеєнко, В. И. Переведенцев, В. В. Покмігевський, А. Х. Попова, 

В. Ф. Просвірін, Г. М. Романєнкова, Л. Л. Рибаковський, Н. П. Тихомиро, 

Ж. Т. Тощенко, А. У. Хомра, Б. С. Хорее та інші.  

Активізацію світогосподарських зв‘язків та глобалізаційних процесів 

неможливо уявити без міжнародної трудової міграції, сучасні тенденції 

розвитку якої дозволяють зробити висновок щодо ускладнення врахування її 

напрямків та обсягів. Зазначена проблема зумовлює необхідність детального 

аналізу міграційних потоків як з урахуванням української специфіки, так і 

відповідних світових показників.  

За даними аналізу міграційних подій, що його щорічно здійснює 

Державний комітет статистики України, загальний обсяг зареєстрованих 

переміщень в країні, які охоплюють усіх мігрантів незалежно від напрямків їх 

пересування, країн, регіонів та типів поселення, складав в 2007 році відповідно 

1499,7 тис осіб. а у 2010-2012 рр. відповідно 1350,8, 1321,7, та 1390,6 тис осіб. 

Загальний обсяг зареєстрованих переміщень в країні в 2013 році, підрахунок 

якого здійснив Держкомстат, складає 77469 осіб, але це дані тільки за січень 

2013 року. Розподіл мігрантів за потоками свідчить про те, що в Україні 

домінують внутрішньорегіональні переміщення людей. Основним типом 

міграційного руху в країні залишається перерозподіл населення між сільською 

місцевістю та міськими поселеннями в межах свого регіону (області, 

територіальної автономії). Досить вагомою складовою міграційного руху в 

Україні є міжрегіональна міграція [1]. 

За даними Моніторингу соціальних змін українського суспільства, що 

його щорічно проводить Інститут соціології НАН України з 1992 р., у 2000-х 

роках майже щоп‘ятий українець є потенційним мігрантом й хотів би виїхати з 

населеного пункту, де він мешкає (19,3 % у 2000 р., 21,1 % у 2004 р., 20,1 % у 

2006 р. та 19,6 % у 2010 р.). При цьому з тих, хто надумав поїхати, 11,2 % 

співвітчизників зробили у 2010 р. вибір на користь іншої місцевості в Україні та 

лише 7,9 % українців мали намір вирушити за межі колишнього СРСР [2]. 

На особливу вагу заслуговує міграційний потенціал молоді України. За 

даними опитування молоді України, що було проведено Фондом 

«Демократичні ініціативи» та фірмою «Ukraіnian Sociology Service» у грудні 

2009 р. та січні 2010 р. лише 13,8 % молоді віком 18-34 роки мали намір 

назавжди поїхати з власної країни. Набагато частіше українська молодь мала 

настанову на тимчасове перебування за кордоном: 29,9 % молодих українців 

мали намір поїхати в інші країни на деякий час. Проте більше половини 

української молоді не виявили схильності до еміграції (51,5 %).Аналогічне 

опитування міграційних намірів молоді 2003 року показало, що контингент тих, 

хто віддав перевагу батьківській землі, на той момент був практично таким 

самим – 50,9 % [3]. 

У середньому потенційні мігранти планують поїхати за кордон у межах 

на 3-4 роки. У 2003 році термін евентуального перебування за кордоном 

потенційних мігрантів з України був набагато коротшим: 2 роки .Таким чином, 
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за минулі 7 років тривалість перебування молоді України за кордоном помітно 

зросла в їхніх міграційних настановах. 

Головною метою виїзду за кордон молодих українців називають трудову 

міграцію (65,1 %). Рідше українська молодь налаштована на реалізацію 

туристичних інтересів (30,1 %). І тільки 5,5 % з них має намір навчатися за 

межами своєї країни. У порівняні з 2003 роком бажання молодих українців 

попрацювати за межами країни зросли з 22,4 % до 65,1 %. Для молоді України 

пріоритетними країнами виступають Росія (19 %), Великобританія (12,2 %), 

Німеччина (11,7 %), США (11,2%), Італія (10,2 %). 2003 року найбажанішими 

країнами виїзду для української молоді були Німеччина (14,1 %) та США 

(12,3 %). Росію називали тоді лише 5,8 % потенційних мігрантів з України [4]. 

Найчастіше молоді люди називають три основних причини, що 

впливають на їх міграційний вибір: економічні, фінансові, соціально-культурні. 

На формування міграційних настанов української молоді впливають передусім 

фінансові причини: вони вважають, що за кордоном вони зможуть заробляти 

більше. Такої думки дотримуються 51,5 % молодіжного контингенту. Про 

вплив економічних причин (відсутність фінансування галузі, в якій працюють 

молоді українці, безперспективність економіки країни в цілому) свідчать 48,5 % 

української молоді. Рідше вони називають соціально-культурні  причини .Таких  

39,7 % молодих співвітчизників. Про можливості кар‘єрного росту згадують ще 

23,5 % цього контингенту. Ще 17,6 % молодих українців указують на вплив 

сімейних причин на їх міграційний вибір.  
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 Себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных 

показателей, которые в обобщенном виде отражают все стороны хозяйственной 

деятельности предприятий, их достижения и недостатки. Уровень 
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себестоимости тесно связан с объемом и качеством продукции, использованием 

рабочего времени, сырья, материалов, оборудования и т.д. А себестоимость, в 

свою очередь, является основой установления цен на продукцию. Снижение ее 

приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности, темпов 

расширенного воспроизводства, а также улучшения финансового состояния 

предприятия. Поэтому снижение себестоимости является одной из актуальных 

задач любого предприятия. 

 Себестоимость сельскохозяйственной продукции в последнее время 

существенно возросла. Это было вызвано ростом цен на промышленные 

товары, поступающие в сельское хозяйство, увеличением фондоемкости 

производства, недостаточно эффективным использованием производственных 

ресурсов. 

 Чтобы добиться снижения себестоимости, следует изучить ее состав, 

структуру и факторы ее динамики. Все факторы условно можно разделить на 

две группы: внутри- и внепроизводственные. Внутрипроизводственными 

являются факторы, на которые предприятие может оказать воздействие в 

процессе управления: улучшение организации производства и труда, 

применение передовой техники и технологии и т.д. К внепроизводственным 

факторам относятся такие факторы, на которые предприятие не может оказать 

непосредственное влияние: цены на сырье, тарифы на топливо, природные 

условия и т.д. 

 Так основными факторами снижения себестоимости продукции являются 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 

животных, а также экономия всех видов ресурсов, потребляемых в 

производстве. В свою очередь повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур можно добиться за счет внедрения прогрессивных систем земледелия, 

правильной обработки почвы, использования семян высокоурожайных сортов и 

гибридов, правильного применения органических и минеральных удобрений, 

средств борьбы с вредителями и болезнями растений, соблюдения оптимальных 

агротехнических сроков проведения работ.  

 Производственные издержки можно снизить за счет более экономного 

использования материальных ресурсов, т.е. рациональное расходование семян, 

удобрений, топлива и смазочных материалов, кормов и т. д.  

 Также на себестоимость продукции сельскохозяйственных предприятий 

оказывают значительное воздействие затраты, связанные с организацией и 

управлением производством. Данные виды затрат необходимо снижать путем 

ликвидации излишних штатных единиц в административно-управленческом 

аппарате хозяйства, совершенствования структуры и методов управления. 

 Большое влияние на себестоимость оказывает и улучшение использования 

основных производственных фондов, так как значительная доля затрат 

приходится на амортизационные отчисления. Улучшить использование средств 

производства можно путем совершенствования их структуры, изъятия и 

последующей продажи излишних машин, оборудования. Необходимо строить 

более экономичные производственные помещения, увеличить удельный вес 
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активной части основных фондов в общем их объеме, повышать выработку 

технических средств (дневную, сменную, сезонную) [1].  

 С помощью механизации производственных процессов, внедрения 

системы машин и прогрессивных технологий также можно добиться снижения 

себестоимости продукции. Поскольку в сельском хозяйстве велики затраты 

живого труда, которые необходимо экономить. 

 Большое значение имеет и такой фактор, как сокращение потерь при 

уборке урожая, хранении, переработке и сбыте продукции. Масштабы этих 

потерь очень велики, что приводит к значительному удорожанию производства. 

Даже небольшое их сокращение дает заметный эффект.  

 В условиях рыночной экономики повышается роль социально-

экономических факторов, в частности материальной заинтересованности 

работников в результатах своего труда.  

 Рассмотренные факторы снижения себестоимости носят общий характер. 

На каждом предприятии должен быть разработан комплекс мер по экономии 

затрат с учетом реальных условий его функционирования. 
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строительства Республики Беларусь от 27.02.2009 г. №37/18/6 (с изменениями и 

дополнениями от 30.09.2010 №141/06/28). 
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Роль України в Чорноморському регіоні є надзвичайно актуальною в 

плані геополітичних змін у країні, сучасних викликів і необхідності дати 

адекватну відповідь на ці виклики.  

Метою даної роботи є дослідження проблем Чорноморського регіону та 

пропозиції щодо підвищення ролі України в даному регіоні. 

Стратегічне значення регіону полягає в тому, що через нього проходять 

важливі транспортні комунікації, які поєднують розвинені цивілізаційні центри 

Європи з багатими на сировинні ресурси країнами Середнього Сходу та 

Центральної Азії й далі ведуть до великих ринків густонаселених країн басейну 

Індійського океану й Азійсько-Тихоокеанського регіону. З іншого боку, цей 
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регіон зв‘язує Північно-Східну та Центральну Європу з країнами 

Середземноморського басейну, формуючи спільний простір економічних і 

політичних інтересів у Європі та Азії в цілому. 

Розташування України в Центральній Європі, в місці перетину трьох 

величезних геополітичних масивів – Євроатлантичного, Євразійського та 

Ісламського, є визначальним для долі України як держави. У цьому можна 

бачити як переваги так і недоліки. 

Серйозні прорахунки, інертність, відсутність державної стратегії в 

розвитку морегосподарського комплексу, грубі порушення в управлінні 

призвели до того, що фактично втрачено морські пасажирські перевезення, 

значно зменшились вантажні перевезення, третина причального фронту 

перебуває в незадовільному стані, обробка вантажів в українських портах є 

одною із найбільш тривалих серед портів Середземного та Чорного морів. 

Серйозні втрати перевізники несуть із-за недосконалого й тривкого митного 

контролю. Вітчизняний торгівельний флот експлуатує старі судна, а відсутність 

фінансування не дає змогу оновити флот. Національне суднобудування 

орієнтується на виконання зарубіжних замовлень.  

Незадовільний стан нашого морегосподарського комплексу на фоні 

активізації розбудови торгового флоту, портів та відповідної супутньої 

інфраструктури Туреччини, Румунії, Росії, Болгарії, Азербайджану, Грузії 

ставить проблему поновлення флоту в площину розгляду цього завдання як 

економічного фактору існування держави.  

Освоєння Світового океану стає важливим напрямом економіки не тільки 

провідних морських держав але й більшості країн світу. Це суттєво посилює 

суперництво у всіх сферах морської діяльності. Аналіз зрушень у сфері 

морських перевезень приморських країн засвідчує, що ці держави чітко 

усвідомлюють глобальні тенденції та намагаються формувати ефективну 

морську стратегію орієнтовану на нову техніку, новітні технології та ефективне 

управління. За об‘єктивних умов морська діяльність могла стати суттєвим 

чинником розвитку національної економіки України. Проте невідповідність 

державної політики вимогам часу мала вкрай негативні наслідки, які виразно 

засвідчує статистика. Нині українські перевезення складають 0,05 % від 

загальносвітових. За останні 7 років обсяги транспортних послуг на вантажні 

перевезення, які надавалися українськими суб‘єктами скоротилися більше ніж 

на четверть, в той час як імпортні послуги зросли у 1,5 рази. Загалом за останні 

20 років частка вітчизняних перевізників експортно-імпортних вантажів у 

загальному їх обсязі скоротилася з 75 % до 7,5 %.  

Головними чинниками занепаду господарсько-морського комплексу 

стало занедбання більшої частини флоту, розукрупнення судноплавних 

компаній та створення приватних компаній-карликів, відсутність реагування на 

рейдерські атаки, нерозбірливість у прийняті рішень, щодо «ефективного 

господарника», ігнорування необхідності виділення фінансів на технічну 

реконструкцію портів та суднобудівних заводів, поступову побудову нових 

суден.  
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Нині українські суднобудівні заводи технологічно застарілі, в них 

відсутнє сучасне устаткування для виготовлення значної частини 

комплектуючих, що змушує або закуповувати ці елементи, або будувати лише 

корпуси, що економічно невигідно.  

Винятково вигідне географічне положення України, її потужна 

транспортна система та інфраструктура, наявність наукового й освітнього 

середовища робить нашу країну потенційно привабливою для залучення в 

систему Євро-Азійських міжнародних транспортних коридорів. Це реальний 

крок до її повномасштабної участі у процесі європейської інтеграції. Проте цей 

процес сьогодні значною мірою гальмується повільністю виконавчих структур і 

неузгодженістю їх дій з позицією законодавчої гілки влади.  

Вивчення європейського, американського та японського досвіду показує, 

що результат досягається там, де ринкові механізми поєднуються з розумною, 

обґрунтованою, довгостроковою державною політикою.  

Таким чином успіх регіонального співробітництва причорноморських 

держав багато в чому залежатиме від вирішення проблем економічного та 

політичного характеру, від того, наскільки країни-учасниці будуть готові до 

широкомасштабної взаємодії в інтересах усіх членів. 
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Світова економічна криза, що почалася в 2008 році, переросла у велику 

проблему, що охопила практично всю світову економіку. Якщо ще на початку 

2008 року фінансові проблеми були лише у США, то вже в середині 2009 р. 

економічна криза захопила весь світ із трьох напрямків: США, ЄС і Китай. 

Не дивлячись на так зване «затягування пасків», сумарний борг США 

зростає колосальними темпами. На рубежі 2012-2013 років він досяг 

критичного значення – 16,4 трлн дол. Це крайня межа, після якої країна може 

опинитися у фінансовій прірві. Така ситуація загрожує автоматичним 
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скороченням витрат державного бюджету та скасуванням податкових пільг на 

більш ніж 600 млрд дол, тобто майже 4 % ВВП США. 

За таких умов, уряд США вирішив прийняти кардинальні міри, зокрема, 

визначив, що американці з індивідуальним доходом більше 400 тис дол або із 

сімейним доходом понад 450 тис дол на рік будуть сплачувати більші податки. 

Крім того, були підвищені податки на нерухомість вартістю від 10 млн дол. 

Передбачається, що ці заходи протягом десяти років принесуть в казну 

600 млрд дол. Однак, вони є тимчасовими, та не можуть бути ефективними 

методами подолання джерела виникнення кризи.  

Із врахуванням вищезазначених положень, слід констатувати, що США в 

2013 році залишається найсильнішим фактором ризику для всієї світової 

економіки [1].  

Світова криза, яка триває й досі, загрожує і Україні. Індустріально-аграрна 

українська економіка виконує обслуговуючу функцію щодо економік 

постіндустріальних країн: поки в США, Канаді, Японії та деяких країнах ЄС не 

почне підвищуватися споживання, Україні не варто сподіватися на зростання 

виробництва. 

Дефіцит коштів у банківській системі також підвищить темпи наростання 

кризи в Україні. Банки будуть вимагати все більших обсягів рефінансування 

НБУ, хоча ця нестача грошей сама є наслідком кризи неконкурентної 

виробничої бази. Якщо МВФ не надасть Україні новий кредит, то зростуть 

ризики невиплат за внутрішніми і зовнішніми боргами.  

У 2012 році, вперше після 2008 року, банки отримали прибуток. Однак, з 

урахуванням зниження ділової активності та рівня доходів населення, високої 

частки проблемних кредитів і труднощів із отриманням закордонних позик, у 

2013 році проблеми в банківській системі зростатимуть. 

Із врахуванням проблем із ліквідністю, процентні ставки за кредитами 

будуть залишатися високими. Високі ставки унеможливлять розвиток 

капіталомісткого виробничого сектора, який вимагає тривалих інвестицій. Це 

посилить стагнацію економіки. 

Такий напрям кредитних потоків стимулюватиме зростання імпорту 

товарів масового попиту і, відповідно, погіршить негативне торговельне сальдо 

України, підриваючи національну економіку. 

Щодо валютного курсу, то слід зазначити, що протягом 2008-2012 рр. 

спостерігається колосальна девальвація і долара, і євро. Це наслідок вливання 

ЄЦБ і ФРС ліквідності у світову економіку. 

В Україні ж ситуація більш кризова, ніж в середньому у світі, відповідно, 

долар, при його слабкості, залишається значно сильнішою валютою, ніж 

гривня. У США криза боргова, а в Україні – набагато складніша – криза 

національної виробничої бази [1]. 

З урахуванням системної девальвації і долара, і євро, Україна в першому 

півріччі 2013 року зможе утримувати курс гривні з невеликими коливаннями. В 

подальшому все буде залежати від чергових кредитів від МВФ.  
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Відповідно до Стратегії національної модернізації України, перспективи 

розвитку вітчизняної економіки залежатимуть від підвищення її 

конкурентоспроможності та здійснення якісних структурних зрушень шляхом 

переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Якщо період 2010-

2012 рр. був етапом посткризового зростання після відновлення нормальної 

роботи фінансової системи, то період 2013-2020 рр. має стати важливим етапом 

реструктуризації економіки й закріплення позитивних тенденцій економічного 

та соціального розвитку України. Саме здійснення прогресивних інституційних 

та структурних перетворень, поглиблення європейської інтегрованості 

української економіки має вивести Україну до групи країн, що вийдуть з кризи 

оновленими і здатними до динамічного зростання [2].  

Отже, можна виділити кілька шляхів, які можуть запобігти розвитку кризи 

в Україні: 

− бюджетні витрати, дефіцит держбюджету, сумарний державний борг не 

повинні перевищувати 30 %, 3 % та 40 % ВВП відповідно; 

− державні інвестиційні видатки повинні складати не менше 5 % ВВП; 

− модернізація інфраструктури та базових галузей економіки; 

− забезпечення зростання рівня життя громадян і виконання заходів із 

подолання та запобігання бідності; 

− заборона на державне регулювання цін на будь-які продукти чи послуги; 

− заборона на володіння державою фінансовими посередницькими 

інститутами; 

− детінізація економіки та доходів громадян; 

− заборона на обмеження конвертованості національної валюти. 
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Суттєве уповільнення темпів покращання фінансово-економічних 

результатів діяльності українських суб‘єктів господарювання на тлі зростання 

потреби в інвестуванні внаслідок підвищення цін на енергоносії та 
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конкурентного тиску, зумовлених «ланцюговим ефектом», призвело до 

зростання кількості неплатоспроможних підприємств. Для успішного 

господарювання суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності 

банкрутства суб‘єктів підприємницької діяльності. Незважаючи на багату 

чисельність підходів до прогнозування банкрутства, в Україні немає повною 

мірою адаптованої на практиці моделі, яка б дала змогу кваліфіковано оцінити 

перспективний фінансовий стан підприємства. 

Метою роботи є визначення найбільш ефективної моделі визначення 

ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. 

У вітчизняній практиці значного поширення набули методики аналізу 

фінансового стану та оцінки ймовірності загрози фінансової кризи 

підприємства, які ґрунтуються на багатофакторному аналізі показників 

фінансової звітності. Однією з таких моделей є універсальна дискримінантна 

функція Терещенка О. О., яка має вигляд [2]: 

Z = 1,5Х1 + 0,08 Х2 + 10 Х3 + 5 Х4 + 0,3 Х5 + 0,1 Х6,             (1) 

де Х1 – чистий грошовий потік / зобов‘язання; Х2 – валюта балансу / 

зобов‘язання; Х3 – прибуток / валюта балансу; Х4 – прибуток / виручка від 

реалізації; Х5 – виробничі запаси / виручка від реалізації; Х6 – виручка від 

реалізації / валюта балансу. 

Базою дослідження було обране ТОВ «Променерго». ТОВ «Променерго» 

– мале підприємство, яке веде свою діяльність з 1999 року у місті Харкові. В 

останні роки колектив підприємства займається розробкою та виробництвом 

обладнання для компенсації реактивної потужності, що зменшує технологічні 

втрати електроенергії при її транспортуванні. 

 Розрахуємо ймовірність банкрутства підприємства за універсальною 

дискримінантною функцією Терещенка О. О (табл. 1). 

Таблиця 1 

Імовірність банкрутства ТОВ «Променерго» за моделлю Терещенка О. О. 

Коефіцієнт  Х 
Значення  Х на 

початок 2012 р. 

Добуток на 

початок року 

Значення  Х на 

кінець 2012 р. 

Добуток на 

кінець року 

1,5 Х1 0,000273 0,0004095 0,001013 0,0015195 

0,08 Х2 1,008482 0,08067856 0,992195 0,0793756 

10 Х3 - 0,03527 - 0,3527 0,19858 1,9858 

5 Х4 - 0,18495 - 0,92475 0,351103 1,755515 

0,3 Х5 0,094978 0,0284934 0,040656 0,0121968 

0,1 Х6 0,190703 0,0190703 0,56559 0,056559 

  
Z на початок 

року 
- 1,14879824 

Z на кінець 

року 
3,8909659 

 

 Розраховані значення Z-показника можна інтерпретувати наступним 

чином: на початку року Z = -1,148, що є меншим за 0, тому підприємство 

вважається напівбанкрутом; на кінець року значення показника Z = 3, 89 > 2, 

підприємство вважається фінансове стійким і йому не загрожує банкрутство. 
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Модель – R, яка була  розроблена Іркутською державною економічною 

академією, має такий вигляд [3]:  

R = 8,38 К1 + К2 + 0,054 К3  + 0,63 К4,                         (2) 

де К1 – оборотний капітал / валюта балансу; К2 – чистий прибуток / власний 

капітал; К3 – виручка від реалізації / валюта балансу; К4 – чистий прибуток / 

сукупність витрат. 

Розрахуємо імовірність банкрутства підприємства за моделлю – R 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Імовірність банкрутства ТОВ «Променерго» за моделлю – R 

Коефіцієнт  К 
Значення Х на 

початок року 

Добуток на 

початок року 

Значення Х на 

кінець року 

Добуток на 

кінець року 

8,38 К1 0,492 4,119 0,455 3,816 

1 К2 - 4,193 - 4,193 - 25,245 - 25,245 

0,054 К3 0,191 0,010 0,566 0,031 

0,63 К4 - 0,164 - 0,103 0,675 0,425 

    
R на початок 

року 
-0,167 

R на кінець 

року 
- 20,972 

 

Проведені розрахунки свідчать про те, що протягом усього року 

підприємство мало максимальну імовірність банкрутства (90-100 %). При 

цьому на кінець року відбувається значне погіршення R показника до - 20,972. 

Найбільший вплив на різке зниження цього показника має те, що в кінці року 

власний капітал підприємства має від‘ємне значення. 

Проаналізувавши отриманні значення по моделях, бачимо що результати 

дуже відрізняються. Перш за все це пояснюється тим, що для кожної моделі 

використовуються різні показники, а також ці показники мають різний ступінь 

впливу на результуючий показник.  

Таким чином, найбільш адекватною моделлю для прогнозування 

імовірності банкрутства в Україні є модель Терещенка О. О., бо саме в ній 

найбільша увага приділяється отриманому прибутку, за рахунок якого 

підприємство матиме змогу бути фінансово стійким та підтримувати свою 

платежоспроможність. 
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Глобалізація є основною характеристикою економіки ХХІ ст., яка 

здійснює свій вплив на всі сфери життєдіяльності суспільства. У фінансовій 

сфері вона проявляється у зростаючій лібералізації національних фінансових 

ринків, зменшенні інтенсивності або відмові від державного контролю за 

інституційними структурами, інструментами та операціями фінансових агентів 

на різних сегментах ринків. Центральними моментами більш глибокої 

імплементації принципів фінансової лібералізації є лібералізація процентних 

ставок, яка накладає свої правила на регулювання банківського сектору в 

частині формування цін на банківські послуги, зокрема процента. 

Більшість країн світу певний період своєї новітньої історії здійснювали 

контроль за процентними ставками банків та розміщенням капіталу. У 

фінансових інституційних одиницях однак такі фінансові репресії зумовили до 

неефективне посередництвота зниження темпів економічного 

зростання.Поступово,а частой під тиском наслідків макроекономічних криз, 

відбулася відмова від даних обмежень, щознаменувало перехід до ринкового 

принципу надання фінансових послуг і дало можливість банкам самостійно 

вирішувати кому та за якими критеріями видавати кредити, встановлювати ціну 

(процентну ставку) за наданими кредитами та прийнятими вкладами, а також 

вирішувати куди, окрім кредитування, направляти наявні кошти [1]. 

Перехід до лібералізації процентних ставок супроводжується змінами 

способів регулювання ринку фінансових послуг і ролі держави у цих процесах. 

У часи так званих фінансових репресій держава застосовувала методи прямого 

впливу на ціни. У ринкових умовах сфера безпосереднього державного 

регулювання цінової політики банків значно звузилась і зводиться до 

встановлення цін на послуги банків по обслуговуванню окремих державних 

цільових програм соціального спрямування, наприклад в Україні такою 

програмою є молодіжне кредитування житла.  

Держава також може використовувати інструменти грошово-кредитного 

регулювання національних банків для коригування цін на банківські продукти. 

Такими є: облікова ставка, норма обов‘язкового резервування, операції на 

відкритому ринку. 

Методи параметричного ціноутворення застосовуються державою у 

формі встановлення верхньої та нижньої межі зміни ціни або тільки однієї з 

них. Типовими прикладами застосування методів параметричного впливу 

держави на цінову політику комерційних банків можна вважати встановлення 

максимальних розмірів відхилень курсів купівлі і продажу іноземних валют від 
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офіційного курсу центрального банку, встановлення валютного коридору, 

прив‘язка депозитних процентних ставок до рівня облікової процентної ставки 

[2]. Також у багатьох розвинених країнах, як і в країнах, що розвиваються, є так 

звані «стелі» (обмеження) процентних ставок, які позначають верхню межу 

підвищення / зниження процентних ставок за споживчими кредитами (Франція, 

Бельгія, Нідерланди, Польща, Словаччина, Ірландія, Німеччина) чи депозитами 

(Китай). Основною метою цих заходів є захист малозабезпечених верств 

населення із низькими доходами від сплати надмірновисоких цін за кредити та 

отримання необґрунтовано низьких відсотків за депозитами.  

Методи бюджетно-фіскальної політики у регулюванні цінової політики 

комерційних банків реалізуються через рівень і характер податкового 

навантаження банків. Ріст оподаткування банківської діяльності спричиняє 

зростання цін на банківські послуги, а зменшення податків – зниження 

процентних ставок. 

У сучасній українській законодавчій практиці не існує окремих 

нормативно-правових актів щодо оподаткування банківської діяльності. 

Нормативно-правове регулювання даного питання здійснюється на загальних 

засадах згідно з Податковим кодексом України. 

Отже, державне регулювання цінової політики банків реалізується 

поєднанням таких основних способів [3, ст. 67]: 1) пряме (адміністративне) 

регулювання цін (тарифів); 2) опосередковане (економічне) регулювання цін 

(тарифів). 

Із зміною економічного ладу відбулась вимушена переорієнтація способів 

державного регулювання від адміністративних до непрямих. Така ситуація 

позначилась на ускладненні передавального механізму впливу державних 

заходів на рівень банківських процентних ставок. З однієї сторони збільшилась 

кількість факторів зовнішнього середовища, які банки повинні враховувати при 

встановленні цін на свої послуги, з іншого – держава для досягнення 

відповідних макроекономічних цілей через коригування банківського процента 

вимушена керуватись принципами системності та несуперечності 

впроваджуваних заходів.  
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Післякризовий період характеризувався тенденцією до запровадження 

заходів валютного контролю, основною метою яких було запобігання втечі 

капіталу через поточні платежі та перекази, а також регулювання попиту на 

іноземну валюту в результаті погіршення платіжних балансів (ПБ). 

Запровадження валютного контролю є одним із заходів політики 

регулювання попиту, що використовується для врівноваження ПБ. Валютні 

обмеження – це одна з форм валютного контролю, яка широко 

використовується державою для заборони, лімітування або регулювання 

проведення валютних операцій. Міжнародний валютний фонд відстежує заходи 

валютного контролю країн-членів із 1996 р. і щорічно публікує Звіт «Про 

валютні режими та валютні обмеження» [1]. Відповідно до класифікації МВФ 

заходи валютного контролю можна розділити на три групи: 

1. Контроль за платежами за імпорт і надходженнями від експорту 

(застосування множинних валютних курсів, регулювання строків платежів за 

експортними та імпортними операціями, введення нормативу обов‘язкового 

продажу валютної виручки експортерів, ліцензування експорту-імпорту тощо); 

2. Контроль операцій з капіталом (заборони; необхідність попереднього 

ухвалення, затвердження, та нотифікації; подвійні та множинні валютні курси; 

дискримінаційні податки, резервні вимоги, пені, введені владою, які регулюють 

укладення або виконання операцій або передачі та розміщення активів 

нерезидентами у країні та резидентами за кордоном тощо); 

3. Контроль валютних (конверсійних) операцій та інших операцій, які не 

можна повністю віднести до торгових операцій або операцій з капіталом 

(біржові податки та субсидії, заборона продажу валютних деривативів, 

контроль за банківськими рахунками, вимоги стосовно поточних трансфертів і 

невидимих операцій, торгівлі золотом і банкнотами тощо). 

Слід відзначити переваги застосування валютних обмежень перед 

девальвацією та дефляцією: швидкий, прямий і передбачуваний вплив на 

імпорт (на відміну від девальвації, яка покращує ПБ через зміни у відносних 

цінах); спрямованість на окремі сектори зовнішньої торгівлі, що дозволяє 

використовувати ці заходи для захисту окремих галузей від міжнародної 

конкуренції; на відміну від дефляції не супроводжується скороченням 

національного доходу та підвищенням рівня безробіття. 

Серед основних недоліків застосування валютного контролю та валютних 

обмежень слід відзначити, що це тимчасові заходи та вони не вирішують 

проблему виникнення платіжних дисбалансів, а лише відтерміновують її 
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вирішення. Також слід виокремити недоліки, притаманні саме країнам, що 

розвиваються: в основному метою валютного контролю є скорочення імпорту 

для скорочення попиту на іноземну валюту, тобто заходи спрямовуються не на 

розширення експорту; експортні субсидії на практиці або не використовуються, 

або спрямовуються у сектор неефективного експорту; обмеженість 

можливостей для заміщення імпорту, особливо критичного та інвестиційного; 

валютний контроль передбачає наявність складної адміністративної системи, 

яка потребує значних витрат; система валютного контролю заохочує корупцію і 

надання неточної інформації; запровадження валютного контролю може 

спонукати до неефективного імпортозаміщення, а не розширення експорту. В 

той же час відсутність валютних обмежень на приплив капіталу, притаманна 

більшості країн з ринком, що формується, призвела до масштабного руху 

капіталу (в тому числі короткострокового, спекулятивного), а, відповідно, до 

підвищення рівня інфляції, залежності від коливань кон‘юнктури світових 

фінансових ринків, доларизації економіки. 

До світової фінансової кризи режим валютного регулювання України 

характеризувався лібералізацією рахунку поточних операцій і значними 

обмеженнями фінансових операцій. Більшість обмежень була спрямована на 

відтік капіталу, а не на його приплив, та стосувалася в основному резидентів, а 

не нерезидентів. Але більшість із них можна обійти легальним шляхом, хоча це 

збільшує транзакційні витрати фінансових посередників, робить внутрішній 

ринок неконкурентоспроможним і скорочує частину іноземного попиту на 

українські цінні папери. Слід зазначити, що Україна широко застосовує заходи 

валютного контролю у порівнянні з іншими країнами з ринками, що 

формуються (наприклад, Росією, Казахстаном) [1, с. 71-79], незважаючи на те, 

що більшість валютних обмежень, запроваджених у кризовий період була 

скасована у 2010 р. Нестабільність на валютному ринку восени 2012 р. 

спонукала НБУ ввести додаткові валютні обмеження. Серед основних з них: 

скорочення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями з 180 до 

90 днів; встановлення вимоги щодо обов‘язкового продажу надходжень в 

іноземній валюті експортерами у розмірі 50 %; обов‘язковий продаж 

надходжень на користь фізичних осіб на суму 150 тис грн (в еквіваленті) і 

більше; запровадження обмежень на використання готівкової іноземної валюти 

за операціями, пов‘язаними зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну 

(поповнення інвестиційних рахунків лише через безготівкові перерахування).  

Таким чином, заходи валютного контролю не виступають економічно 

ефективним засобом регулювання ПБ, але можуть бути ефективними в 

короткостроковій перспективі. Емпіричними дослідженнями підтверджено 

[2, с. 475-476], що введення валютних обмежень у країнах із ринком, що 

формується, не стримує девальвацію грошової одиниці, не зупиняє скорочення 

міжнародних резервів, але знижує конкурентоспроможність товарів зовнішньої 

торгівлі та негативно впливає на темпи зростання економіки. 
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Сучасні тенденції розвитку світової економіки сприяють підвищенню 

уваги підприємств до власної конкурентоспроможності, адже питання 

завоювання ринку та перевершення своїх конкурентів є однаково важливими 

для будь-якого підприємства. З цих позицій, все більшої актуальності набуває 

проблема застосування бенчмаркінгу – інструменту, що дає можливість 

підприємству вивчати та впроваджувати методи ведення бізнесу успішних компаній.  

Мета роботи – обґрунтування теоретичних аспектів застосування 

бенчмаркінгу на підприємствах як ефективного методу досягнення 

конкурентних переваг. 

Бенчмаркінг (від англ. «вenchmark» – «початок відліку») – технологія 

вивчення та впровадження кращих методів ведення бізнесу або механізм 

порівняльного аналізу ефективності роботи однієї компанії з показниками 

інших, більш успішних фірм [1]. 

У центрі уваги бенчмаркінгу – запитання: чому інші працюють успішніше, 

ніж ми? Основний зміст та мета бенчмаркінгу полягає в ідентифікації 

відмінностей із порівнюваним аналогом (еталоном), визначення причин цих 

відмінностей та виявлення можливостей щодо вдосконалення об‘єктів 

бенчмаркінгу.  

Об‘єктами бенчмаркінгу можуть бути: методи, процеси, технології, якісні 

параметри продукції, показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств (структурних підрозділів) [1]. 

Процес еволюційного розвитку бенчмаркінгу в зарубіжних країнах 

пройшов три етапи [2]:  

http://www.imf.org/external/pubs/nft/2012/eaer/ar2012.pdf
http://ideas.repec.org/s/ucp/ecdecc.html
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1. Промисловий шпіонаж (засіб отримання інформації, що є комерційною 

таємницею без дозволу її власника, а також може здійснюватися будь-якими, 

навіть забороненими засобами та методами).  

2. Конкурентна розвідка (постійний процес збору, нагромадження, 

структурування, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє середовище компанії).  

3. Еталонне порівняння (власне банчмаркінг у сучасному розумінні). 

У сучасній літературі виокремлюють декілька видів бенчмаркінгової 

діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Види бенчмаркінгу* 

   Вид 

 

Рівень 

Конкурентний 

бенчмаркінг 

Функціональний 

бенчмаркінг 

Внутрішній 

бенчмаркінг 

Загальний 

бенчмаркінг 

С
тр

ат
ег

іч
н

и
й

 

б
ен

ч
м

ар
к
ін

г 

Зіставлення загальних 

принципів ведення 

бізнесу підприємств, 

які прямо конкурують 

одне з одним в одній 

області або на 

певному ринку 

Еталонне порівняння 

з визнаним в даній 

області лідером для 

вибору найкращої 

стратегії 

вдосконалення 

бізнесу 

Проведене 

підприємством 

зіставлення роботи 

своїх окремих 

підрозділів з метою 

виявлення можливості 

їх успішного 

співробітництва 

Ознайомлення 

одного 

підприємства з 

досвідом 

застосування нових 

технологій 

підприємства з 

іншої галузі 

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

  

б
ен

ч
м

ар
к
ін

г 

Зіставлення 

виробничих процесів 

підприємств, які 

прямо конкурують 

одне з одним з метою 

виявлення кращого 

досвіду 

Вивчення певного 

процесу на 

підприємстві, 

лідируючому у своїй 

галузі, і пошук 

способів досягнення 

аналогічних 

результатів 

Проведене 

підприємством 

дослідження роботи 

своїх підрозділів і 

визначення факторів, 

що впливають на 

успішність їх 

діяльності 

Дослідження одним 

підприємством 

схожого процесу на 

іншому, що працює 

в іншій галузі, і 

пошук шляхів 

вдосконалення 

цього процесу 

* Джерело [3] 

При цьому бенчмаркінг може використовуватися на двох рівнях [4]: 

 1. Стратегічному – компанія зосереджується на ряді питань, що 

дозволяють сформулювати план її подальших дій. 

 2. Операційному – пошук відповідей на запитання про ефективність 

основних і допоміжних (функціональних) процесів на процесному рівні та на 

рівні видів діяльності.  

Етапи здійснення бенчмаркінгу подані в таблиці 2. 
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Таблиця 2. 

Етапи застосування бенчмаркінгу на підприємстві 

Крок № Сутність 

1 Вибір факторів, які впливають на створення унікальної комерційної цінності 

(УКЦ) – фактично те, за що наш продукт (послугу) високо цінують клієнти.  

2 Виявлення ключових бізнес-процесів, які прямо впливають на високий рівень 

УКЦ, які не мають аналогів у конкурентів. 

3 Вибір еталону для оцінки ключових бізнес-процесів. Для цього вибирають 

підрозділи всередині компанії, компанії-конкуренті, лідерів ринку в суміжних 

галузях, світових лідерів ринку. 

4 Визначення критеріїв для оцінки ключових бізнес-процесів. Яку інформацію про 

бізнес-процеси потрібно зібрати? 

5 Аналіз зібраних показників. Систематизація зібраних даних з відкритих джерел 

інформації. 

6 Оцінка очікуваних вигод. Постановка цілей, для внесення змін в бізнес-процеси. 

Створення робочих груп, постановка задач, визначення бюджету проекту. 

7 Оцінка результатів проекту бенчмаркінгу. 

* Складено авторами на основі даних джерела [4] 

Отже, бенчмаркінг являє собою мистецтво виявляти те, що інші фірми 

роблять краще, а також вивчати їхні методи роботи. В основу бенчмаркінгу 

покладена ідея порівняння діяльності не тільки підприємств-конкурентів, але і 

передових фірм інших галузей. Практика показує, що грамотне використання 

досвіду конкурентів і успішних компаній дозволяє скоротити витрати, 

підвищити прибуток і оптимізувати вибір стратегії діяльності організації. 

зміцнити свою конкурентну позицію. 
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Доцільність покращення економічної ситуації в регіонах України 

зумовлює необхідність нагромадження інвестиційних ресурсів, розширення їх 

джерел та визначення пріоритетних напрямів вкладення. Одним із важливих 

напрямків розвитку Черкаської області є створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій, це потребує детальних досліджень інвестиційної 

діяльності Черкаської області. 

Широке коло питань, пов‘язаних із дослідженнями щодо розвитку 

інвестиційної діяльності та залучення інвестицій, знайшли відображення в 

роботах вітчизняних і закордонних учених-економістів, зокрема: С. Реверчука, 

Л. Катана, О. Гаврилюка, П. Гайдуцького, В. Гейця, Б. Губського, 

Б. Данилишина, В. Загорського, С. Захаріна, В. Кузнєцова, У. Шарпа та інші.  

Сьогодні Черкаська область готова стати надійним та перспективним 

регіоном для розвитку бізнесу. В області постійно реалізуються заходи для 

підвищення конкурентоспроможності економіки, формування привабливого 

середовища, позитивного ділового й інвестиційного іміджу області. 

На даний час наявні об‘єктивні й суб‘єктивні чинники, які негативно 

впливають на процес ефективного інвестування в Черкаську область, а саме: 

– повільні темпи приватизації інвестори (особливо іноземні), банки та 

фінансові організації під час вкладання коштів у інвестиційні проекти віддають 

перевагу приватним підприємствам; 

– високий рівень корупції та хабарництва, що зумовлює перехід 

потенційних інвесторів в інші регіони України; 

– темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах 

Західної Європи та США, що є додатковим ризиком при здійсненні інвестицій; 

– низька купівельна спроможність значної частини населення області 

зменшує можливість реалізації багатьох проектів; 

–  невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити 

швидкий оперативний зв‘язок Черкаської області з іншими областями. 

Якісним показником в інвестиційній діяльності регіону є сума прямих 

інвестицій (рис. 1). Протягом 2012 року в економіку Черкаської області 

іноземними інвесторами вкладено 596,1 млн дол США прямих інвестицій і на 

31 грудня 2012 року становить 884,1 млн дол США, що у 3,1 рази більше обсягу 

інвестицій на початок 2012 року, та в розрахунку на одну особу складає 

696,4 дол США [1]. 
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Рис. 1. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 

Черкаської області млн дол США [1] 
 

Галузевий розподіл прямих іноземних інвестицій має як позитивні, так і 

негативні тенденції. Так, найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на 

підприємствах промисловості – 763,8 млн дол (86,4 % загального обсягу). В 

оренду залучено 73,6 млн дол, що становить 8,3 % загального обсягу прямих 

інвестицій, у сільськогосподарські підприємства – 29 млн дол (3,3 %), у 

підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку – 10,8 млн дол (1,2 %), у підприємства транспорту та зв‘язку – 

5 млн дол (0,6 %) [1]. 

Для створення сприятливого інвестиційного клімату в області реалізуються: 

1. Довгострокова програма залучення інвестицій в економіку Черкаської 

області у період 2011 – 2015 років. В рамках реалізації зазначеної програми 

передбачено конкретні заходи з надання державної підтримки інвестору [2]. 

2. Проекти із розбудови інфраструктури, які передбачають капітальний 

ремонт доріг, відновлення пасажирських перевезень по річці Дніпро. [3]. 

3. Будівництво Льодової арени (місце розташування – Долина троянд, 

загальна вартість 70-75 млн грн). 

4. Реконструкція комунального підприємства «Аеропорт Черкаси» та 

набуття ним статусу міжнародного (загальна вартість робіт складає близько 9 млн 

євро; Азот збирається вкласти 30 %, шукають додаткових інвесторів). 

5. Створення логістичного центру та інші [4]. 

Розвиток інвестиційних процесів в Черкаській області залежить не лише від 

впливу загальних макроекономічних факторів, а й від суттєвих дій органів 

місцевого самоврядування. Цілеспрямована інвестиційна політика держави та 

області повинна забезпечувати вигідні умови для розвитку пріоритетних сфер 

діяльності і формувати в області сприятливий інвестиційний клімат, який є 

необхідним елементом стабілізації економіки. 
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В умовах ринкової економіки комерційні банки виступають головними 

суб‘єктами грошово-кредитних відносин у суспільстві і їхня роль визначається 

спроможністю ефективно використовувати акумульовані ресурси для 

задоволення фінансових потреб реального сектору економіки. Інноваційно-

інвестиційна політика комерційних банків є однією з умов підвищення 

конкурентоздатності економіки країни. Саме тому дослідження данної теми та 

практичне застосування теоретичних засад є досить актуальними нині. 

Дослідженню проблем діяльності комерційних банків присвячено значну 

кількість наукових праць, зокрема іноземних науковців: Є. Дж. Долана, 

Л. Красавіної, О. Лаврушина, Ф. Мішкіна. Серед вітчизняних учених праці: 

О. Васюренка, О. Дзюбика та ін. Водночас дана тема є актуальною нині. 

Створення національної дворівневої банківської системи незалежної 

України почалося після прийняття у березні 1991 р. Закону України «Про банки 

і банківську діяльність». На початку 1992 року в Україні було зареєстровано 60 

комерційних банків і на кінець року – 133 од. Станом на 01.01.2013 р. у реєстрі 

НБУ знаходиться 176 банків, із них 22 – у стадії ліквідації. Серед них: Арма, 

Базис, Банк регіонального розвитку, Банк Столиця, БІГ Енергія, 

Володимирський, Градобанк та ін. На початку 2013 року кількість банків зі 

100 % іноземним капіталом складає 22 банки, що становить 12,5 % від 

загальної кількості банків, із часткою в статутному капіталі 39,5 % (табл. 1). 

Поряд із таким стрімким розвитком і поширенням комерційних банків 

спостерігаються низькі темпи зростання обсягів кредитних операцій протягом 

останніх років. 

Це може бути спричинено наявністю наступних проблем: 

- високі ставки кредитування (до 25 % в грн), що зумовлені високим рівнем 

облікової ставки НБУ – 7,75 % (в США – 0-0,25 %); 

- високий ризик неповернення вкладів; 

- недовіра з боку населення та інших учасників кредитного ринку; 

- недостатнє державне регулювання та нагляд із боку НБУ [3]. 

http://www.oda.ck.ua/?article=1071/
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http://www.oda.ck.ua/?article=1071/


Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

448 

Таблиця 1. 

Основні показники діяльності банків України станом на 1 січня 2013 р. [2] 

№ 

з/п 
Назва показника 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

1 Кількість банків за Державним 

реєстром банків 

197 194 198 176 

2 Вилучено з Державного реєстру 

банків (за рік) 

6 6 0 26 

3 Кількість банків, що перебувають 

у стадії ліквідації 

14 18 21 22 

4 Кількість банків, що мають 

банківську ліцензію 

182 176 176 176* 

4.1 Із них: з іноземним капіталом; 51 55 53 53 

4.1.1 у тому числі зі 100-відсотковим 

іноземним капіталом 

18 20 22 22 

5 Частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків, % 

35,8 40,6 41,9 39,5 

 

Для ефективного вирішення зазначених проблем необхідно на 

державному рівні здійснити наступні заходи:  

- виважене державне регулювання, захист інвесторів та пом‘якшення 

монетарної політики НБУ;  

- сприяння зростанню групи активів, що приносять процентний дохід та 

зростання власного капіталу, насамперед через проведення зваженої 

маркетингової та процентної політики;  

- збільшення питомої ваги доходних активів у сукупних активах; 

- зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях 

банку; 

- реорганізація фінансового сектору національної економіки; 

- впровадження системи регулярного оцінювання ефективності 

діяльності комерційних банків і визначення рейтингових показників; 

- створення автоматизованих систем, баз даних, що забезпечуватимуть 

відстежування кредитної історії клієнтів комерційних банків; 

- реформування механізму оподаткування банківської діяльності; 

- формування системи страхових, резервних і статутних фондів; 

- удосконалення системи фінансового оздоровлення комерційних 

банків. 

Отже, прибуткова діяльність комерційних банків перш за все пов‘язується 

зі стабільністю грошової одиниці та банківської системи країни. Вплив 

політики НБУ на комерційні банки при цьому має вирішальне значення. 

Особлива увага з боку НБУ повинна приділятися реструктуризації багатьох 

банківських установ з метою злиття слабких банків та підтримання ефективних 

і стійких банків. При цьому, важливу роль має відіграти розширення 

ліцензування, що враховувало б статутні капітали кредитних інститутів та їх 

матеріально-технічний стан в цілому. 
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Глобалізація економічних інтересів, інтеграція держав та їх економік, 

впровадження в світ бізнесу інформаційних технологій, вільна міграція 

капіталу – ось основні та далеко не єдині фактори швидкості змін в економіці 

держав і, як наслідок, підприємств. Щоб приймати виклики зовнішнього 

середовища підприємству потрібно перебудовувати неефективні бізнес-процеси 

та шукати нові, більш інноваційні, шляхи для розвитку. Створення та 

впровадження інновацій на підприємстві є неможливим без інжинірингу нових 

та реінжинірингу існуючих процесів. 

Проблеми інжинірингу та реінжинірингу бізнес-процесів на 

підприємствах займалась низка дослідників [1, 2, 3, 4]. Згідно визначення 

Хаммера М. і Чампі Дж., «реінжиніринг – це концептуальне переосмислення і 

радикальна перебудова бізнес-процесів для досягнення кардинальних 

покращень важливих показників ефективності: вартості бізнес-процесів, якості, 

сервісу і оперативності». [3]. Ключовий зв‘язок інновацій і реінжинірингу 

бізнес-процесів можна відобразити на прикладі компанії Kodak [3]. Після 

випуску нового типу 35-мм фотоапарата компанією Fuji, Kodak був змушений 

дати ринку альтернативу цьому продукту. Реінжиніринг процесу розробки 

нового продукту (НДДКР) в компанії призвів до скорочення терміну випуску 

нового товару на ринок в два рази при зменшенні вартості одиниці на 25 %. 

Новий метод організації бізнес-процесів, які створила компанія Kodak, були 

застосовані в перспективі в автомобільній і аерокосмічній галузях. 

До ключових передумов, які визначають рівень ефективності 

реінжинірингу, а значить і інноваційного процесу на підприємстві, нами 

віднесено: 

http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Economics/65217.doc.htm
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1. Рівень бюрократизакції структури управління підприємством. Чим вищий 

рівень бюрократизації, тим глибиннішим має бути реінжиніриг, що, в свою 

чергу, потребує більших інвестицій людських та фінансових ресурсів. Більше 

того, бюрократизація є однією з причин сповільнення інноваційного процесу, 

оскільки інновації передбачають зміни, а бюрократизована структура не 

володіє достатньою гнучкість, щоб ці зміни не тільки проводити, але і 

генерувати. 

2. Рівень інформаційного забезпечення планування реінжинірингу бізнес-

процесів. Реінжиніринг потрібно проводити на основі створенного плану під 

конкретні цілі із врахуванням довгострокової перспективи та критерію 

ефективності новостворених бізнес-процесів. Для цього потрібна достатня, 

релевантна, достовірна та актуальна інформація про внутрішнє і зовнішнє 

середовище підприємства. Для задоволення критерію орієнтації на 

довгострокову перспективу доцільно формувати передбачення майбутнього 

стану середовища із застосуванням сценарного методу планування.  

3. Креативність, ініціативність та правильна організація роботи персоналу при 

проведенні реінжинірингу. Ці три фактори зумовлюють гнучкість та 

інноваційність у проектуванні бізнес-процесів на підприємстві та є однією з 

причин комерційного успіху підприємств. 

4. Лідерські якості ініціатора реінжинірингу. Реінжиніринг, згідно визначення, 

це «..радикальні зміни..», що можуть викликати спротив персоналу, який 

працює із існуючими (неефективними) бізнес-процесами. Вміння та якості 

керівника створити команду реінжинірингу бізнес-процесів і донести до всіх 

її учасників цінність і важливість проведення змін у значній мірі визначають 

ефективність результату реінжинірингу. 

5. Модель менеджменту на підприємстві. Реінжиніринг основних і допоміжних 

бізнес-процесів не може бути ефективно здійснення без врахування того, що 

новоствореними та модифікованими бізнес-процесами необхідно керувати. А 

тому, встановлення відповідності між бізнес процесами (результатами 

реінжинірингу) та керуючими бізнес-процесами вимагає значної уваги 

ініціатора та керівника реінжинірингу з метою дотримання критерію 

ефективності (мінімізації витрат взаємодії керуючої системи менеджменту зі 

зміненими процесами в керованій системі). 

Компанією, якій вдалося поєднати вищенаведені фактори, є японський 

автомобілебудівний концерн Toyota [5]. При розробці моделі гібридного 

автомобіля Toyota Prius, Такеші Учіямада (інженер-розробник моделі) провів 

реінжиніринг бізнес-процесів НДДКР на підприємстві та створив модель 

автомобіля, яка стала не тільки конкурентоспроможною в порівнянні з 

найближчим конкурентом Honda Civic, але й альтернативою для всього ринку 

автомобілів із двигуном внутрішнього згорання. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що інноваційний процес на підприємстві 

неможливий без проведення реінжинірингу бізнес-процесів тих систем 

підприємства, в які впроваджуються інновації. Врахування вищеописаних 
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передумов збільшує шанси проведення успішного (ефективного) реінжинірингу 

і, як наслідок, повного використання потенціалу інновацій на підприємстві. 
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Кожна компанія, яка прагне підвищення конкурентоспроможності, 

постійно слідкує за діяльністю своїх конкурентів, відстежує їх технологічні 

новинки.Бенчмаркінгове дослідження передбачає виявлення приклада для  

ведення бізнесу за допомогою загальноприйнятих, стандартних оцінок 

діяльності підприємств. Будучи потужним інструментом удосконалення, 

бенчмаркінг є ефективним методом вивчення не тільки досвіду інших, але і 

своєї організації. Знаючи інших і знаючи себе, можна прогнозувати ситуацію й 

ефектитивно реагувати на зміни. Він може допомогти компаніям домогтися 

серйозних переваг за рахунок запозичення чужих ідей – і вже потім докладання 

власних ідей.  

Однак потоки отримуваної інформації не завжди можуть стати новими 

знаннями для бізнесу. Аналіз конкурентоспроможності – дозволяють виявити 

відмінності між вами та вашими суперниками, але не пояснюють, як ці 

розходження перебороти і як завоювати найкращі позиції на ринку. 

Можливість подібного «тюнінга» бізнес-процесу, налаштування чужої 

практики «під себе» і надає бенчмаркінг [1]. 

Виділяють декілька складових бенчмаркінгу: моніторинг (спостереження, 

оцінка та прогноз) кращої практики; навчання на кращих прикладах; адаптація 
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отриманого досвіду до власної специфіки ведення бізнесу; застосування 

отриманого досвіду у власну діяльність; оцінка процесу та результату 

застосування ефективних технологій у власній діяльності; вироблення стратегії 

подальшого бенчмаркінгу. 

Протягом багатьох років світовим лідером в області бенчмаркінгу є 

Великобританія. І не випадково. Саме в цій країні на національному рівні 

визнана необхідність підвищити конкурентоспроможність промисловості. І 

особливо – в малому та середньому бізнесі, який має велике значення для 

створення динамічної економіки. Процвітаючий малий бізнес – локомотив 

економічного зростання, високого рівня зайнятості населення та важливе 

джерело інноваційного розвитку. Природа цього сектора економіки найбільше 

підходить для того, щоб урізноманітнити товарині послуги і розвивати великі 

підприємства [2]. 

Основні складові розвитку бенчмаркінгу в Україні: 

- економічна: каналізації процесів виходу вітчизняного бізнесу 

(особливо малого та середнього) з тіні, підвищення якості та 

конкурентоспроможності менеджменту вітчизняних компаній. На тлі 

стандартних причин відмови від еталонного зіставлення більш істотною 

перепоною виглядає «закритість» вітчизняного бізнесу. При всіх позитивних 

тенденціях, наш бізнес ніяк не можна назвати прозорим. Більшість компаній 

встановлює підвищений рівень секретності, як кажуть, на всяк випадок. Хоча, 

бенчмаркінг передбачає використання тільки відкритої інформації; 

- інформаційна: формування національної та регіональних баз даних 

кращою ділової практики (в тому числі на основі премій в області якості). Все, 

що стосується вивідування комерційної таємниці або ноу-хау, – чистої води 

промислове шпигунство і до бенчмаркінгу не має ніякого відношення. Разом з 

тим, недосконала система оподаткування, що викликає масу питань фінансовий 

облік та інші проблеми не завжди дозволяють компаніям надати / отримати 

реальні дані по тим чи іншим показникам. Хоча практично в кожній компанії є 

великий пласт інформації, яку вигідніше відкрити конкурентові, партнеру, 

іншим зацікавленим компаніям, щоб натомість дізнатися щось корисне для 

себе; 

- просвітницька: навчання сучасним підходам до управління 

підприємством, вивчення та застосування кращої ділової практики [1]. 

Для України бенчмаркінг може виявитися цінним інноваційним 

інструментом, завдяки якому можна буде розробити зміни в соціально-

економічній політиці держави. Проте слід пам‘ятати, що бенчмаркінг не може 

бути одноразовим аналізом, оскільки для одержання належної ефективності від 

застосування цього процесу необхідно зробити його системним. 

Враховуючи те, що організація є динамічною системою та з метою 

підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємств необхідно 

здійснювати безперервний бенчмаркінговий процес, що дозволить виявити 

вразливі та раціональні сторони діяльності підприємства у порівнянні з 

конкурентами та світовими лідерами в аналогічній сфері діяльності. Отже, 
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бенчмаркінг є надзвичайно корисним інструментом при управлінні 

стратегічним розвитком вітчизняних підприємств, оскільки він дозволяє 

переглянути внутрішні бізнес-процеси діяльності підприємства та виявити 

перспективні шляхи його діяльності. 
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Проблема конкурентоспроможності підприємства носить у сучасному 

світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, 

багато чого залежить в економічному та соціальному житті будь-якої країни, 

практично будь-якого споживача. Трансформація, що відбувається в Україні, 

змушує по-новому поглянути на проблему, виходячи з того, що розвинений 

конкурентний ринок буде незабаром диктувати рівень і динаміку розвитку 

продукції.  

Головною метою дослідження є виявлення основних факторів 

формування конкурентоспроможності українських підприємств і шляхів її 

підвищення.  

Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств вивчали як 

зарубіжні, так і вітчизняні вчені: А. Сміт, Азоєв Г. Л. [1], І. Батурина, 

Балабанова Л. В. [2], Фатхундінов Р. А., Селезньов А., М. Портер та ін.  

В узагальненому вигляді термін «конкурентоспроможність» визначається 

як змагальні, конкурентні відносини між двома або кількома економічними 

суб‘єктами господарської діяльності, які проявляються у вигляді прагнення 

кожного з них обійти інших у досягненні єдиної мети, отримати більш високий 

результат. 

На особливу увагу заслуговує модель національної 

конкурентоспроможності М. Портера, в якій, на думку автора, показниками 

конкурентоспроможності країни є чотири групи чинників, які формують 

національний «ромб», створюючи стійку систему, компоненти якої підсилюють 

дію один одного [1, с. 165-170]. 
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Для аналізу конкурентоспроможності підприємств застосуємо дану 

модель до підприємства ПАТ «Вінтер» та виділимо основні групи чинників, що 

визначають конкурентоспроможність даного підприємства (табл. 1).  

Виходячи з результатів вищенаведеної таблиці, можна зробити висновок, 

що підприємство ПАТ «Вінтер» володіє достатнім рівнем 

конкурентоспроможності за моделлю М. Портера. 

 

Таблиця 1. 

Групи чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємства 

ПАТ «Вінтер» 

Групи чинників 
Компоненти, що визначають конкурентоспроможність 

підприємства 
Факторні умови  Підприємство постійно вдосконалює технології, збільшує обсяги 

продажу, має сильну технічну базу та висококваліфіковані кадри  

Умови попиту  У підприємства сформувалася своя база постійних клієнтів і воно 

постійно працює над пошуком нових контрактів  

Стан однорідних і 

обслуговуючих галузей  

Будівництво є достатньо розвиненою галуззю в країні 

Стратегії фірми у певній 

конкурентній ситуації  

Підприємство має розвинену систему збуту з представництвами в 

закордонних країнах, досконалу технологічну структуру та досить 

велику конкуренцію  
 

Підприємство ПАТ «Вінтер» працює в зоні стратегічного вибору цільового 

ринку. Ця зона має високий рівень привабливості, але підприємство не має змоги 

вільно ефективно працювати, тому що цей сегмент ринку приваблює багато інших 

підприємств, які встановлюють загрозу для розвитку підприємства. Це обумовлює 

необхідність визначення впливу конкурентних сил на конкурентну позицію 

підприємства. Результати дослідження сили конкурентного тиску на ПАТ 

«Вінтер» наведено в табл. 2. 

Таблиця 2. 

Оцінка конкурентного тиску на ПАТ «Вінтер» 

Критерії Вага критерію Оцінка в балах Зважена оцінка 

1. Загрози з боку новачків ринку: 

- швидкість з‘явлення новачків 

- вхідний бар‘єр на цільовий ринок 

0,20 5 1,00 

2. Ринкова сила покупців: 

   - рівень інформованості покупців 

   - можливість переходу до інших покупців 

   - концентрація споживачів 

0,20 5 1,00 

3. Ринкова сила постачальників: 

   - концентрація в регіоні 

   - кількість постачальників 

0,20 3 0,6 

4. Загроза товарів-субститутів: 

  - швидкість появлення 

  - вхідний бар‘єр на цільовий ринок 

  - кількість існуючих товарів-субститутів 

0,15 4 0,6 

5. Інтенсивність конкуренції в галузі: 

  - кількість  активних конкурентів 

  - сила тиску конкурентів 

0,25 5 1,25 

Разом 1,00 - 4,45 
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Згідно з даними табл. 2 видно, що на підприємство діє висока (4-5 балів) 

сила конкурентного тиску.  

Таким чином, для того щоб забезпечити конкурентоспроможність ПАТ 

«Вінтер» необхідно вирішити існуючі проблеми шляхом: зменшення загрози з 

боку новачків ринку; постійно інформувати потенційних споживачів про 

можливості підприємства; забезпечити оптимальну кількість постачальників; 

постійно досліджувати кількість активних конкурентів у галузі з метою 

зменшення сили їх конкурентного тиску. 
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Проблема переходу на повністю безготівкові розрахунки актуалізується 

як у контексті глобальних тенденцій розвитку світової економіки, так і в 

українських соціально-економічних реаліях. 

Нашою метою є аналіз проблем і перспектив переходу на безготівкові 

розрахунки в Україні з урахуванням особливостей процесів, що відбуваються у 

вітчизняній економіці та в соціальній сфері. 

Універсальним платіжним інструментом, який є ключем доступу до 

управління банківським рахунком, дозволяє оплачувати товари та послуги в 

різних торгових і сервісних підприємствах, одержувати готівку, користуватися 

іншими додатковими послугами, є банківська картка. ЇЇ можна розглядати як 

перехідний засіб у процесі повної заміни готівкових розрахунків на 

безготівкові, що є перспективною тенденцією трансформації світової 

економічної системи. Банківські картки виступають ключовим елементом 

електронних банківських систем, усе більш активно витісняючи звичні чекові 

книжки та готівкові гроші. 
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В Україні цей процес також активно розгортається. Число операцій з 

банківськими картами фізичних осіб лише за 2011 рік склало 175,4 млн. 

Власники платіжних карт могли скористатися понад 280 тисячами банкоматів 

по всій країні. Рахунок картки може бути відкритий за бажанням клієнта в 

національній валюті, в доларах і євро (для MasterCard Mass). Також існують 

реальні вигоди отримання та зарахування заробітної плати й інших видів 

нарахувань на ці карти. Тим більше, що в Україні зараз знаходиться в обігу 

46,3 млн діючих карт. 

Використання пластикових карток підприємствами торгівлі та сервісу має 

декілька плюсів. Серед них: зменшення витрат на перевезення, інкасацію та 

переведення в готівку коштів. А також спрощення розрахунків із покупцем 

(відсутність здачі та підрахунку грошей покупцем і касиром), можливість 

зменшення цін при продажу «валютних» товарів, реклама підприємства та 

багато іншого.  

Серед переваг банківських карток перед готівкою можна назвати: 

надійність, зручність, простоту, економію, дохід і контроль. 

Є і мінуси у використанні пластикових карток. Це непостійна наявність 

грошей в банкоматі, справність, недостатня кількість банкоматів, відсутність 

різної валюти, а також комісія.  

Як ми бачимо, наведені недоліки використання пластикових карток 

пов‘язані саме з використанням паперових грошей, необхідністю утримувати та 

обслуговувати чисельні банкомати. Отже, цей «мінус» буде ліквідовано в разі 

повної відмови від обігу готівки та переходу на віртуальні розрахунки. 

Так чи можлива повна відмова від паперових грошей і заміна їх 

віртуальними? У майбутній перспективі можемо стверджувати, що так, це 

можливо та доцільно. 

Серед позитивних тенденцій у цьому напрямку треба відмітити 

вдосконалення спеціального законодавства України. Так, обов‘язкове 

прийняття платіжних карт торгівельно-сервісних підприємств та оверсайт за 

діяльністю платіжних систем і систем розрахунків зі сторони Національного 

банку України свідчать як про чіткі курси на збільшення обсягів безготівкових 

розрахунків в економіці, так і, в перспективі, спрямовані на зменшення обсягів 

«тіньових» операцій.  

Незважаючи на розробку механізмів протидії шахрайству та махінаціям з 

безготівковими грошима (наприклад, запровадження електронного підпису), 

злочинці винаходять безліч способів нажитися за рахунок власників 

банківських кредитних карток. Законодавство в цьому аспекті ще недосконале. 

Ще однією недоробкою закону слід визнати неможливість для громадян 

використовувати свої валютні заощадження для платіжної операції з 

безпосередньою конвертацією валюти в гривню. 

Також банки бачать велику проблему неможливості протидії порушенням 

валютного законодавства в частині технічного овердрафту, при цьому банки 

будуть нести відповідальність у вигляді 1 % капіталу банку. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

457 

До того ж, в Україні є безліч банківських операцій, пов‘язаних із 

готівкою, які важко перевести на безготівкові, і тут спостерігаємо проблеми 

соціального характеру. Наприклад, виплата пенсій: левова частка літніх 

українців живуть в куточках країни, де і до ощадкаси треба добиратися декілька 

годин. Проблема полягає ще й у відсутності фінансової грамотності деяких 

верств населення. 

Але, незважаючи на наявність проблем, ми вважаємо, що ці проблеми не 

є нездоланними, а перехід на повністю безготівкові розрахунки, «віртуальні 

гроші» – це лише справа часу.  

Можемо систематизувати плюси відмови  від готівкового обігу: 

 прозорість безготівкових розрахунків, перспектива подолання 

корупційних і злочинних схем, пов‘язаних із використанням готівки; 

 при покупці товарів і послуг у кредит немає необхідності кожного 

разу звертатися в банк і проходити процедуру оформлення споживчого 

кредиту; 

 кредитні карти передбачають пільговий період, протягом якого 

(зазвичай 40-60 днів) можна використовувати банківські гроші безкоштовно, 

без нарахування відсотків; 

 кредитну картку можна отримати, не виходячи з дому (деякі банки 

практикують кур‘єрську доставку карт); так само можна здійснювати 

розрахунки через систему Інтернет-банкінгу; 

 кількість POS-терміналів у торговельній мережі України постійно 

розширюється. Оплата за допомогою кредитних карт стає доступною у всіх 

обласних центрах і великих містах; 

 банки активно розробляють програми лояльності, бонусів для 

власників кредитних карт, які, з одного боку, вигідні користувачам, а з іншого – 

знижують ризики банків із неповернення кредитів. 

На сучасному етапі Україна поки ще не готова до повної відмови від 

паперових грошей. Треба здійснити ряд реформ економічної системи та 

законодавства України, посилити фінансове забезпечення цього процесу, 

позитивно налаштувати громадську думку з цього питання, підвищити 

фінансову грамотність населення. Але, з огляду на наведені вище позитивні 

передбачувані моменти відмови від обігу готівки, маємо надію, що ця 

перспектива є справою недалекого майбутнього. 
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Суспільство знань (Knowledge society, К-суспільство) стрімко завойовує 

світ. Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як потужних 

інструментів для роботи з інформацією та знаннями суттєво прискорює ці зміни. 

Саме тому на ранніх стадіях становлення К-суспільства надзвичайно важливим 

стає формування правильного бачення місця та ролі України в глобалізованому 

суспільстві, заснованому на знаннях та ефективній політиці досягнення намічених 

цілей у найближчій і довгостроковій перспективі. Концепція формування 

суспільства нового типу з‘явилась на зламі століть, коли інформація стала 

набувати якісно нової форми – гармонізованих знань. Ця форма суспільства 

дозволила людини перейти до масового виробництва нових знань із 

використанням потужних інструментів, якими є інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ), і отримала назву суспільства, заснованого на знаннях, або К-

суспільства. 

Для визначення якісної та кількісної характеристик стану К-суспільства 

використовують узагальнений індекс К-суспільства – Ік. Він синтетичний і 

визначається трьома головними вимірами: 

• індексом інтелектуальних активів суспільства (Ііа), який формується за 

допомогою таких індикаторів, як повний термін шкільного навчання в країні; 

кількість молоді до 15 років, яка отримує освіту; рівень надання населенню 

інформації за допомогою ІКТ і преси – зокрема, Інтернету, телефонного зв‘язку, 

газет і журналів; 

• індексом перспективності розвитку суспільства (Іпр), який визначається 

державними витратами на охорону здоров‘я, на науково-дослідний та 

інноваційний розвиток, зниженням витрат на оборону, кількістю дітей на одного 

вчителя, рівнем свободи від корупції; 

• індексом якості розвитку суспільства (Ікр), який характеризує якість і 

безпеку життя шляхом урахування таких факторів, як рівень дитячої смертності 

(цей індикатор відображає бідність і маргіналізацію суспільства), нерівність у 

розподілі соціальних і матеріальних благ між громадянами суспільства, 

співвідношення екологічно захищеної території до загальної території країни, 

кількість викидів вуглекислого газу на душу населення. 

ООН визначила 45 найкращих країн світу із 191 члена цієї організації за 

індексом розвитку К-суспільства. Найвищий рейтинг мають п‘ять країн – Швеція, 

Данія, Норвегія, Швейцарія, Фінляндія (Європа-5). Відомі показники порівняння 

України з Європою-5 за головними вимірами суспільства, заснованого на знаннях. 

Варто зазначити, що за показниками майбутніх інтелектуальних активів 

суспільства Україна незначно поступається країнам Європи-5. Це показники 

терміну навчання у школі, процент молоді до 15 років, яка навчається, кількість 

учнів на одного вчителя початкової школи. Незначне відставання не є 
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принциповим, його можна подолати при умові затвердження державою 

відповідних соціальних пріоритетів розвитку. 

За індексом перспективності розвитку суспільства Україна займає 41 місце, 

маючи надзвичайно високий рівень корупції, низький рівень витрат на науково-

дослідницьку діяльність та інноваційний розвиток країни, незначний рівень 

державної підтримки охорони здоров‘я, середню для країн Центральної та Східної 

Європи кількість дітей на одного вчителя початкової школи. 

Згідно рейтингу якості розвитку суспільства до першої п‘ятірки увійшли 

такі країни, як Данія, Австрія, Словаччина, Коста-Ріка та Швейцарія. Це не 

найбагатші країни. Звідси можна зробити висновок про те, що для ефективного та 

гармонійного розвитку країна не обов‘язково має бути багатою. Натомість, 

поєднання у певній країні високої концентрації капіталу з великою нерівністю 

розподілу соціальних і матеріальних благ призводить до того, що вузько-

корпоративні інтереси фінансово-політичних груп домінують над інтересами 

загальнонаціональними. Безперечно, така ситуація обумовлює зниження якості 

життя і соціальної безпеки. Україна ще далека від завершення побудови першої 

фази К-суспільства – інформаційного суспільства та економіки знань. У країні 

відсутня розвинена телекомунікаційна інфраструктура, існує невідповідність 

інформаційного середовища базовим міжнародним індикаторам. Соціальні 

стандарти, гармонізовані із соціальними нормативами, повинні мати стале 

бюджетне забезпечення. В Україні у три рази менше, ніж в Європі-5, державне 

фінансування науково-дослідницької діяльності й інноваційного розвитку 

засвідчує не тільки відставання в науково-технологічній сфері. Цей показник 

виявляє тенденцію наростаючого економічного, наукового, технологічного 

відставання України від розвинених країн і в майбутньому. Надзвичайно низькою 

є культура суспільства відносно оточуючого середовища. Екологічна 

незахищеність переважної частини територій нашої країни пояснюється 

комплексом проблем політичного, економічного та ментального характеру, які 

призводять до незворотне деструктивних змін екосистеми.  

Індекси та індикатори К-суспільства виступають орієнтирами розвитку 

сучасної держави в глобалізованому просторі. Очевидно, без мобілізації 

політичних і суспільних інститутів на пріоритетний розвиток суспільства, 

заснованого на знаннях, неможливо досягти високої якості та соціальної безпеки 

життя громадян України. Стратегія формування К-суспільства могла б стати не 

тільки соціально-інтегруючою за своєю формою, а й гуманістично-діяльнісною за 

змістом, створюючи потужний базис соціальної безпеки країни.  
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Хронічний дефіцит бюджетних коштів на функціонування охорони 

здоров‘я визначає нагальну потребу пошуку позабюджетних джерел 

фінансування галузі. У спектрі сучасних можливостей такого пошуку 

найбільший інтерес викликає створення лікарняних кас (ЛК), які дозволять 

зберегти необхідні обсяги медичної допомоги та гарантують оплату первинної 

медичної допомоги. Варто наголосити, що за своїми організаційно-

методичними особливостями лікарняні каси можуть бути альтернативою 

добровільного медичного соціального страхування і несуть у собі той потенціал 

навичок, який дозволить опанувати основи державного соціального медичного 

страхування. Однак проблемою є те, що на сьогоднішній день лікарняні каси 

виступають лише додатковим джерелом фінансування лікувальних закладів в 

умовах обмеженості бюджетних коштів [1].  

Метою дослідження є обгрунтування необхідності створення лікарняних 

кас у системі обов‘язкового державного медичного страхування. 

За організаційно-правовою формою лікарняні каси в Україні – це членські 

благодійні організації або громадські об‘єднання, що функціонують у 

правовому полі, створеному Законами України «Про благодійництво та 

благодійні організації» та «Про об‘єднання громадян». Нині чисельність таких 

кас зростає: станом на 1 січня 2011 р. їх налічувалося 221, а їхніх членів – 

755 тис осіб. Збільшення кількості членів зумовило приріст фінансових 

ресурсів лікарняних кас. Так, у 2010 р. він сягнув 88,6 млн грн, у т.ч. 2,1 млн 

грн від підприємств і організацій. Виплати також зростають: у 2010 р. вони 

становили 83,2 млн грн, зокрема на придбання медикаментів – 63,8, виробів 

медичного призначення – 0,8, на ведення справ і утримання кас – 15, 4 млн грн. 

За рахунок коштів лікарняних кас медичні послуги надано 487 тис осіб [2]. 

Однак за діючою схемою щомісячні внески (приблизно 20 грн) сплачують 

лише члени ЛК, відповідно, резерв коштів не є достатнім для надання широкого 

спектру послуг пацієнтам [3]. Тому доцільно було б, щоб розмір внеску сягав 

більшої суми, але сплачувався частково роботодавцем (у вигляді нарахувань на 

фонд оплати праці), частково працівником. Страхові внески за вразливі 

категорії населення – пенсіонерів, дітей, багатодітних матерів, інвалідів – 

сплачуватиме держава. 
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Рис. 1. Взаємовідносини між суб‘єктами системи державного медичного 

страхування 
 

 Надання медичних послуг забезпечуватимуть касові лікарі – 

спеціалізований медичний персонал, що має дозвіл від ЛК на лікування 

застрахованих. Статус касового лікаря не надаватиметься працівникам 

приватних медичних центрів і лікарень. Усі касові лікарі належатимуть до 

Об‘єднань касових лікарів, що утворюватимуться за регіональним принципом. 

 Об‘єднання касових лікарів як суб‘єкт державного медичного 

страхування, виступатиме посередником між лікарняними касами та касовими 

лікарями. Одними з головних функцій Об‘єднання є гарантування надання 

кваліфікованої медичної допомоги членам ЛК і здійснення оплати праці 

касових лікарів.  

 Тема оплати праці лікарів є дуже актуальним питанням, оскільки в 

нинішніх умовах заробітна плата лікаря залежить хіба що від спеціалізації, 

стажу роботи та ряду інших надбавок, однак не аналізується який за розміром 

штат спеціалізованого медичного персоналу потрібен у тому чи іншому регіоні, 

не враховується обсяг наданих послуг (пролікованих випадків) кожним лікарем. 

Тому ми пропонуємо ввести електронну систему обліку всіх медичних 

працівників, де на персональній сторінці лікаря відображатиметься кожен 

пацієнт, що обслуговується, кожна надана послуга. Відповідно до зібраних за 

місяць даних, Об‘єднання касових лікарів розподіляє між касовими лікарями 

суму загальної оплати послуг, що надійшла від лікарняної каси. Таким чином, 

розрахунки за надані застрахованим пацієнтам медичні послуги не 

здійснюються безпосередньо між лікарем і пацієнтом. Дана система сприяє 

заохоченню лікаря працювати продуктивніше й якісно надавати послуги. 

 Отже, реформування системи охорони здоров‘я – складний і тривалий 

процес, однак в Україні ще не існує єдиної схеми, за якою він буде 

здійснюватися. На нашу думку, концентрувати кошти, внесені громадянами на 

медичне забезпечення, в єдиному державному фонді є не доцільно, оскільки 

багаторічна практика довела неспроможність такої системи функціонувати на 

належному рівні. Тому ми пропонуємо продовжувати політику створення 
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лікарняних кас, але не в якості додаткового джерела фінансування, а в рамках 

обов‘язкового державного медичного страхування. 
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Умовою економічного зростання в країні є забезпечення збалансованого 

розвитку не тільки фінансової та виробничої сфери, але й належного рівня 

інфраструктури, зокрема транспортних перевезень. Значна географічна 

протяжність території України, нерівномірність розміщення промислових 

центрів і густоти населення зумовлюють актуальність застосування логістики в 

регулюванні пасажирських перевезень усіма видами транспорту. 

Природно-кліматичні та географічні умови дозволяють використовувати 

в Україні практично всі види транспорту. Поряд із тим, розвиток більшості з 

них на сьогодні є незадовільним. У цілому, послуги, що надаються 

транспортними компаніями характеризуються низькою якістю, що значно 

поступається європейському рівню. Недостатність фінансування транспортної 

галузі та її інформаційної підтримки ренто здатності українських перевізників. 

Через низький рівень застосування логістичних підходів, складнощі виникають 

також і в побудові маршрутів перевезень. Серед інших проблем транспортної 

логістики в Україні слід також відзначити недосконалість системи страхування 

транспортних засобів і складності в організації взаємодії декількох видів 

транспорту [3]. 

Досліджуючи розвиток пасажирських перевезень у розрізі видів 

транспорту, відзначимо, що найдешевшими в Україні є річковий і морський 

транспорт, але їх використання стосується переважно вантажоперевезень. Що 

стосується найшвидшого виду перевезень на великі відстані – повітряного 

http://mlk.org.ua/about/publication/20031114-2140.html
http://likkasa.com.ua/?p=2636#more-2636
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транспорту, то в Україні сферою його застосування є в основному міжнародні 

рейси, а частка в загальному пасажирообороті в країні становить менше 1 %.  

Таким чином, провідну роль у пасажирських перевезеннях в Україні 

відіграють залізничний та автомобільний транспорт. Пасажирооборот за цими 

видами транспорту за січень-лютий 2013 року становив відповідно 6036,3 млн 

пас. км і 7665,5 млн пас. км [1].  

Вітчизняні дослідники проблематики розвитку транспортної логістики в 

Україні звертають увагу на доцільність формування в Україні транспортно-

логістичного кластеру. В загальному розумінні кластер є групою компаній, що 

взаємопов‘язані, взаємодоповнюють і взаємодіють між собою на основі 

географічного сусідства, спільності сфери чи виду діяльності. 

У сфері транспортної логістики створення кластерів як єдиних 

консолідуючих транспортних центів дозволить досягти таких переваг: 

підвищити ефективність транспортно-логістичного обслуговування вантажних і 

пасажирських перевезень на основі взаємодії різних видів транспорту; 

запроваджувати в процес перевезень сучасні транспортно-логістичні та 

інформаційні технології; залучати міжнародні транзитні потоки та розвивати 

міжрегіональні та зовнішньоторгівельні зв‘язки [2]. 

Безумовно, важливий вплив на розвиток транспортної галузі в Україні та 

впровадження логістичних підходів у її функціонування має державне 

регулювання. На сьогодні основними напрямками державного впливу на 

розвиток системи пасажирських перевезень має бути: підтримка конкуренції на 

даному ринку, що сприятиме підвищенню якості обслуговування пасажирів; 

регулювання тарифів на перевезення з метою забезпечення доступності 

транспортних послуг усім категоріям населення; оптимізація кількості 

транспортних засобів на маршрутах і регламентація правил перевезення 

пасажирів.  

Знаходження шляхів виконання зазначених завдань нерозривно пов‘язано 

із розширенням застосування логістичних підходів у сфері пасажирських 

перевезень в Україні. Це дозволить не лише більш ефективно вирішувати 

поточні проблеми транспортної галузі, але й зробить суттєвий внесок у 

формування її конкурентоспроможності в майбутньому. 
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Чорноморський регіон – один із найбільш великих по площі районів 

Автономної республіки Крим. Його здатністю є унікальний степовий ландшафт 

(просторі степові поля), найбільше узбережжя Чорного моря в Криму, 

віддаленість від великих промислово розвинених міст і великі відстані між 

населеними пунктами району. 

Чорноморський регіон на даному етапі свого розвитку щодня стикається з 

необхідністю визначення чіткого бачення і напрямів подальшої діяльності в 

соціально-економічній, політичній, культурній сферах суспільного життя. 

Унікальність території вимагає застосування індивідуальних підходів до 

її управління. Саме тому, такий підхід до розробки перспектив розвитку, на тлі 

вкрай низької ефективності стандартних управлінських методів планування 

розвитку територій, стали поштовхом для розробки плану стратегічного 

розвитку Чорноморського регіону в АРК. 

Стратегія сталого розвитку Чорноморського регіону в АРК на період до 

2020 року – живий приклад прояву відповідальності, прагнення, користі від 

спільної співпраці влади та громади для впевненого успішного майбутнього. 

Даний проект повинен стати фундаментом для конструктивного діалогу 

та партнерства між різними організаціями, органами влади та проектами 

міжнародної технічної допомоги для реалізації конкретних проектів та ініціатив 

для покращення добробуту жителів Чорноморського регіону, процвітання 

Автономної Республіки Крим. 

У процесі дослідження даної проблеми визначили декілька стратегічних 

напрямків для покращення розвитку туризму Чорноморського краю АРК. 

Оскільки туризм є найбільш динамічно розвинутою галуззю економіки, 

яка при системній організації процесу дозволяє зайняти населення в різних 

сферах економічної діяльності та сфери обслуговування, розвивати 

підприємництво, підтримувати місцевих виробників продовольчих товарів і 

сільського господарства, а також відроджувати культурні та національні 

традиції регіону [1, c. 215].  

Тому, в даний час динамічний розвиток туризму в Чорноморському 

районі АРК стримується наступними проблемами: 

 нетривалість туристичного сезону (липень-серпень); 

 незадовільний санітарний стан пляжів, місць відпочинку та населених 

пунктів району; 

  недостатня кількість місць для проведення дозвілля та розваги туристів; 
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 низька якість обслуговування в усіх сегментах сектору послуг; 

 проблеми з безперебійною подачею електропостачання в літній період, 

доступ до питної води та мережі Інтернет. 

Ні для кого не секрет, що в Чорноморський район приїжджають туристи 

різних сфер інтересів, одні в пошуках недорогого відпочинку, інші – як цінителі 

унікальних природних ландшафтів та екстремальних видів спорту. 

Але для більшості відпочиваючих вирішальним фактором залишається 

відносна невисока вартість проживання та послуг. Проте останнім часом 

сформувався сегмент споживачів, в основному серед любителів активних видів 

відпочинку, які готові оплачувати дорожчі послуги, за умови, якщо якість буде 

відповідати його ціною. 

Основні потоки відпочиваючих із Росії та наші співвітчизники давно 

вважають невід‘ємною частиною будь-якого закладу громадського харчування 

наявність якісного сервісу, який проявляється не тільки в оперативності подачі 

замовлення, а й у політиці гостинності, тобто прояви уваги до туриста як гостя, 

а не як до засобу короткочасного заробітку [2].  

На підприємствах курортно-рекреаційного комплексу Чорноморського 

району необхідно підвищувати якість обслуговування туристів і гостей району 

відповідно до прийнятих у світовій спільноті правилами обслуговування та 

просувати політику гостинності в усіх громадських закладах. Для цього можна 

запропонувати деякі пропозиції для покращення сервісу. А саме: 

 запровадити нові стандарти туристичного, готельного та екскурсійного 

обслуговування, розробленого Міністерством курортів і туризму АРК; 

 організувати на постійній основі навчальні програми для підвищення 

кваліфікації персоналу сфери обслуговування і туризму. 

Піщані та мілководні пляжі Чорноморського району давно стали 

улюбленими місцями для відпочинку сімей з дітьми. З метою подальшого 

розвитку Чорноморського району як сучасного курорту, необхідно 

розширювати спектр пропонованих послуг із урахуванням потреб цієї категорії 

відпочиваючих – організовувати тематичні дитячі свята, пропонувати «дитяче 

меню» в кафе та ресторанах, відкривати нові ігрові майданчики при магазинах, 

торгових центрах та інших громадських місцях.  

Для цього необхідно виконати наступні завдання: 

- сприяти відкриттю місць для короткочасного перебування дітей туристів і 

рекреантів (в т.ч. ігрові кімнати в пансіонатах і готельних комплексах); 

- сприяти в підготовці кваліфікованого персоналу для роботи з дітьми на 

базі районного центру зайнятості; 

- сприяти в будівництві дитячих майданчиків. 
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В умовах, що склалися в Україні на нинішньому етапі її розвитку, 

проблема мотивації особистості набула важливого значення, оскільки 

вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови 

створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал 

підприємств до ефективної діяльності.  

У цілому під мотиваційним потенціалом підприємства слід розуміти 

економічну категорію, яка визначає можливість підприємства впливати на 

поведінку працівників із метою задоволення їх актуалізованих потреб і 

спрямування їх зусиль, навичок і вмінь у напрямку найбільш ефективного 

досягнення цілей організації. Складові елементи мотиваційного потенціалу 

підприємства формуються з сукупності матеріальних і нематеріальних 

стимулів: матеріальні стимули, моральні стимули, стимули професійно- 

кваліфікаційного розвитку працівників, стимули сприятливих умов праці, 

стимули соціальної гармонії та психологічного клімату в колективі [2]. 

У сучасних умовах матеріальні стимули є найбільш вагомою складовою 

мотиваційного потенціалу підприємства. 

На сьогодні заробітна плата працівників не виконує властиві їй функції 

повною мірою. Здебільшого це пов‘язано з її низьким рівнем, який не 

забезпечує достатнього життєвого рівня працюючих. Створюючи власну 

систему мотивації робітників, керівництво зазвичай спирається на позитивний 

досвід інших підприємств. В умовах розвитку ринкової економіки в Україні все 

більша увага приділяється світовій теорії та практиці мотивації праці [3]. 

Наприклад, у британських фірмах широко розповсюджене заохочення у 

формі подарунків. Британські керівники винагороджують цінними 

подарунками та туристичними путівками. Процедура винагородження 

проводиться залежно від досягнутих успіхів: на робочих місцях, на святах у 

колі фірми та інше. Це дозволяє популяризувати досягнення в галузі 

підвищення ефективності праці та її якості, які до цього були непомітними. 

Однією з поширених на Заході систем стимулювання працівників є 

система послідовної винагороди. Ця система заснована на бажанні працівників 

зробити кар‘єру в певній організації [3]. 

На сьогодні у нашій державі застосовуються лише окремі елементи 

стимулювання професійного розвитку персоналу, які, в свою чергу, не мають 

комплексного характеру та належного фінансування. 

Нематеріальна мотивація є не менш важливою ніж матеріальна. У певних 

державах, особливо розвинутих, нематеріальні стимули навіть більше ціняться 
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ніж матеріальні. В нинішніх умовах рівень мотивації праці, порівняно з 

провідними країнами світу є на дуже низькому рівні [4]. 

Останнім часом на передових українських підприємствах як експеримент 

почала впроваджуватись японська форма управління підприємством, одним із її 

компонентів є підвищення культури виробництва. Використовування 5-ти 

принципів праці є одним із елементів робочої моралі, що вимагає: 

ліквідовувати непотрібні речі на місцях праці, правильно зберігати потрібні 

речі, постійно підтримувати чистоту та порядок на робочому місці, 

підтримувати постійну готовність робочого місця до роботи, засвоїти 

дисципліну та дотримуватися перелічених принципів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день систему 

мотивації праці треба поліпшувати певними шляхами: 

- необхідно перерозглянути структуру заробітної плати, враховуючи 

особливості матеріального стимулювання; 

- збільшити об‘єми виробництва, інвестуючи в нові потужності, тим 

самим створювати умови для суспільного будівництва, а значить, сприяти 

покращенню умов життя громадян; 

- розвивати підприємство, створюючи нові робочі місця, 

забезпечувати працівників регулярною заробітною платою, соціальними 

гарантіями; 

- сприяти покращенню екологічної ситуації в регіоні своїй 

діяльності, проводити моніторинг, гарантуючий постійний контроль за станом 

навколишньої середи [3]. 

Упровадження запропонованих заходів у поєднанні з удосконаленням 

інших методів управління дозволить підвищити зацікавленість співробітників у 

результатах своєї праці й ефективність всієї системи управління 

підприємством. 

Таким чином, основним завданням для підприємств на сьогодні, 

залишається сформувати цілісний механізм правильного застосування 

матеріальних та нематеріальних методів мотивації, їх пристосування до 

особливостей кожного окремого працівника. Адже тільки комплексне та 

правильне застосування усього спектру мотиваційних методів може 

забезпечити максимальне підвищення продуктивності праці. 

Список використаних джерел 

1. Владислав Мазур. Мотивація персоналу підприємства в контексті потреб. // Економіка 

АПК. – 2011. – С. 250-252. 

2. Горбань В. Б. Аналізування складних елементів мотиваційного потенціалу підприємств – 

суб’єктів господарської діяльності. // Наука й економіка. –2012. – № 2. – С. 151-157. 

3. Дар’я Петраченко. Мотивація і стимулювання праці персоналу як інструмент 

удосконалення діяльності підприємства. // Економіка. – 2009. – № 9. – С. 23-27. 

4. Петренко Н. О. Формування ефективної системи мотивації праці. // Економіка АПК. – 

2008. – № 2. – С. 129-131. 

 

 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

468 

УДК 657.471.12 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА 

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 

ТРАНСПОРТІ 

Ковалевська В. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Саюн А. О. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах для забезпечення стійкої 

позиції залізничного транспорту на ринку перевезень необхідно удосконалення 

управління витратами, що включає як прийняття оптимальних рішень, так і 

пошук резервів зниження витрат і шляхів їх реалізації.  

Ключовим показником ефективності роботи, як і раніше, залишається 

продуктивність праці, а тому вирішення соціальних питань, в т.ч. і підвищення 

зарплати, можливе лише при подальшому зростанні обсягів перевезень, 

нарощуванні обсягів виробництва та підвищенні інтенсивності праці. Це дасть 

можливість конкурувати у ринковій системі господарства. 

Метою дослідження є розгляд пропозицій щодо підвищення 

продуктивності праці та зниження витрат на оплату праці на залізничному 

транспорті. 

Виклад основного матеріалу. Підвищення продуктивності праці та 

зниження витрат на оплату праці залежить від правильної організації та 

використання трудових ресурсів на залізничному транспорті. 

При цьому необхідно враховувати, що нестача робочої сили спричиняє 

відхилення у технологічному процесі, непродуктивні витрати, а надлишок 

призводить до недостатнього завантаження робітників, використання робочої 

сили не за призначенням, зниження продуктивності праці. 

Отже, можна запропонувати наступні пропозиції щодо підвищення 

продуктивності праці: 

- удосконалення техніки та технології; 

- покращення організації виробництва, раціональне розміщення 

виробничих сил, спеціалізація підприємства, найбільш повне використання 

наявного обладнання; 

- удосконалення організації праці, тобто покращення використання 

живої праці, підвищення кваліфікації кадрів, культурно-технічного рівня 

робітників, зміцнення трудової дисципліни та вдосконалення системи 

заробітної плати, нормування праці й особиста матеріальна зацікавленість усіх 

робітників [1]. 

Важливими характерними змінами чисельності та структури персоналу є: 

а) відносне скорочення приросту чисельності працівників порівняно із 

зростанням обсягу виробництва та фінансових результатів діяльності; 

б) зростання частки робітників у складі промислово-виробничого 

персоналу, як передумова зростання продуктивності його праці. 
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Основними засобами посилення мотивації залізничників до праці є: 

забезпечення зростання заробітної плати; створення механізму, що забезпечить 

виплату винагороди працівникам залежно від реальних результатів їх праці; 

удосконалення системи управління персоналом; стимулювання зацікавленості 

працівників у підвищенні ефективності виробництва; забезпечення зростання 

соціального захисту працівників галузі [2].  

 Забезпечення виконання заходів по зниженню експлуатаційних витрат 

можливе за рахунок упровадження ресурсозберігаючих технологій, вивільнення 

невикористаних потужностей підприємства, скорочення та ліквідація збиткових 

видів діяльності, приведення чисельності робітників, парків рухомого складу та 

інших виробничих потужностей відповідно до обсягів перевезення. 

 Підприємство має можливість скоротити ці витрати за допомогою: 

- раціоналізації технічних потужностей; 

- зміни практики технічного обслуговування й інвестицій в обладнання, 

що використовується для обслуговування; 

- цільових капіталовкладень, спрямованих на підвищення 

продуктивності праці [3]. 

Висновки. На сьогоднішній день стан залізничного транспорту не 

відповідає вимогам, котрі висуває світова спільнота до сучасних транспортних 

систем. Необхідно вдосконалити організаційно-економічний механізм, який би 

стимулював підприємства всіх рівнів, постійно добиватися виконання робіт і 

мінімальними витратами. Критеріями економічної ефективності на залізничних 

станціях виступають показники, які порівнюють результати роботи та витрати.  

Велике значення для підвищення продуктивності праці мають 

організаційно-економічні фактори, які визначаються рівнем організації 

виробництва, праці й управління. До таких факторів можна віднести шляхи 

поліпшення форм організаційно-виробничих підрозділів і допоміжних служб, 

удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу праці, 

застосування передових методів і прийомів праці, поліпшення умов праці, а 

також удосконалення матеріального стимулювання праці. 
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На сьогоднішній день виставкова діяльність є однією з найактуальніших 

сфер сучасної світової економіки, оскільки вона відіграє важливу роль у 

зміцненні міжнародних звєязків, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, пропаганді 

нових технологій і нових видів продукції, стимулює закріплення позитивних 

структурних змін в економіці, сприяє науково-технічному та технологічному 

оновленню вітчизняного виробництва.  

Сумська торгова-промислова палата одна з тих структур, яка пропонує 

послуги проведення як міжнародних, так і регіональних виставок, організовує 

виставки продукції українських підприємств за кордоном, здійснює технічне 

забезпечення виставок власним виставковим устаткуванням, починаючи від 

проектування та індивідуальних виставкових стендів до їхнього монтажу. Крім 

того, Сумська ТПП забезпечує експозиції виставки художнім оформленням, 

виготовленням і наданням рекламної продукції. 

Потреба підприємств у виставкової діяльності, за оцінками експертів, 

зростає в останні роки. Стосовно виставок, що проводяться саме в Сумському 

регіоні, слід відмітити, що більшість із запланованих виставок носить 

періодичний характер.Основними відвідувачами виставок є населення міста 

Суми й області. Хоча серед відвідувачів  доволі часто зустрічаються іноземні 

гості, як близького так і далекого зарубіжжя. В середньому виставки відвідують 

20000 – 30000 осіб (приблизно 10 % від кількості населення м. Суми). 

Знаковою подією стало відкриття в м. Суми у вересні 2011 року 

виставкового центру Сумської ТПП «Іллінський». Це нова, сучасна забудова, 

яка спроектована спеціально як виставковий центр з урахуванням сучасних 

потреб в виставкової сфері діяльності. Даний центр став основним місцем для 

проведення виставкових заходів регіону. 

К 2012 році Сумської ТПП було організовано та проведено шість 

виставок, одна з яких була універсальною, чотири – багатогалузеві виставки 

споживчих товарів та одна спеціалізована – «Автосалон». 

Заслуговує на більш детальне дослідження Міжнародна універсальна 

виставка «Слобожанський міст», яка в цьому році буде проводитись вже в 

десятий раз. У минулому році виставка «Слобожанський міст 2012» тривала 

три дні і за цей час була можливість спостерігати десятки експозицій 

підприємств Слобожанського краю та низки областей Російської Федерації – 

Курської, Бєлгородської, Брянської, Орловської, Архангельської областей. Слід 

відмітити, що кількість учасників в останні роки зростає. Наприклад, у 2010 р. 

участь брало лише 21 підприємство, 4 з яких були іноземними. А в 2011 році 
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учасниками виставки були вже 69 підприємств, 56 з яких – підприємства 

Російської Федерації. Такий високий результат був досягнутий завдяки 

спільному проведенню двох важливих заходів – «Дні Російських регіонів» в 

Україні та виставка «Слобожанський міст 2010».  

На нашу думку, основними напрямками вдосконалення виставкової 

діяльності Сумської торгово-промислової палати повинні бути: 

 поліпшення технічних умов проведення виставок; 

 покращення інфраструктури виставкової справи; 

 підвищення якості виставкових послуг; 

 розширення участі в зарубіжних виставках та ярмарках; 

 подальшу підтримку національних організаторів виставок у порівнянні з 

зарубіжними щодо проведення виставок за тематиками та термінами; 

 усунення дубляжу тем і узгодження термінів проведення виставок згідно з 

графіком проведення виставкових подій в Україні та закордоном, що не 

втрачати потенційних учасників виставок. 

Ми вважаємо, що тільки таким чином виставкова діяльність Сумської 

ТПП зможе підвищити свою конкурентоспроможність та зміцнити свої позиції 

не тільки в структурі національної економіки, але й на міжнародному ринку 

виставкових послуг. 
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Актуальність дослідження визначається перш за все тим, що зовнішня 

торгівля відіграє важливу роль у функціонуванні національної економіки 

країни. Зовнішня торгівля є засобом, який країна застосовує для розвитку та 

поглиблення спеціалізації своїх економік, підвищення продуктивності праці, 

ефективного використання своїх ресурсів. Високі показники економічного 

розвитку країни – одна з умов для того, щоб мати реальні перспективи 

інтеграції до європейського співтовариства.  



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

472 

Питання розвитку та функціонування зовнішньої торгівлі досліджуються 

в працях зарубіжних і вітчизняних учених: І. Агапової, С. Вигодського, 

П. Кобзаря, О. Розова, В. Афанасьєва, Т. Костюка, Т. Циганкова, В. Фомічова та 

багато інших. 

Незважаючи, на значну кількість робіт, що пояснюють передумови 

формування зовнішньоторговельної політики, існує низка проблем, які 

пов‘язані з реалізацією, трансформацією у зв‘язку з геополітичними змінами у 

світовому господарстві, із процесами його глобалізації вивчені недостатньо. 

Метою дослідження є визначення основних проблем і недоліків 

зовнішньої торгівлі України, а також окреслити можливі шляхи їх вирішення.  

Як важливу умову включення України в інтеграційні процеси можна 

виокремити розвиток двосторонніх і багатосторонніх її відносин з сусідніми 

державами. Однією з форм міжнародних економічних відносин є зовнішня 

торгівля. Показником участі економіки в міжнародній торгівлі є 

зовнішньоторговельний оборот, який складається з двох частин: експорт та 

імпорт. Наразі зовнішня торгівля України набула здебільшого одностороннього 

зв‘язку, тобто, переважання імпорту над експортом, як наслідок від‘ємний 

торговий баланс (рис. 1). 
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Рис. 1. Сальдо торгового балансу в Україні 

 

Збільшення негативного сальдо в зовнішній торгівлі України може 

призвести до погіршення платіжного балансу та неможливості з боку нашої 

держави вчасно обслуговувати зовнішні фінансові зобов‘язання. 

Також, варто зазначити, що структура експорту свідчить, що не 

дивлячись на позитивні тенденції в зміні його об‘ємів, товарне наповнення 

залишається колишнім – сировинним і низько технологічним. Частка продукції 

машинобудування не перевищує 15 %, тоді в таких країнах як Японія, 

Німеччина вона становить майже 50 %. Причиною таких негативних тенденцій 

є відсутність належної фінансової підтримки експортної діяльності. В структурі 

імпорту переважають енергоресурси і високотехнологічна продукція. У 2012 

році  Україна імпортувала з Росії 33 мільярди кубометрів газу. Використовуючи 
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своє монопольне становище, Росія підвищує ціни на енергоносії, що 

призводить до односторонніх вигод і послаблення конкурентних позицій 

України на спільних ринках. 

Не зовсім оптимальною в Україні є й географічна структура нашого 

зовнішньоторговельного обороту. Більша частка нашого експорту та імпорту 

припадає на колишні республіки Радянського Союзу. Маючи продукцію 

вітчизняного машинобудування та сільського господарства, нашій державі 

дуже складно проникнути на ринки високорозвинених країн. У 2012 році обсяг 

експорту до Азії склав лише 27 % загального обсягу експорту, Європи – 25 %, 

Америки – 3 %, Австралії і Океанії – 0,1 %. 

Проведене дослідження дає нам можливість стверджувати, що стан 

зовнішньої торгівлі України є незадовільним. Для подолання цих проблем 

потрібно: 

 підтримувати тісні зв‘язки з індустріально розвиненими державами; 

 залучити іноземні інвестиції; 

 удосконалити механізм фінансування та кредитування виробництв, 

які здійснюють експорт; 

 удосконалити нормативну базу; 

 отримати сертифікати на продукцію вітчизняного виробництва, 

забезпечення стандартизаційного оформлення вітчизняної продукції вимогам 

західних ринків. 

Отже, Україна повинна стимулювати розвиток зовнішньої торгівлі, адже 

в наш час неможливе соціально-економічне зростання без ефективного 

зовнішнього співробітництва.  
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Транспорт сьогодні має розглядатися як галузь, що створює корисний 

простір. Поряд з іншими інфраструктурними галузями (енергетика, зв‘язок та 

ін.) транспорт забезпечує базові умови життєдіяльності суспільства та являє 

собою найважливіший інструмент вирішення соціальних, економічних, 

політичних завдань. Разом із тим сучасний науково-технічний прогрес 

відкриває великі перспективи в розвитку транспорту, висуває на провідне місце 

його модернізацію. 

Наукові пошуки з вирішення проблем економіки транспорту України 

вивчались і досліджувались у працях вітчизняних учених А. Ткаченко [1], 

О. Амоша [4], О. Філліпова [4]. 

Очевидно, що з ростом міст виникає велика кількість проблеми, а саме: 

економічні, управлінські, екологічні, соціальні. Рішенням даних труднощів має 

стати розвиток і модернізація міського транспорту та на основі зарубіжного 

досвіду. 

Важливими завданнями щодо розвитку транспортної інфраструктури в 

сучасних містах є: система громадського транспорту має стати більш надійною, 

більш швидкою та доступною для мешканців; упровадження нових видів 

транспорту; вдосконалення систем управління транспортними потоками; 

підвищення безпеки транспорту за рахунок надання в містах і в селищах більше 

території для пішоходів і велосипедистів, а також зниження допустимої 

швидкості в закритій місцевості. [1]  

Вулично-дорожня мережа (ВДС) міста створюється десятиліттями, і для її 

зміни необхідно час і значні інвестиції. Структура та протяжність УДС міст 

створюються на основі генеральних планів розвитку, орієнтованих на певний 

рівень автомобілізації. Основними її недоліками є: нерозвиненість мережі 

місцевих вулиць; низька пропускна спроможність вулиць і перетинань; 

суміщене рух громадського пасажирського транспорту, легкового та 

вантажного руху; застосування для регулювання руху застарілих методів і 

технічних засобів, орієнтованих на рух транспортних потоків малої щільності; 

відсутність системи інформаційного забезпечення міського руху; практична 

відсутність системи забезпечення парковок у місті. [2] 

Пошук рішень у цій області йде за двома ключовими напрямами: 

створення нової системи громадського транспорту, а також використання 

сучасних можливостей технологій для управління потоками міського 

транспорту (створення так званих інтелектуальних транспортних систем). 
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Інтелектуальну транспортну систему можна визначити як комплекс 

взаємопов‘язаних автоматизованих систем контролю і управління дорожнім 

рухом, а також диспетчерських центрів різних відомчих приладдя, об‘єднаних 

єдиною метою максимально ефективного (оптимального) управління складною 

різнорідної інфраструктурою всього транспортного господарства. Зразком 

реформ міської транспортної мережі вважають Нову Зеландію. Там тільки за 

рахунок реформ з 1 липня 1991 року в Веллінгтоні ціни впали на 60 %. Число 

поїздок на міському транспорті перестало знижуватися до 1993 року. З тих пір 

воно збільшилося на 40 %. Суть реформи полягала в тому, що міський 

транспорт функціонує тільки на конкурентній основі при повній відсутності 

муніципальних операторів. Якщо такі оператори залишилися, субсидії вони 

отримують на конкурентній основі з приватними операторам, беручи участь у 

відкритих тендерах. [3] 

У США та Німеччині розробляється незвичайний проект. Суть, якого 

полягає у створення муніципальної системи оренди автотранспорту. 

Користувач в Інтернеті визначає положення найближчій до нього суспільної 

машини, потім, використовуючи встановлений в салоні автомобіля термінал, 

авторизується в системі, доїжджає до потрібного йому місця, де і залишає 

машину. Тут нею може скористатися наступний користувач. Крім того, у водія 

є альтернатива – вибрати мінівен, якщо потрібно відвезти всю сім‘ю на пікнік, 

або мікролітражку для поїздки в офіс. [4] У багатьох сучасних містах 

будівництво підземних, автомобільних і рейкових магістралей є чи не єдиним 

способом розвитку транспортної інфраструктури та досягнення прийнятних 

показників забезпеченості автомобільними та рейковими дорогами, оскільки 

будівництво нових магістралей на поверхні в умовах щільної міської забудови 

стає економічно недоцільним. 

Отже, можна зробити висновок, що варіантів модернізації транспортної 

інфраструктури міст України є у великій кількості (приклад тому розвиток 

зарубіжних міст). Найголовніше розробити план розвитку, зваживши всі плюси 

та мінуси, врахувати всі можливі фактори та можна сміливо здійснювати 

модернізацію транспортної інфраструктури міста. 
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Важлива роль в антикризовому управлінні належить фінансовому 

менеджменту, що представляє сполучення стратегічних і тактичних елементів 

фінансового забезпечення підприємства, які дозволяють керувати грошовими 

потоками та знаходити оптимальні грошові рішення. Антикризове фінансове 

управління містить у собі стратегію і тактику управління.  

Стратегією слід розуміти як загальний напрямок і способи використання 

засобів для досягнення поставленої мети. Цьому відповідає визначений набір 

правил і обмежень для прийняття рішень. Стратегія дозволяє сконцентрувати 

зусилля на варіантах оптимального рішення, не суперечного прийнятої загальної 

стратегії. 

Тактика – це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети 

в конкретних умовах. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є 

сукупність умов здійснення грошового обігу, кругообігу вартості, руху 

фінансових ресурсів і фінансових відносин між суб’єктами, які хазяюють, і 

їхніми підрозділами у хазяйському процесі [4]. 

Особливу увагу при антикризовому фінансовому управлінні слід приділяти 

вибору напрямків та стратегії підприємства по виходу з кризи.  

Зважаючи на необхідний зміст антикризової концепції, а також здобутки 

вітчизняних і зарубіжних учених, слід виділити п‘ять різновидів стратегій 

антикризової діяльності (рис. 1) [1]. Запропоновані стратегії являють собою 

паралельну класифікацію відомих стратегій розвитку підприємств за стадіями 

життєвого циклу організації та показують їхню антикризову спрямованість. 
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Рис. 1. Види стратегії антикризової діяльності та їх взаємозв‘язки з 

тактикою здійснення антикризового менеджменту 
 

Стратегія антикризового розвитку підприємства має включати два типи 

стратегії – стратегія подолання кризи та стратегія недопущення кризи. Таким 

чином, стратегічне антикризове управління має бути симбіозом оперативного 

менеджменту, що включає контроль поточної ситуації на основі постійного 

моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища, вибір і реалізацію 

стратегії подолання кризи й стратегічного управління, стратегії недопущення 

кризи [2]. 

Розробка системи ключових стратегічних орієнтирів втілюють 

основоположні вимоги до перспективного розвитку підприємства з 

урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін і необхідності оцінки стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Вирішення завдання недопущення кризи на підприємстві й виходу його 

на траєкторію подальшого економічного зростання неможливе без підвищення 

ефективності стратегічних управлінських рішень.  

Основними заходами, направленими на нейтралізацію загрози фінансової 

кризи є: страхування фінансових ризиків підприємства; реалізація зайвих або 

невживаних активів; вживання заходів по стягненню дебіторської 

заборгованості; економія інвестиційних ресурсів; економія поточних витрат; 

розв‘язання стратегічних завдань розширення експортної діяльності та ін. 

Не може бути стратегії, придатної для всіх підприємств, як не існує 

єдиного універсального стратегічного антикризового фінансового управління. 

Кожне підприємство є особливим, тому й процес формування стратегії для 

нього індивідуальний і залежить від позиції підприємства на ринку, динаміки 

його розвитку та потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик 

виготовленої продукції, стану економіки та багатьох інших чинників. Але є 
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основні моменти, які дозволяють говорити про загальні принципи антикризової 

стратегії.  

Отже, стратегія антикризового фінансового розвитку може доповнювати 

існуючу стратегію підприємства, тим самим, надаючи стратегічному 

управлінню антикризову спрямованість, вирішуючи першочергове завдання – 

недопущення кризи, а отже – стабільний розвиток підприємства. В цілому, 

запропонована стратегія антикризового розвитку сприяє підвищенню 

ефективності управління [3].  
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Одним із основних об‘єктів уваги кожної фірми є впровадження на ринок 

нової продукції. Безумовно, «новий товар» – це поняття відносне. Його 

новизна, як правило, визначається порівнянням функціональних особливостей з 

існуючими на ринку товарами. Для більшості товарів інновації – це більше 

модифікація старого продукту, ніж абсолютні функціональні зміни. Товар-

новація (нововведення), яке являє собою продукт науково-технічної й 

інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб або спосіб (технологію) 

виробництва товарів і послуг і відкриває для споживача нові сфери реалізації 

своїх потреб. 

Проблематику, стосовно видів нової продукції, що виводиться на ринок 

розгядали у своїх працях як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, а саме: Ж.-

Ж. Ламбен, В. В. Бандуров, Є.І. Нагорний, Б. Ф. Заблоцький, В. Я. Кардаш, 

А. Н. Панкрухін, О. М. Ястремська та багато інших. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B4%D0%BA&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2FSoc_Gum%2FMre%2F2009_4_2%2F1_6.pdf&ei=-T5sUaryBMbqswb5o4Ao&usg=AFQjCNEK5oOPd3l9x6B41gc2N6VvMv6xXw&bvm=bv.45175338,d.Yms
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Метою даної роботи є порівняльна характеристика підходів до 

визначення видів новизни товарів та інновацій. 

Існує кілька поглядів на те, що таке новий продукт. Так, із погляду права 

в багатьох розвинутих країнах продукт є новим протягом тільки певного часу. 

Наприклад, федеральна торговельна комісія США обмежує використання 

терміну «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його 

регулярного розподілу на ринку [2]. 

У таблиці 1 представлено типи нових товарів. 

Таблиця 1. 

Типи нових товарів 

Вид нових товарів Приклад 

Світові новинки Принципово новий товар, аналогів якому на ринку до його появи не було 

(ЕОМ, факсимільний, мобільний зв‘язок) 

Докорінно 

вдосконалені товари 

Товари, що задовольняють потреби, які раніше задовольняли інші товари-

аналоги, подібні за способом застосування (дискета щодо СD-диску тощо) 

Модифіковані товари Товари, які вже є на ринку, з деякими вдосконаленнями, що не змінюють 

докорінно їхніх характеристик 

Товари ринкової 

новизни 

Товари, які існують на інших ринках, але є новими для даного 

Товар нової сфери 

використання 

Товар нової сфери використання (добре відомий «скотч» спеціального 

побутового призначення застосовується для очищення верхнього одягу від 

пуху та порошинок) 

 

 

Нові товари, які є результатом вдосконалення та модифікації наявних 

товарів, становлять 45 % всіх нових товарів; товари, які є доповненням до 

наявної асортиментної групи та забезпечують більшу глибину асортименту, – 

25 %; нові асортиментні групи, що розширюють номенклатуру компанії, – 

20 %; світові новинки – лише 10 % [1]. 

У таблиці 2 представлено основні підходи щодо визначення видів 

новизни нових товарів та інновацій. 

Таблиця 2. 

Порівняльна характеристика підходів до визначення видів новизни 

товарів та інновацій 

Автор Вид новизни товарів / інновацій 

Нових товарів 

В. Я. Кардаш Виробнича, товарна, прогресивна та сукупна (як сукупність перших трьох) 

новизна товару 

А. С. Пелепягин Товарна, ринкова, збутова, виробнича, споживча новизна товару 

В. В. Бахотский Виробнича, ринкова, споживча новизна товару 

Н. С. Кубышина Абсолютна, відносна, вартісна, «доцільна», ринкова новизна товару 

Л. Волкова Виробнича, товарна, споживча, комплексна новизна товару 

П. Р. Диксон Ринкова, виробнича, товарна новизна товару 

В. Руделіус Товарна (в рамках неї виділяється соціальна новизна, новизна системи, власне 

новизна товару та новизна сировини і компонентів), виробнича, споживча 

новизна товару 

Л. В. Балабанова Ринкові, товарні, збутові, виробничі критерії новизни товару 
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Н. Чухрай Новизна товару може бути орієнтована на підприємство, товар, ринок, 

споживача 

С. Н. Ілляшенко Товарна та ринкова новизна товару 

Б. Ф. Заблоцький Споживча новизна товару 

А. П. Дурович Ринкова новизна товару 

О. М. Хотяшева Новизна для ринку та фірми 

Інновацій 

Ж.-Ж. Ламбен Міра новизни для фірми (ринкові, товарні та технологічні) 

Міра новизни для ринку (новизна концепції товару та технології) 

В. В. Бандуров Науково-технічна новизна новації 

Б. Ф. Заблоцький Базова, поліпшувальна, псевдо, модифікована новизна інновацій 

М. А. Йохна Абсолютна, відносна, умовна, суб‘єктивна новизна інновацій 

І. Шумпетер Технологічна (а в рамках неї продуктова та процесна) та ринкова новизна 

інновацій (інновації, що є новими для світу, для галузі в країні, для 

підприємства) 

 

Зазначимо, що Нагорний Є. І. [4] також виділяє 8 видів новизни товарів: 

споживча, виробнича товарна, ринкова, прогресивна, маркетингова, екологічна, 

соціальна. Таким чином, викладені підходи дозволяють визначити найбільш 

важливі, з точки зору новизни, характеристики товару. Причому, товар-

інновацію необхідно визначати по чотирьом типами (рівнів) характеристик, які 

формують у загальному плані споживчу вартість товару. Перший рівень 

пов‘язаний з основним призначенням продукту (з потребою, яку він 

задовольняє). Другий рівень характеризує певні фізичні характеристики товару 

(якість, спеціальні характеристики, марка, упаковка та ін.). Третій рівень 

пов‘язаний з характеристиками, які доповнюють споживчу вартість товару, у 

відомому сенсі, «в нематеріальному вигляді» (умови поставки, сервіс, гарантії, 

ціна та ін.). Четвертий рівень стосується суто особистісних особливостей 

споживача, які мають дуже важливе значення для правильного позиціонування 

товару на ринку (переваги перед конкурентами, нові можливості, імідж та ін.). 
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СТАН ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Кулдашова М. С. 

Науковий керівник: к.е.н. Пасенко В. М. 

Черкаський державний технологічний університет 

 

Розвиток економіки неможливий без забезпечення продуктивної 

зайнятості й ефективного використання трудового потенціалу. Фінансово-

економічна криза продемонструвала наскільки нестабільними були тенденції в 

до кризовий період, наскільки він вразливий до несприятливих економічних 

умов. 

Значною проблемою в Україні є існування вимушеної неповної 

зайнятості, заборгованість з виплат ЗП, недосконалість соціально-економічних 

важелів дотримання трудових прав і соціальних гарантій які призводять до 

значних економічних і соціальних втрат, зменшують конкурентоспроможність 

національної економіки.  

У зв‘язку з цим залишається актуальною потреба у науковому пошуку 

шляхів вирішення проблем зайнятості в сучасних умовах. Економічна криза, 

яка розпочалася наприкінці 2008 року, призвела до значного погіршення 

ситуації на вітчизняному ринку праці. Так в січні 2012 р. рівень безробіття зріс 

до 1,9 % порівняно з 2011 р. та було зареєстровано 520,9 тис безробітних, тоді 

як у січні 2011 р. 482,8 тис. Але треба зазначити, що рівень безробіття є досить 

диференційованим за регіонами країни. Найвищий рівень зайнятості у 2009 р. 

традиційно залишався у Києві (63,1 %) та у Севастополі (61,1 %), а найнижчий 

– у Івано-Франківській (51,9 %) та Тернопільській (52,9 %) областях України 

[1]. Зараз рівень економічної активності населення в Україні залишається 

нижчим, ніж, наприклад, для країн ЄС, де він склав у 2012 р. 64,1 % відсоток 

для осіб 15-64 років і значно менший від аналогічного показника таких країн як 

Швеція (78,6 % у 2010 р.), Нідерланди (74,7 %), Данія (73,4 %), Німеччина 

(71,1 %), Японія (70,1 %) та ін. [2].  

Економічне пожвавлення, що розпочалось у 2009 році покращило 

ситуацію на ринку праці: збільшився рівень економічної активності населення, 

рівень зайнятості, рівень прийому робочої сили, індекс ЗП, зменшився рівень 

безробіття, рівень вибуття. Водночас, незважаючи на позитивну динаміку в 

багатьох сферах вітчизняної економіки у 2012 продовжували спостерігатись 

ряд негативних явищ: зменшення кількості вільних робочих місць на 3 %, 

збільшення навантаження на 10 вільних робочих місць, вакантних посад на 

7,3 % та на 9,6 % у 2012р.; зросло приховане безробіття.  

Аналіз ситуації на вітчизняному ринку праці свідчить, що кризові 

тенденції ще не подолано. Хоча рівень безробіття з 2012 р. почав зменшуватись 

і відновилось зростання кількості зайнятого й економічно активного населення. 

В першу чергу, це нераціональна структура зайнятості, недостатньо високий її 
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рівень, зменшення рівня зайнятості серед молоді до 30 років. Вирішення цих 

проблем потребує активної та збалансованої політики зайнятості, спрямованої 

як на підвищення її рівня, так і відповідності структури попиту та пропозиції 

робочої сили, підвищення її мобільності. 
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Проблема підвищення ефективності управління персоналом є завжди 

актуальною, адже одним із ключових факторів виробництва будь-якого виду 

товарів і послуг є персонал підприємства. В сучасних умовах саме персонал 

розглядають як основний інтелектуальний ресурс, яким володіє підприємство. 

Науково-технічний прогрес і пов‘язане з ним різке збільшення частки 

наукомістких технологій обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-

психологічних якостей та культурного рівня працівника. Ефективне управління 

персоналом як особлива функція діяльності, пов‘язана з найманням 

працівників, їх навчанням, оцінкою і оплатою праці, що на сьогодні виступає 

важливою передумовою для ефективного функціонування виробництва [1].  

Головна мета ефективного управління персоналом полягає в забезпеченні 

підприємства працівниками, що відповідають вимогам даного підприємства, їх 

професійної та соціальної адаптації.  

На сучасному етапі економічного розвитку нашої країни раціональне 

використання трудових ресурсів є важливим резервом підвищення 

ефективності виробництва, збільшення обсягів виробництва продукції, 

підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. За останні роки в Україні 

намагаються змінити застарілу концепцію управління персоналом, але поки що 

даний процес є недостатньо ефективним. На нашу думку, перш ніж змінювати 

http://ukrstat.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
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концепцію управління персоналом, доцільно створити прозору систему роботи 

з персоналом. На даний час існуюча система, неефективність якої все більше 

очевидна, є майже незмінною ще з радянських часів [2]. У свою чергу, 

ефективність системи управління персоналом спрямована на підвищення 

продуктивності праці. Зростання продуктивності праці на будь-якому 

підприємстві залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, що можна 

об‘єднати в три великі групи: 

 техніко-технологічні, що визначаються рівнем розвитку та ступенем 

використання засобів виробництва; 

 організаційні, що відображають рівень організації виробництва; 

 соціально-економічні, що залежать, насамперед, від людського 

фактору. 

Перші два фактори у своїй основі мають техніко-організаційне підґрунтя, 

а основою соціально-економічного фактору є людина, її потреби та мотивація. 

На даний момент все більшої ваги набирають концепції управління 

персоналом, у центрі яких знаходиться людина як найвища цінність. 

Відповідно до них всі системи управління повинні бути націлені на 

максимально повне використання здібностей працівника в процесі 

виробництва, що є основою ефективної діяльності підприємства (організації, 

фірми).  

Соціально-економічні фактори можуть умовно поділятися на фактори 

морального та матеріального стимулювання. В обох випадках вони 

стимулюють зацікавленість працівників у підвищенні своєї продуктивності. 

Серед основних таких факторів можна виділити зростання заробітної плати, 

премії та допомоги, можливість самовираження та творчої реалізації, кар‘єра, 

підвищення кваліфікації та інше [3]. 

Зарубіжна практика доводить [4], що система управління має бути 

достатньо жорсткою та здатною здійснювати належний контроль відповідно до 

ієрархії. Вона передбачає впровадження центрального управління, як правило, 

концентрування технічної політики, фінансів, маркетингу, реклами, підготовки 

та розстановки кадрів, контроль інших показників. 

У сучасних умовах господарювання на заході широко розповсюджена 

система заохочення за впровадження різноманітних нововведень. Фірми 

формують преміальні фонди за створення, освоєння й випуск нової продукції, 

але їх розмір залежить від приросту обсягу продажу нової продукції, її частки в 

загальному обсязі виробництва. Розумова праця в зарубіжних країнах 

оплачується краще ніж фізична та перевищує її майже в половину [4].  

У нашій країні запозичення зарубіжного досвіду з формування кадрового 

потенціалу та ефективного його використання має виняткове значення. Тільки 

сильна зацікавленість працівників всіх рангів – від робітника до керівника – 

може створити відповідні сприятливі передумови швидкого зростання 

економіки, а отже збільшення відрахувань до бюджету та поліпшення 

добробуту всіх верств населення. 
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Отже, орієнтація економіки на використання ефективних концепцій 

управління персоналом на основі соціально-економічних факторів докорінно 

змінює підходи до рішення багатьох управлінських проблем і, насамперед тих, 

які пов‘язані з підвищенням ефективності праці персоналу. За умов 

раціонального впровадження західних технологій управління персоналом на 

основі людського фактору вітчизняні підприємства мають можливість 

підвищити продуктивність праці працівників та ефективність роботи 

підприємства в цілому з мінімальними матеріальними витратами, що є 

особливо актуальним в даний період постсвітової кризи. 
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У найзагальніших рисах приватизаційний процес можна визначити як 

передачу урядових функцій щодо власності приватному сектору. 

Актуальність теми дослідження полягає в поглибленому вивченні суті 

приватизаційних процесів, що здійснюються у специфічних умовах 

національної економіки, як активного засобу формування сучасного виробника 

і власника. Перевагами приватизації є: вдосконалення управління 

підприємствами, запровадження в економіці конкурентних засад, зниження 

витрат (у тому числі й трансакційних), покращення якості надання послуг 

споживачу тощо.  

 Проблемі приватизації присвячено значну кількість сучасних наукових 

досліджень, де аналізуються та оцінюються підсумки ринкового реформування 

в Україні, можливості й доцільність використання закордонного досвіду для 

ефективної приватизації підприємств. Це роботи М. Муллей, В. Хойєра, 
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В. Гриньової, В. Ланового, І. Лукінова, Г. Одінцової, П. Перерви, М. Хохлова, 

М. Чумаченка та інших [3]. 

Приватизація здійснюється на основі таких принципів: законності; 

державного регулювання та контролю; надання громадянам України 

пріоритетного права на придбання державного майна; забезпечення соціальної 

захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації; 

платності відчуження державного майна; пріоритетного права трудових 

колективів на придбання майна своїх підприємств; створення сприятливих умов 

для залучення інвестицій; безоплатної передачі частки державного майна 

кожному громадянинові України за приватизаційні папери; додержання 

антимонопольного законодавства; повного, своєчасного й достовірного 

інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об‘єкти 

приватизації. [2]. 

Як засвідчує вітчизняний трансформаційний досвід, основними 

проблемами у сфері приватизації є: 

 1. Неефективна державна політика, якій притаманні: практична 

відсутність стратегії реформування відносин власності; неврахування 

міжгалузевих зв‘язків в економіці; нерозвиненість інституційних механізмів 

ринкового регулювання економіки; неефективність протидії поширенню схем 

тіньової приватизації; недостатня прозорість прийняття рішень щодо 

приватизації. 

 2. Неузгодженість стратегічних цілей і завдань приватизації з концепцією 

здійснення економічних реформ, орієнтирами соціального розвитку, 

завданнями становлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку.  

 3. Відсутність суспільної довіри до приватизаційних процесів [1, c. 13]. 

 4. Сповільнення процесу реформування відносин власності. 

За даними Державного комітету статистики, у ключовий період 

приватизаційного процесу з 1992 по 2003 роки форму власності в Україні 

змінили майже 30,5 тис підприємств, тобто був здійснений повномасштабний 

процес приватизації. Нині недержавний сектор переважає в усіх сферах 

економічної діяльності: від 40 до 60 % у виробництві електроенергії, до 98-99 % 

у хімічній і легкій промисловостях [4, с. 12]. 

Але на той період і нині маємо низку проблем, які потребують вирішення у 

таких спрямуваннях:  

 1. Організація належної реалізації програми приватизації 2013-2014 рр., 

яка передбачає ряд змін у приватизаційному процесі та поступове 

вдосконалення даної програми. 

 2. Вжиття заходів щодо посилення контролю над припливом в Україну 

короткострокового капіталу з метою уникнення небажаних спекулятивних атак 

на активи, що приватизуються.  

 3. Запобігання розвитку негативних ефектів постприватизаційної 

діяльності підприємств та розширення повноважень Фонду державного майна у 

сфері забезпечення ефективності та прозорості приватизаційного процесу, 

контролю над виконанням інвестиційних зобов‘язань. 
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Отже, досліджуючи приватизаційні процеси, важливо підкреслити, що 

приватизація в Україні стала, скоріше, не результатом економічної перебудови, 

а її предтечею, своєрідним рушієм, оскільки за своїми темпами приватизація 

випереджала здійснення реформ в інших напрямах.  

Але при цьому необхідно підкреслити, що приватизація дуже часто 

здійснювалася за тіньовими, а інколи й за кримінальними схемами. Такий стан 

справ не дозволив започаткувати цивілізовані формальні інститути на 

приватизаційному і фондовому ринках, а звідси, дійсно конкурентні засади в 

підприємницькому інституціональному середовищі. Держава фактично 

втратила контроль над розподілом власності в ході приватизації, не 

забезпечивши, ні достатнього збереження виробничого потенціалу, ні захисту 

інтересів пересічного громадянина. 
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В настоящее время актуальной задачей в Республике Беларусь на 2011 – 

2015 является рост благосостояния и улучшение условий жизни населения. 

Однако только внутренних ресурсов страны для таких целей недостаточно, 

поэтому получение и использование иностранной безвозмездной помощи 

имеет немаловажное значение для Республики Беларусь. 

Иностранной безвозмездной помощью являются денежные средства, в 

том числе в иностранной валюте, товары (имущество), безвозмездно 

предоставляемые в пользование, владение, распоряжение организациям и 

физическим лицам Республики Беларусь иностранными государствами, 

международными организациями, иностранными организациями и 

гражданами, а также лицами без гражданства и анонимными жертвователями.  

http://old.niss.gov.ua/Table/Brifing/pres_rel.htm.
http://old.niss.gov.ua/Table/Brifing/pres_rel.htm.
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Получаемая иностранная безвозмездная помощь может быть 

использована только на установленные законодательством страны цели: 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- проведение научных исследований, разработок, обучения, а также 

реализация научно-исследовательских программ; 

- содействие охране, восстановлению, созданию историко–культурных 

ценностей, развитию природоохранных заповедников;  

- оказание медицинской помощи; 

- оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам, 

инвалидам, пенсионерам, детям, многодетным, неполным, опекунским и 

приемным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, объективно нарушающей их нормальную жизнедеятельность и иные 

цели. 

Иностранная безвозмездная помощь в Республике Беларусь не может 

использоваться для осуществления деятельности, запрещенной 

законодательством, а также для подготовки и проведения выборов, 

референдумов, организации и проведения собраний, митингов и других форм 

политической и агитационно-массовой работы среди населения. 

Иностранная безвозмездная помощь, полученная наличными 

денежными средствами подлежит внесению получателями на счета в банках 

Республики Беларусь в течение 5 банковских дней со дня ее получения или 

ввоза на территорию Республики Беларусь. Законодательство контролирует 

соблюдение порядка получения и использования иностранной безвозмездной 

помощи и устанавливает довольно жесткие меры ответственности за 

нарушения в данной сфере. Иностранная безвозмездная помощь 

регистрируется в Департаменте по гуманитарной деятельности по заявлениям 

получателей и используется по утвержденному Департаментом плану. 

За предыдущий год поступление иностранной безвозмездной помощи в 

страну  превысило более 56 млн долларов США (в эквиваленте), в частности, в 

виде денежных средств поступило 40,32 млн дол США, что составило 72 % от 

общего объема зарегистрированной иностранной безвозмездной помощи, в 

виде товаров (имущества) — 15,68 млн дол США, или 28 %.  

В большей степени отправителями иностранной безвозмездной помощи 

являлись резиденты следующих стран: Великобритания, Соединенные Штаты 

Америки, Швейцария, Германия, Россия, Австрия, Италия, Ирландия, 

Нидерланды, Польша. 

Основными товарами, поступившими в качестве иностранной 

безвозмездной помощи, являлись фармацевтическая продукция и изделия 

медицинского назначения, одежда, обувь, предметы гигиены, строительные 

материалы, мебель, вычислительная техника, спортивный инвентарь, 

транспортные средства. 

Помощь в виде денежных средств направлялась в основном на 

строительство, реконструкцию объектов, укрепление материально-
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технической базы учреждений образования и здравоохранения, развитие 

спорта, оказание социальной помощи, организацию оздоровления и отдыха 

детей. 

Гуманитарная деятельность в Беларуси получила широкое 

распространение после аварии на Чернобыльской АЭС, но помощь 

продолжает поступать и сегодня. На основании приведѐнных данных можно 

сделать вывод, что в последнее время наблюдается активность резидентов 

Республики Беларусь по привлечению в страну иностранной безвозмездной 

помощи.  
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На період 2011-2021 років в Україні визначено сім пріоритетних 

напрямків інноваційної діяльності, що можуть забезпечити «інноваційний 

ривок». До таких галузей відносять медичну, фармацевтичну, автомобільну, 

хімічну, інструментальну галузі (галузі 5-го і 6-го технологічного укладів). 

Сьогодні на їх розвиток країна виділяє близько 4 % інвестицій. Це свідчить про 

те, що на глобальному рівні Україна продовжує пропонувати сировинну 

продукцію. 

Мета роботи полягає у висвітленні основних тенденцій і специфіки 

фармацевтичної галузі України як однієї з основних у розвитку національної 

інноваційної системи, та економічного зростання загалом. 

В Україні сьогодні є неподолані зовнішні та внутрішні виклики, а 

національна інноваційна система (НІС) є низькоефективною. Остаточно 

втрачається науковий потенціал, ослаблюються геополітичні позиції, в країни 

посилюється статус «наздоганяючого розвитку», не здатної до виробництва 
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нового знання, довгострокове закріплення сировинного характеру української 

економіки, низькі темпи економічного зростання [4]. 

Формування якісно нової національної інноваційної системи України в 

першу чергу вимагає:  

- не ставити собі за мету реалізацію завдань, які вже реалізовані в 

країнах-лідерах; 

- орієнтуватися на вирішення власних проблем інноваційного розвитку, 

зумовлених історичними особливостями; 

- забезпечення концентрації державних ресурсів, зокрема бюджетних, 

на обмеженій кількості стратегічних і супутніх напрямів; 

- підвищення ефективності державного управління економікою й 

інноваційними процесами за рахунок виникнення та поширення 

мультиплікативних ефектів від нарощування людського капіталу; 

- розвиток механізмів, що адаптують стосовно українських 

економічних умов світовий досвід організацій і фінансування високо 

ризикованих інноваційних проектів; 

- розвиток мережі інформаційних послуг, включаючи інформаційні 

системи й бази даних по інноваційним проектам, інформацію про кон‘юнктуру 

на ринках ризикованого капіталу, рекомендації про доцільність кладення 

коштів у ті або інші проекти та ін. 

У рамках реалізації практичного завдання формування якісно нової 

національної інноваційної системи для покращення здоров‘я населення 

необхідно приділити більшу увагу фармацевтичній галузі. 

Фармацевтична галузь є джерелом посиленого попиту на НДДКР, 

сприяючи економічному зростанню через: інноваційні розробки та швидке 

впровадження найновіших технологій лікування та профілактики захворювань; 

перерозподіл доходів і споживання домогосподарств в контексті якості життя 

населення, зовнішні ефекти, що носять комплексний характер. Зокрема, 

глобальний фармацевтичний ринок є найбільш динамічним у світі: його 

середньорічні темпи зростання з 2003 по 2010 рік становили 6,9 %, а в 

грошовому вираженні зросли з $561 млрд до $875 млрд [5]. 

Фармацевтична галузь України має всі шанси щоб стати однією з 

домінуючих в формуванні української національної інноваційної системи 

нового типу. Адже: фармацевтичний ринок України досить швидко 

розвивається: за останнє десятиліття темп зростання досягав майже 25 %; 

майже на всіх фармацевтичних підприємствах запровадженні міжнародні 

вимоги виробничої практики; продукція фармацевтичного сектору орієнтується 

на покращення здоров‘я; аптечна мережа України є широко розгалуженою; 

наявність в Україні навчальних закладів, які готують спеціалістів 

фармацевтичної галузі. 

Проте все ж існує низка проблем фармацевтичної галузі, які залишаються 

не вирішеними: 

- витісняння національного виробника іноземними імпортерами; 
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- кількість імпортної продукції на українському фармацевтичному ринку 

складає близько 2/3 від загальної кількості; 

- мала частка державних інвестицій в фармацевтичний сектор 

економіки, а також в розвиток 5-го та 6-го технологічного укладу; 

- низький рівень довіри громадян до українських лікарських засобів, та 

до аналогів відомих імпортованих препаратів. 

Переходу національної інноваційної системи на новий рівень може 

посприяти розвиток фармацевтичної галузі. Що також дозволить розвинути 

економіку країни. Для цього потрібно: 

- здійснити переорієнтацію інноваційних проектів та спрямування 

інвестицій в фармацію; 

- підтримка національних підприємств хіміко-фармацевтичної галузі; 

- підвищення довіри людей до українських виробників фармацевтичної 

продукції. 
Список використаних джерел 

1. Буняк Н. М. Сутність національної інноваційної системи [Електронний ресурс] / 

Н. М. Буняк – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua 

2. Геєць В. М. Проект Концепції стратегії інноваційного розвитку України 2020 року 

[Електронний ресурс] / В. М. Гаєць – Режим доступу: 

www.innovation.16mb.com/Proect.doc 

3. The Pharmaceutical Industry in Figures. European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations. 2010 Edition 

4. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PHARMA). Fact Sheets and Policy 

Papers. – http://www.phrma.org 

5. Total Unaudited and Audited Global Pharmaceutical Market 2003-2010. IMS Health, 2011. – 

http://www.imshealth.com 
 

 

УДК 339.543 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ 

Мороз В. М. 

Науковий керівник: к.е.н. Мединська Т. В. 

Львівська комерційна академія 

 

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується постійним 

зростанням обсягів і розширенням масштабів міжнародної торгівлі, 

ускладненням динамізму торговельних процесів, посиленням вимог 

міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних 

товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар‘єрів. 

Відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог у національну 

практику митного регулювання України. 

За цих умов надзвичайно зростає роль держави у регулюванні зазначених 

процесів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Загострюється потреба 

підвищення ефективності національної митної політики в сфері реагування на 

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.innovation.16mb.com/Proect.doc
http://www.phrma.org/
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зовнішні загрози та швидкої протидії можливим негативним наслідкам таких 

загроз у напрямку посилення забезпечення економічних інтересів держави й 

максимального врахування в національній митній системі міжнародних правил 

та вимог [2, с. 13]. Держава в особі уповноважених органів повинна 

здійснювати це регулювання, ураховуючи питання, пов‘язані зі стимулюванням 

розвитку і структурної перебудови національної економіки та її захистом. 

Одним з основних важелів, який використовується для регулювання зовнішньої 

торгівлі та захисту національних інтересів у цій сфері, є митна політика 

держави. 

Дослідження проблем становлення митної політики для України має 

особливу актуальність, адже трансформаційні процеси ускладнюються 

структурною незавершеністю економіки, руйнівним впливом суперечливих 

тенденцій формування глобальної системи та макрорегіональних інтеграційних 

об‘єднань, нестабільністю законодавства і політики. 

Питання митної політики України досліджували вчені І. Бережняк, 

П. Дзюбенко, О. Єгоров, Г. Поліщук, С. Сорокіна, П. Пашко, П. Пісной та інші 

науковці, які, зокрема, з‘ясовували поняття, мету, механізм формування митної 

політики. Однак, останнім часом, у зв‘язку з політичними й економічними 

змінами, актуалізується значимість подальших досліджень митної політики 

України. 

Відповідно до ст. 2 Митного Кодексу України «митна політика» – це 

система принципів та напрямків діяльності держави у сфері забезпечення своїх 

економічних інтересів і безпеки за допомогою митно-тарифних і нетарифних 

заходів регулювання зовнішньої торгівлі [1]. 

Кінцева мета митної політики, як це випливає із її визначення, має дещо 

меркантильний характер і полягає у забезпеченні залучення додаткових коштів 

для формування бюджету. В той же час наявне і інше розуміння її сутності – це 

сприяння економічному обігу й обміну між державами, забезпечення свободи 

пересування особистості та міжнародних контактів. Тому обмежувати митну 

політику лише фіскальними інтересами держави було б непередбачливо. 

Проблеми сучасної митної політики визначають стратегію розвитку 

митної діяльності як сьогодення, так і майбутнього. Це пов‘язано з цілим 

комплексом факторів об‘єктивного та суб‘єктивного характеру. Так, 

формування й реалізація митної політики держави об‘єктивно спричинені 

закономірностями і тенденціями розвитку міжнародних зв‘язків і відносин, із 

одного боку, умовами, закономірностями та тенденціями соціально-

економічного розвитку світової спільноти – з другого. Разом із тим, існування 

суб‘єктивних факторів може суттєво вплинути на хід і результат цього процесу. 

До таких суб‘єктивних факторів, перш за все, можемо зараховувати політику 

конкретної держави в конкретний історичний період її існування та фактори, 

пов‘язані з діяльністю національних митних органів. Для України такі фактори, 

на думку науковців, спричиняються умовами переходу держави до ринкових 

відносин [3, с. 46]. 
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На нашу думку, на сучасному етапі існує ряд потенційних загроз 

заподіяння шкоди національним інтересам України у сфері реалізації митної 

політики. Наприклад, «відкритість» національної митної території для 

міжнародної торгівлі може завдавати економічні збитки для держави у вигляді 

недонадходжень до бюджету внаслідок викривлення митної вартості товарів, 

шкоди здоров‘ю та безпеці споживачів, спричиняти зростання контрабандних 

потоків тощо. 

Враховуючи розглянуті тенденції й умови функціонування митної 

політики в Україні, науковцями визначені пріоритети у цій сфері. Ними мають 

стати [4, с. 39]: 1) підвищення рівня захисту національних інтересів держави з 

одночасним упровадженням міжнародних вимог та стандартів; 2) спрощення 

митних процедур; 3) створення максимально сприятливого середовища для 

учасників ЗЕД; 4) підвищення ефективності виявлення та протидії негативним 

явищам у середовищі зовнішньої торгівлі.  

На нашу думку, щоб реалізувати ці пріоритети в найближчий час, 

необхідно здійснити ряд заходів, які посилять рівень захисту національних 

інтересів держави, створять сприятливі умови для збільшення обсягів 

зовнішньої торгівлі та позитивно вплинуть на соціальний та економічний 

розвиток України. Зокрема, одним із важливих кроків до побудови ефективної 

митної політики нашої держави є здобуття нею авторитету цінного та надійного 

партнера в системі світового співробітництва. Однак, налагоджуючи відносини 

на міжнародному рівні, слід пам‘ятати, що однією з основних функцій митної 

політики є захист національних інтересів, і будь-які дії митної політики повинні 

здійснюватись з акцентуванням уваги на цей чинник. У цьому напрямку 

доцільно використовувати протекціоністські заходи на основі гнучких і 

новітніх методів, які б не зашкодили розвитку міжнародних відносин України, 

враховуючи, що в Україні ще не подолана фінансова криза. Тому всі заходи 

повинні здійснюватись в контексті антикризової програми держави. 
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Першочерговим завданням для успішної реалізації переходу до ринкової 

економіки є розв‘язання проблеми прав власності. Актуалізація даної проблеми 

визначається проведенням цілеспрямованої державної політики зі встановлення 

формальних правил, які забезпечуватимуть економічне зростання на підвалинах 

ефективного вирішення проблем щодо прав власності. Проблема прав власності 

набула особливої актуальності в зв‘язку з переходом посткомуністичних країн від 

адміністративно-командної економіки до ринкової та процесами роздержавлення 

та приватизації. Основною метою зазначеної трансформації мало б бути не стільки 

забезпечення багатоманітності прав власності, скільки створення умов для 

ефективного її використання.  

Під системою прав власності розуміють множину формальних і 

неформальних інститутів, які регулюють доступ економічних агентів, що є 

суб‘єктами зазначених прав, до обмежених ресурсів [1, с. 274]. 

Основним призначенням права власності і його головним завданням є те, що 

воно зводить до мінімуму деструктивне протистояння за право володіння і 

контролем економічних ресурсів. Економічна теорія прав власності в першу чергу 

асоціюється з працями таких вчених із далекого зарубіжжя, як Р. Коуз, А. Алчіян і 

Г. Демсец – останні узагальнили науковий доробок фундатора 

неоінституціональної теорії та запропонували альтернативний підхід до розподілу 

прав власності, В. Андреф [2], Д. Норт [3]. Помітний внесок у дослідженні 

загальної теорії власності мають наукові праці таких вітчизняних та російських 

учених, як А. Гриценко, Р. Нурєєв [4], М. Дерябіна, Р. Капелюшников, 

В. Рибалкін, І. Лазня, В. Будкін [5] та інші.  

Як засвідчили трансформаційні реалії, значне поширення неправових практик 

є одним із найпроблемніших питань у сфері прав власності. Витоки цієї проблеми 

криються в існуючому протиріччі між правовими механізмами реалізації правил, 

які анотуються державою та неформальними нормами, що є укоріненими в 

культурі даного соціуму. Тобто, потрібно створити єдиний кодекс регулювання 

відносин власності, що має повну легітимність і визнається всіма громадянами 

країни з огляду на те, що віддзеркалює всі реалії легальної та позалегальної 

економік. Для аналізу даної проблеми акцентуємо увагу на концепції «політики 

влади» [6, с. 129], загальний принцип якої полягає в тому, що необхідно 

ліквідувати, як надлишок економічної влади, так і її нестачу. 

Історія розвитку економік постсоціалістичного типу підтвердила той факт, що 

наслідками централізованого управління та загальнодержавної власності є 

неефективне виробництво та низький, у порівнянні з передовими країнами Заходу, 

життєвий рівень населення. В приватизаційних програмах урядів будь-якої країни 
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із трансформаційною економікою передбачається реалізація низки цілей: системні 

зміни у правах власності; перехід від державної власності до приватної та 

акціонерної; максимальна реалізація принципу соціальної справедливості; 

розподіл національного багатства серед населення країни якомога нарівно; 

започаткування та розвиток конкурентних засад в економіці. На жаль, в Україні й 

інших пострадянських виникла тенденція до так званої «стихійної приватизації», 

коли в умовах інституційного вакууму владно-бюрократичні структури 

здійснювали передачу загальнонаціональних активів в інтересах вузького кола 

зацікавлених осіб. 

Постсоціалістична реальність засвідчила, що імпорт інститутів за 

рекомендаціями Міжнародного Валютного Фонду та Світового банку у сфері 

приватизаційного процесу та корпоративного управління призвели до 

«розпилення» власника в межах масової приватизації, домінування «інсайдерської 

моделі» та «розмитої» структури власності на фондовому ринку [7, с. 95]. В 

підсумку структура приватної власності, що сформувалася в країнах СНД, не 

тільки не відповідає критеріям економічної ефективності, але й створила 

передумови для загострення соціально-економічних проблем. 

Необхідно відзначити, що у пострадянських країнах, рівень захисту прав 

власності оцінується як незадовільний, тому необхідним вважається зміщення 

акценту дослідження проблем приватної власності на спрямування її регулювання 

та захисту, що трансформуються під впливом змін економічних відносин. Отже, 

проблема прав власності трансформаційних економік визначається такими 

специфічними факторами трансформаційного процесу, як: розбіжність між 

формальними та неформальними нормами щодо прав власності, незадовільними 

можливостями контролю над власністю у частині її реальної специфікації, 

наявністю легальних і позалегальних можливостей її перерозподілу на користь 

тих, хто приймає політичне рішення. Першочерговим для виправлення подібної 

ситуації є подолання кризи державного правозастосування, що унеможливить 

необґрунтовані судові рішення стосовно  корпоративних конфліктів та конфліктів 

щодо власності та мінімізує корисливі впливи на власність із боку державних і 

силових інституцій. 
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Постановка проблеми. Аналізуючи розвиток економічної думки нашої 

країни неможливо залишити поза увагою роль, яку відіграв марксизм не лише 

для України, а й для всього Радянського союзу, адже саме вчення Маркса лягло 

в основу ідеології Радянської системи, яка функціонувала більш ніж пів 

століття. Крім того, не зважаючи на певні недоліки вчені намагаються 

використати ідеї К.Маркса відповідно до сучасних умов ринку. Таким чином, 

відбувається процес переосмислення вчення К. Маркса та використання для 

реалій сьогодення.  

Здебільшого, марксизм пов‘язують з діяльністю забутих діячів науки, 

особливо це стосується критиків цього напряму. Так, ми звикли чути ім‘я 

відомого економіста М. Туган-Барановського, але окрім нього існувало багато 

економістів, які відіграли не останню роль в економічній думці, але критичне 

ставлення до ідей марксизму несприятливо відобразилось на їхньому житті та 

на популярності їх наукових праць у цілому. 

Мета роботи: аналіз доробку українських учених-економістів, які 

зробили значний внесок в оцінку ідей К. Маркса, але не стали 

загальновідомими. Цей інтерес пов‘язаний із сучасним процесом переоцінки 

ідей Маркса та новим трактуванням цього вчення. 

Виклад основного матеріалу. В останній третині ХІХ – на початку 

ХХ ст. (період надзвичайної популярності марксизму в Росії) українські вчені й 

інтелігенція формують власне ставлення до основних ідей К. Маркса. Вже в 60-

ті роки XIX ст. один із видатних популяризаторів учення професор політичної 

економії Київського університету М. І. Зібер (1844-1888 pp.) публікує статтю 

«Теорія вартості і капіталу Давіда Рікардо», а з 80-х років XIX ст. в Україні 

марксизм поширюються серед революційної інтелігенції. 

Саме в цей час проявляється наукова активність українських вчених, які 

сформували два табори – прихильників і противників марксизму.  

Так, представники психологічного напряму в політичній економії, що 

сформувався на базі київської школи (Р. Орженський, П. Мігулін, О. Русов і 

багато інших), не підтримували економічні, соціальні та політичні доктрини 

марксизму. Теоретики київського напряму не сприймали запропоноване 

марксизмом діалектико-матеріалістичне пояснення розвитку суспільства 

зміною суспільно-економічних формацій. Схему запропонованого ним 

суспільства та економіки вважали абсолютно нереальною. Заперечували 

марксистське розуміння основних категорій політичної економії – праці, 

капіталу, прибутку, ренти, заробітної плати тощо. Провідний діяч цього 
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напряму Р. Орженський вважав: 1) конкретні види праці методологічно 

неможливо звести до праці абстрактної; 2) праця не є єдиною спільною 

властивістю благ, які обмінюються: кількість праці це лише вимір цінності, а не 

її причина. К. Воблий у цілому ряді праць розцінював це вчення як 

неоригінальне, засноване на ідеях і методології різних за напрямом шкіл і течій, 

починаючи від утопістів і закінчуючи класичною школою. Певну роль у 

поширенні марксизму в Україні відігравали магістр Харківського університету 

І. Кауфман і вчений-економіст, викладач Харківського університету 

М. Соболєв які визнавали Марксову ідею суспільних класів і їх боротьби 

геніальною. 

В українській історії є факти, коли вчені були звинувачені у пропагуванні 

марксизму хоча самі ніколи його не підтримували. Відомий український 

економіст, статистик, професор кафедри політичної економії Харківського 

університету Г. М. Цехановецький у своїх лекціях висвітлював питання 

економічної теорії К. Маркса, хоч сам критично ставився до його вчення. Не 

зважаючи на особисте критичне ставлення до марксизму був звинувачений у 

пропаганді марксизму та в 1884 р. звільнений із посади ректора університету. 

Існували також учені, яким довелось впливати на розвиток економічної 

думки далеко за межами країни. В таких умовах опинився О. Білимович, який 

ще до еміграції заявив про себе як про рішучого опонента марксизму, який 

набув у той час досить велику популярність серед інтелігенції. Прибічником же 

марксистської інтерпретації історії, який також жив в умовах еміграції, був діяч 

західноукраїнського комуністичного руху Р. Роздольський, що залишив праці з 

історії марксизму, робітничого руху, опубліковані переважно після Другої 

світової війни на еміграції в США. 

Висновок. Формування ідей марксизму в Україні на початку ХХ ст., з 

одного боку, зазнало значних перешкод у зв‘язку з тим, що більша частина 

українських економістів здебільшого лише частково погоджувались з ідеями 

Маркса, а інколи в процесі поступового їх переосмислення приходили до 

висновку про неадекватність та суперечність марксизму умовам розвитку 

країни. Але в той же час, ідеї марксизму були надзвичайно популярні в колах 

радикальної української демократії та одержували у працях видатних її 

представників самобутнє й оригінальне трактування. 
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Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекомічної нестабільності. 

Суттєве зростання інфляції негативно відбивається на всіх сторонах соціально-

економічного життя в Україні. Саме це і зумовлює необхідність вивчення та 

дослідження цієї проблеми. 

Інфляція, не дивлячись на велику кількість присвячених їй праць, – одна із 

малодосліджених категорій. З цієї причини окремі її якості залишаються 

предметом наукових дискусій.  

Дослідженню суті, темпів, першопричин інфляції,  видів її вимірювання, 

методів її приборкання, державної протиінфляційної політики присвятили свої 

праці такі вчені, як Базилевич К. С., Баластрик Л. О., Башнянин Г. І., 

Томашик Л. С., Середа А. Р., Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М., 

Макаренко І. П., Бункіна М. К., Семенов А. М. [1] 

Досвід багатьох країн світу і власний досвід уже понад двадцятирічного 

розвитку України як незалежної держави засвідчує, що ціни є 

фундамаентальним сигнальним фактором ефективності операцій у ринковій 

економіці. Якщо зміни цін стають менш прогнозованими, то цінові сигнали не 

працюють, і внаслідок цього розміщення матеріальних та фінансових ресурсів 

стає неефективним. Тому забезпечення цінової стабільності в сучасних умовах 

є першочерговим завданням уряду в стимулюванні національної економіки. [2] 

Характерною рисою та суттєвим економічним досягненням країни як у 

2011 році, так і в першій половині 2012 року було досягнення та підтримання 

цінової стабільності. За 2011 рік приріст індексу споживчих цін становив лише 

4,6 %, а за підсумками липня 2012 року він набув від‘ємних значень і становив 

– 0,1 % як до початку року, так і в річному обчисленні. 

Зниження інфляції було зумовлене комплексом внутрішніх і зовнішніх 

чинників, серед яких насамперед вирізнялися високий урожай, відтермінування 

збільшення тарифів на газ та опалення для населення, покращення бюджетної 

дисципліни (дефіцит зведеного бюджету щодо ВВП скоротився з 6,0 % у 2010 

році до 1,8 % у 2011 році) та виважена грошово-кредитна політика, яка 

обмежувала надмірне зростання споживчого попиту та забезпечувала 

прогнозовану динаміку валютного ринку. 

Низький стан інфляції сприяв макроекономічній стабілізації та створенню 

базових передумов для інтенсифікації інвестиційного процесу, збереженню 

вартості заощаджень населення, а також підвищенню цінових переваг 

українських виробників на зовнішніх і внутрішньому ринках за рахунок 

сприятливої динаміки реального ефективного обмінного курсу. 
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Головне – правильно прогнозувати та визначати інфляційні очікування та 

здійснювати контроль за їх рівнем, вживати заходи інфляційного таргетування. 

Наявність невисокого рівня інфляції, як і дефіциту бюджету, тільки сприятиме 

розвиток економіки. 

Споживчі ціни в Україні в січні 2013 року виросли на 0,2 % в порівнянні з 

груднем 2012 року, повторивши динаміку попереднього місяця. За підсумками 

січня цінова динаміка в річному вимірі (порівняно з січнем-2012) зберегла 

дефляційне значення у розмірі 0,2 %. Ціни виробників у січні виросли на 0,3 % 

до грудня 2012 і на 1,5 % до січня 2012 (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Індекс інфляції за 2011-2013 рр. 

Місяць 2013 2012 2011 
грудень  100,20 100,20 

листопад  99,90 100,10 

жовтень  100,00 100,00 

вересень  100,10 100,10 

серпень  99,70 99,60 

липень  99,80 98,70 

червень  99,70 100,40 

травень  99,70 100,80 

квітень  100,00 101,30 

березень 100,00 100,30 101,40 

лютий 99,9 100,20 100,90 

січень 100,20 100,20 101,00 
 

У зв‘язку з цим, потрібно прийняти цільовий параметр інфляції, як 

раціональний замість боротьби з інфляцією. 

Якщо у 2013 році інфляція буде на рівні 1-3 %, то охолодження економіки 

триватиме з можливими довгостроковими економічними наслідками, а саме 

відбудеться скорочення споживання, результатом якого стане падіння обсягів 

реалізації продукції та надання послуг понад 10 %. Необхідним кроком тоді 

повинно стати деяке «провокування інфляції» з відповідним стимулюванням 

споживчого попиту населення. 

Основні завдання грошово-кредитної політики на 2013 рік передбачають 

необхідність утримання приросту індексу споживчих цін у межах 4,8-6,1 %. 

Динаміка споживчої інфляції в 2013 році може відрізнятися від прогнозованих 

орієнтирів залежно від рішень, які ухвалюватимуться Урядом у сфері 

адміністративно регульованих цін і тарифів. 
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У сучасних умовах розвитку та функціонування ринкових відносин у 

національній економіці України важливу роль посідає державний борг. Він 

відображає тенденції економічного життя країни та вказує на відносини у 

національному господарстві. Очевидним є те, що економічний розвиток 

України залежатиме від ефективності, виваженості та злагодженості 

проведення державного управління національною економікою, зокрема у сфері 

боргової політики країни. Тому на сучасному етапі за умов високих темпів 

нарощування державного боргу та зростання залежності від зовнішніх 

кредиторів виникає необхідність пошуку шляхів удосконалення формування 

державного боргу, розробка ефективної політики управління запозиченнями. 

Багато науковців досліджували вплив боргових фінансів на розвиток 

економічної системи, а саме: А. Сміт, Д. Рікардо, Т. Вахненко, О. Барановський, 

які присвятили свої праці вивченню особливостей державного боргу. 

Головною причиною виникнення і збільшення державного боргу є 

дефіцит бюджету, і відповідно, щоб його зменшити уряд накопичує 

заборгованість. Постійне підвищення як внутрішньої, так і зовнішньої 

заборгованості призводить до виникнення потенційної загрози національній 

економіці України. У таблиці 1 показано розмір державного та гарантованого 

державою боргу за період 2008-2013 рр. 

Таблиця 1. 

Державний та гарантований державою борг за період 2008 – 2013 рр. [1] 

Показник 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 28.02.2013 

Державний борг, 

млн грн 
130689,60 226996,3 323475,40 357273,90 399218,20 419171,60 

Внутрішній 

борг, млн грн 
44666,60 91070,1 141662,10 161467,00 190299,30 207712,20 

Зовнішній борг, 

млн грн 
86023,10 135926,2 181813,30 195806,90 208918,90 211459,40 

Гарантований 

державою борг, 

млн грн 

58720,70 89888,3 108827,90 115848,60 116292,30 112754,30 

Внутрішній 

борг, млн грн 
2001 14062,8 13895,40 12240,70 16221,40 19409,60 

Зовнішній борг, 

млн грн 
56719,80 75825,50 94932,50 103607,90 100080,90 93344,70 

Державний та 

гарантований 

державною борг, 

млн грн 

189410,40 316884,60 432303,30 473122,40 515510,60 531925,90 

 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

500 

Із даної таблиці видно, що постійне нарощування боргових зобов‘язань, 

що перевищують темпи зростання економіки є свідченням неефективного 

використання коштів, у зв‘язку з відсутністю чітко визначених національних 

інтересів, політичної та економічної стабільності. Варто також враховувати той 

факт, що наявність таких непомірних для економіки країни боргів потребує 

якісної й ефективної політики з боку уряду у сфері обслуговування та 

погашення боргу. У найближчі 3 роки, тобто 2013-2015 рр., Україна має 

погасити боргів на суму 133480,62 млн грн [1]. Це відповідно позначиться на 

розвитку національної економіки. 

Зростання боргів тягне за собою загрозливі наслідки: 

 зниження рівня життя населення, оскільки не відбуватиметься 

підвищення розміру соціальних гарантій, що відповідно проявиться і на 

демографічній ситуації; 

 втрата економічної незалежності, бо велика кількість коштів, які отримує 

бюджет країни від виробництва та продажу власних товарів на ринку будуть 

спрямовуватись на погашення заборгованості; 

 вилучення грошей з фінансового ринку, які могли б бути використані на 

розвиток реального сектору; 

 у пошуках розвитку власного потенціалу та більшого заробітку молоді 

спеціалісти виїжджатимуть із країни, що позначиться на трудовому, науковому 

та економічному потенціалі держави; 

 зниження інвестиційної привабливості країни. 

Тому за відсутності стратегії щодо забезпечення належного стану 

боргової безпеки країни економічна криза буде загострюватись, а державний 

борг постійно зростати. Вирішення проблеми заборгованості потребує 

виконання таких заходів: 

 залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм 

інституційного й інвестиційного розвитку країни; 

 підтримка стабільності національної валюти та економічних показників; 

 формування й обслуговування ринку державних запозичень повинно 

базуватись на науково обґрунтованих засадах, а структура та розмір 

державного боргу прогнозуватись на часовому інтервалі в декілька років для 

забезпечення збалансованого бюджету; 

 заохочувати інвесторів вкладати кошти в реальний сектор економіки, 

створивши привабливі умови для ведення підприємницької діяльності; 

 зменшення частки заборгованості, яку необхідно погасити за короткий 

термін, для чого пропонується здійснити рефінансування державного боргу за 

рахунок нових запозичень за нижчих відсотків, що дозволить пролонгувати 

частину української заборгованості, скоротивши боргове навантаження на 

бюджет у короткостроковій перспективі; 

 варто закріпити функції управління зовнішнім боргом за певним органом, 

що координував би діяльність органів влади в сфері державного боргу та міг би 

носити назву Комітету з питань боргу. 
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Отже, стан боргової безпеки є одним із основних критеріїв оцінки 

ефективності державної фінансової політики. Тому важливо на сучасному етапі 

зменшити боргове навантаження та сприяти розвитку альтернативних, 

непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків, щоб 

забезпечити стабільність національної економіки та тим самим зменшити 

боргове навантаження на майбутнє покоління. 
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Важливість грошей і грошового обігу для суспільного виробництва та 

соціально-економічного життя людей важко переоцінити. Виконуючи 

найрізноманітніші функції, вони слугують однією з передумов ефективного 

господарювання та розвитку економічних систем на різних рівнях. При цьому 

грошова маса та її обіг мають носити не хаотичний, а цілісний і впорядкований 

характер. Тобто, повинні існувати певні правила та норми, які, об‘єднуючись у 

впорядковану та керовану систему, змогли б створити стабільні та достатньо 

перспективні передумови розвитку економіки та господарства, перш за все – на 

рівні окремих держав.  

Таким чином, актуальність дослідження грошових систем полягає, перш 

за все, в тому, що вони виступають гарантом стабільності та перспектив 

розвитку господарства будь-якої країни. Тим більше, що, зважаючи на постійні 

економічні кризи сучасності, питання побудови ефективної грошової системи є 

як ніколи актуальним.  

Питаннями становлення та функціонування грошових систем у різні часи 

займалися такі видатні науковці й економісти, як А. Маршалл, І. Фішер, 

Дж. Міль, К. Маркс, Ж.-Б. Сей. Серед українських дослідників доцільно згадати 

роботи А. Грищенка, В. Лагутіна, Г. Башнянина, М. Савлука, Ю. Пахомова. 

Метою роботи є дослідження та узагальнення особливостей 

функціонування грошових систем, зважаючи на глобалізаційні й інтеграційні 

процеси, пошук рішень щодо стабілізації грошової системи України в контексті 

сучасних умов і викликів. 
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Взагалі, окремі елементи грошової системи, як то власна грошова 

одиниця чи елементарний масштаб цін існували й раніше, але вони носили 

радше хаотичний та несистемний характер і не могли якісно підтримувати 

розвиток товарних відносин.  

Поява ж та становлення перших, біметалевих грошових систем припадає 

на період XVI-XVII ст. після того, як у Західній Європі разом із розвитком 

капіталізму почали відбуватися буржуазні революції. [4] Це було обумовлено 

тим, що для ефективного господарювання та товарообігу вкрай необхідними 

були єдина грошова одиниця, нормативно-правове забезпечення грошових 

відносин та офіційний, централізований курс валют.  

Що ж до сучасних грошових систем, то вони зазнали якісних змін і мають 

певні індивідуальні особливості, зважаючи на історичні, соціальні, політичні 

передумови свого розвитку. Так, наприклад, протягом XX століття відбувся 

перехід від золотовалютного стандарту до вільно конвертованих валют із 

мінливим курсом. Емісією грошових коштів у більшості країн світу займається 

Центральний банк, тоді як у США – Федеральна Резервна Система, що 

складається з комерційних банків. 

 Але при цьому існує ряд базових елементів, які притаманні будь-якій 

грошовій системі [2]: грошова одиниця; стандартизовані види державних 

грошових знаків; масштаб цін; валютний курс; порядок готівкової та 

безготівкової емісії й обігу грошових знаків; правила вивозу та ввезення 

національної валюти й організації міжнародних розрахунків; державний орган, 

який здійснює грошово-кредитне й валютне регулювання. 

Слід зазначити, що історія грошової системи України починається у 90-х 

роках ХХ ст., коли разом із отриманням політичної незалежності потрібно було 

якомога швидше та безболісніше створити власну грошову систему. Цей процес 

був вкрай довготривалим і достатньо проблематичним, більше того – окремі 

питання й досі не вирішено, зокрема: низький рівень монетизації економіки [3]; 

відсутність належного, комплексного нормативного регулювання безготівкових 

операцій (у тому числі – з електронними грошима); недостатньо сприятливі 

умови для підприємництва, пов‘язані, в тому числі, з проблемами кредитного 

регулювання; недостатній розвиток ринку цінних паперів, у т.ч. – державних. 

Окремого вирішення потребують проблема значної долі «тіньової економіки», 

що також негативно відбивається на грошовій системі в цілому. 

При цьому за останні роки відбуваються й деякі позитивні зрушення, як 

то: поступова монетизація економіки України (збільшення рівня монетизації 

більш ніж на 10 % за останні п‘ять років); прийняття закону, який дозволить 

НБУ регулювати випуск і використання електронний грошей [1]; збільшення 

обсягу операцій НБУ на відкритому ринку тощо [5]. 

Таким чином, слід зазначити, що головними завданнями сьогодення є 

підтримання сталого довгострокового економічного зростання, побудова 

стабільного макроекономічного середовища, покращення цінової ситуації, 

створення конкурентоздатного виробництва та приведення нормативної бази до 

сучасних вимог. Саме після впровадження вищезазначеного, продовження 
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комплексного розвитку грошової системи в Україні можна буде розраховувати 

на перспективний та стабільний розвиток економіки нашої країни, її 

господарства в цілому, як на зовнішніх ринках, що є вкрай актуальним у зв‘язку 

з інтеграційними та глобалізаційними процесами сьогодення, так і в контексті 

створення самодостатньої, продуктивної економіки.  
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Інститути є критичним бар‘єром, який, або створює стимули для бізнесу, 

або стає перепоною бізнесовим трансакціям. Б. Шаванс пропонує таке 

трирівневе бачення структури інститутів в залежності від їхньої ваги в 

життєдіяльності суспільства: 

- перший рівень: мова, етика, релігія, сім‘я, гроші, власність; 

- другий рівень: соціальні умови, звичаї, рутини, правові норми, внутрішні 

правила організації, контракти, конституції, суспільні устрої; 

- третій рівень: ієрархії, асоціації, фірми, професійні союзи, організації 

підприємців, церкви, університети, держави, політичні парії, уряди, 

адміністративні апарати, міжнародні організації та угоди [1, с. 12].  

Вітчизняний інституціоналіст В. Якубенко з поміж усіх соціально-

економічних інститутів вирізняє три: власність, влада, управління [3, с. 8, 9].  

Однією з невирішених проблем у трансформаційних вітчизняних процесах  

є недосконале інституціональне забезпечення під час здійснення 

підприємницької діяльності. Підкреслимо, що в Україні процес змін від 

адміністративно-командної системи до ринкової згенерував інституціональну 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5284-17
http://c-e-d.info/img/pdf/Utt_165_174_ukr.pdf
http://ppa.gov.ua/press_center/economic_news/38003/
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структуру, яка була лише частково реформована. Звідси першочерговим кроком 

для розуміння бізнесової поведінки є аналіз ролі й ефективності інститутів у 

період трансформації одного механізму координації в інший. 

Частково реформовані та наново створені ринкові інститути, призвели до 

конструкції інституціонального середовища нового типу. При цьому 

безперечним є те, що влада є первісною по відношенню до інституту, а інститут 

є наслідком влади [4, с. 10]. Лобіювання владними особами потенційно 

корупційних нормативно-правових актів є процесом створення об‘єктів 

інституціонального проектування з боку взаємно афілійованих ренто-

орієнтованих законодавців. Саме свідомі та несвідомі прорахунки 

можновладців у сфері створення та захисту інститутів цивілізованого 

підприємництва призвели до провалу основних завдань перехідної економіки. 

Це стверджує ту тезу, що навіть найкращі інститути можна використовувати 

для досягнення не найкращих цілей [2, с. 112]. На жаль, вітчизняні реформи не 

передбачали цілеспрямованих заходів із формування загальноприйнятих у 

цивілізованій капіталістичній економіці інститутів підприємництва. 

Таким чином, в Україні у перехідний період не були створені відповідні 

умови для становлення цивілізованого підприємництва та стимули, які б 

дозволили з‘явитися значній кількості ефективних приватних підприємців. 

Уряди приймали рішення не на користь підприємництва, а концентрували 

зусилля на перерозподілі державної власності та відтворенні бюрократичного 

механізму протидії бізнесу. Що стосується трансформаційних реформ 

теперішнього часу, то вони не передбачають цілеспрямованих заходів щодо 

формування надійних інститутів швидкого та масового розвитку 

підприємництва. Насамперед, це стосується створення необхідної правової 

інфраструктури європейського типу та наведення елементарного правопорядку 

у підприємницькій сфері. Тим паче, ситуація з розвитком вітчизняного 

підприємництва загострюється і тим, що за часів соціалізму в суспільстві 

укоренилися патерналістські цінності командно-адміністративної економіки, 

які стали підґрунтям для неформальних норм і правил, що суперечать ринковим 

інститутам. Звідси необхідно розпочинати інституційне вдосконалення, а саме: 

започаткувати норми та правила, котрі не будуть зашкоджувати розвитку 

підприємницької діяльності.  
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На сьогоднішній день, в умовах жорсткого конкурування для 

ефективного існування підприємства необхідно, створити структуру поточного 

контролю, яка базується на даних, що представляються в нон-стоп режимі та 

задовольняє потреби управлінського персоналу. В цьому аспекті, оперативний 

управлінський аналіз викликає інтерес науковців, і потребує детального 

дослідження, тому що може виступати контрольним інструментом. 

Найбільшої уваги, на нашу думку, потребує оперативний управлінський 

аналіз, як джерело поточної інформації для менеджменту компанії, тому що в 

нинішніх ринкових умовах, виникає необхідність швидкого реагування, де 

затримка в одержанні даних, може привести до зменшення прибутку. Для 

запобігання цього зволікання створюються центри відповідальності, що 

трактується як сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено 

персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він 

контролює [1]. Отже, оперативний управлінський аналіз виступає джерелом 

інформації поточного контролю для персоналу компанії. 

В управлінському обліку науковці виокремлюють центри 

відповідальності, а саме: центр витрат, центр доходів (виручки), центр 

прибутку, центр інвестицій тощо [2]. 

Автор пропонує структуру поточного контролю діяльності підприємств 

на основі послідовного внутрішнього управління, яка складається з трьох 

рівнів: центри відповідальності, оперативний аналітичний відділ, та топ-

менеджмент. (рис. 1.) 

Де, в свою чергу, перший рівень – відділ бухгалтерії, який виконує 

функції збору та групування інформації за центрами відповідальності для 

передачі її в оперативний аналітичний відділ. 

На другому рівні відбувається обробка отриманих даних від бухгалтерії 

та проводиться оперативний управлінський аналіз, методика якого залежить від 

галузі підприємства, після чого формуються висновки та зіставляються звіти, 

для третього рівня топ-менеджменту, який у свою чергу враховує отриману 

інформацію для корегування процесу прийнятих управлінських рішень. Така 

структура підвищить ефективність управління за допомогою поточного 

безперервного контролю. 
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I  Відділ бухгалтерії 

  Центри відповідальності 

  Збір інформації в системі управлінського обліку 

             

II  Оперативний аналітичний відділ 

  Управлінський оперативний аналіз 

             

III  Топ-менеджмент 

  Прийняття рішень 

 

Рис. 1. Структура внутрішнього поточного контролю на підприємстві 

В умовах жорсткої конкуренції між підприємствами, потрібно швидко 

реагувати на зміну внутрішніх і зовнішніх факторів, тому автор пропонує 

структуру, яка базується на управлінському оперативному аналізі, що в швидкі 

терміни надає достовірну та необхідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 
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Постановка проблеми. На сьогодні проблема залучення іноземних 

інвестицій є надзвичайно актуальною для України як країни з перехідною 

економікою. Урядом активно вживаються заходи для збільшення надходжень 
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інвестицій із-за кордону шляхом формування сприятливого інвестиційного 

клімату всередині країни та підвищення інвестиційної привабливості України 

для інвесторів.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах глобалізації 

економічний розвиток будь-якої країни тісно пов‘язаний із підвищенням її 

інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. При прийнятті 

інвестиційного рішення про розміщення виробництва в країні інвестор, 

насамперед оцінює її потенційний інвестиційний ринок. Визначення 

інвестиційної привабливості країни є основним із складних завдань, для її 

розв‘язання портібні різні підходи. Чинником залучення міжнародних 

інвестицій є імідж країни на міжнародній арені, позиція у провідних 

міжнародних рейтингах, досвід інших інвесторів ведення діяльності в країні. 

Аналіз підходів інвестиційної привабливості країни показує, що міжнародні 

організації, які складають рейтинги країн використовують макроекономічні 

показники: приріст і структуру ВВП, стан платіжного балансу країни, 

фінансового ринку, обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу. Мета 

таких досліджень – оцінка політичного, економічного та соціального стану 

країни.  

Одним із міжнародних рейтингів є оцінювання інвестиційної 

привабливості країн, розроблене Конференцією ООН з торгівлі та розвитку 

(UNCTAD), яке складається з рейтингів країн за показниками індексу 

залучення прямих іноземних інвестицій (Inward FDI Performance Index). 

Прогнозований обсяг інвестицій в українську економіку в 2013 році навряд чи 

перевищить кризовий показник минулого 2012 року та складе близько 20 % 

ВВП, загальний дефіцит поточних операцій збільшиться до 8,5 млрд дол, а 

приплив усіх прямих іноземних інвестицій в Україну не перевищить позначку в 

5 млрд дол. Та індексу потенціалу залучення прямих іноземних інвестицій 

(Inward FDI Potential Index). Відповідно до прогнозів аналітиків прямі іноземні 

інвестиції в Україні в 2013 році складуть у середньому більше 7,5 млрд дол, що 

зробить нашу країну одним із найбільших інвестиційних ринків у Східній 

Європі. На інвестиційну привабливість будь-якої країни впливає не лише стан її 

економіки, а й умови ведення бізнесу. У 2011 році за підсумками Рейтингу 

Світового банку серед 183 країн світу Україна посіла 147 місце, а в 2012 році – 

145, за рахунок збільшення рейтингу по категоріях: «реєстрація підприємств» 

та «отримання дозволів на будівництво», водночас відбулося зменшення 

рейтингів по категоріях: «реєстрація власності», «доступ до кредитів», «захист 

прав інвесторів». Європейська Бізнес Асоціація започаткувала для України 

проект із оцінки інвестиційної привабливості країни. У вересні 2008 року дана 

неурядова організація розпочала визначення Індексу інвестиційної 

привабливості України (ІІП), що розраховується на моніторингу інвестиційного 

клімату України. Серед позитивних змін в інвестиційному кліматі України в 

2012 році виділяються 2 основні: поліпшення ситуації з відшкодуванням ПДВ 

(10 %) і стабільність (8 %). Серед негативних зрушень це наслідки 

впровадження нового Податкового Кодексу (20 %), зростання тиску та 
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перевірок з боку державних структур (18 %), корупція та бюрократія (15 %). 

Значення мають показники суверенного рейтингу України, що визначаються 

міжнародними рейтинговими агенціями, бюджетної, грошово-кредитної, 

банківської, валютної системи та фінансового ринку, Британською компанією 

Maplecroft підраховується Індекс інвестиційних ризиків (Political Risk Atlas), 

який за підсумками 2012 року свідчить, що в Україні зберігається високий 

ступінь ризику для інвестування. Відповідно за 2012 в Україні погіршилися 

показники корпоративного управління та макроекономічної стабільності, 

знизився рівень освіти. Результати України в рейтингах міжнародних 

організацій у різних сферах життя: 1-е місце – з виробництва й експорту 

соняшникової олії; за рівнем дитячого алкоголізму; за темпами вимирання; за 

поширеністю ВІЛ серед дорослих (в Європі та Центральній Азії); 2-е місце – за 

кількістю курців: у віці 12 років і старше курить чверть населення; 5-е місце – 

за кількістю населення в Європі; за кількістю емігрантів; за кількістю 

вживаного алкоголю на душу населення.; 10-е місце – за кількістю ув‘язнених; 

15-е місце – за кількістю статей у Вікіпедії.  

Висновки. На рішення інвестора куди саме вкласти інвестиції впливає  

низка факторів, які формують інвестиційну привабливість і 

конкурентноспроможність країни. В цілому міжнародна інвестиційна позиція 

України свідчить, що Україна не знаходиться осторонь світових процесів, є 

достатньо інтегрованою у світове господарство. Актуальним на сьогодні для 

покращення місця України у світових рейтингах та підвищення своєї 

привабливості для іноземного інвестора є вдосконалення правової та 

організаційної бази,що забезпечить сприятлий інвестиційний клімат, підвищить 

конкурентоспроможності сучасної економіки.  

Отже, Україна потенційно може бути однією з провідних країн по 

залученню іноземних інвестицій. Цьому сприяє її внутрішній ринок, 

кваліфікована та дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, 

великі природні ресурси та наявність інфраструктури. Аналіз отриманих 

результатів оцінок міжнародних організацій рейтингових агентств свідчить про 

поступове покращення інвестиційного клімату в Україні для іноземних. 
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Пряме іноземне інвестування є складним і водночас необхідним процесом у 

економічному розвитку кожної країни. Світова економічна система останнім 

часом піддається впливу всеохоплювального процесу глобалізації, а це, своєю 

чергою, зумовлює загальне прискорення світового економічного розвитку та 

значне посилення світогосподарських зв‘язків. Такі темпи світового економічного 

зростання потребують належного фінансування, а саме на міжнародному 

інвестиційному ринку, який є особливо складним механізмом світової економічної 

системи, відбувається формування та перерозподіл фінансових ресурсів між 

різними країнами. 

Мета роботи полягає в розкритті теоретичних засад міжнародного 

інвестування та визначенні основних мотивів діяльності іноземних інвесторів. 

На ринку прямих інвестицій актуалізується конкурентна боротьба через 

зростаючий попит національних економік на інвестиційні ресурси. Залежно від 

ступеня зрілості національної економіки, рівня її інтегрованості у світове 

господарство, формується мотивація та політика щодо інвестицій за кордон та 

іноземних інвестицій в країну [1, c. 26-30]. 

Багатогранне трактування терміна «інвестиції» зводиться до одного – зв‘язку 

інвестицій з отриманням доходу як цільової установки інвестора [2, c. 432]. 

Рушійні сили, які формують інвестиційний клімат, можна назвати факторами 

інвестиційного процесу. І тут перш за все треба виділити правове середовище. 

Воно є визначальним фактором формування мотивацій інвестиційної активності. 

Практика залучення іноземних інвестицій в Україну свідчить, що розмір 

іноземних капіталовкладень значно відрізняється в різних її регіонах. Аналіз 

мотивів інвестиційної привабливості окремих регіонів вказує на певні відмінності 

в інвестиційному кліматі окремих областей України, що впливають на стан 

залучення інвестицій в їх розвиток [2, с. 3]. 

Мотиви, за якими компанії приймають рішення про здійснення діяльності в тій 

або іншій країні, дуже відрізняються. Однак умовно їх можна розділити на дві 

великі групи. У першому випадку фірми займаються, в основному, продажем 

товарів і послуг, вироблених в інших країнах, в іншому – інвестують 

кошти у створення виробничих потужностей у даній країні з метою продажу 

продукції на місцевому ринку або експорту її на ринки інших країн [3, с. 4]. 

Одним із основних мотивів відносно України іноземні інвестори називають 

обсяги ринку. Розглядаючи види мотивації, доцільно виділити перш за все 

виробничо-економічні параметри. До них можна віднести: 

– зменшення капітальних витрат і ризиків при створенні нових потужностей; 

– доступ до джерел сировини або нової виробничої бази; 

– розширення діючих виробничих потужностей; 
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– реалізація переваг нижчої вартості сировини та матеріалів; 

– можливість запобігти циклічності або сезонності виробництва. 

Слід також ураховувати маркетингові мотивації. Це, перш за все: 

– зростання ефективності існуючого маркетингу; 

– використання нових каналів торгівлі; 

– проникнення на конкретний географічний ринок; 

– вивчення потреб, набуття управлінського досвіду. 

Іноземні компанії мають на меті виробництво продукції та надання послуг для 

місцевого ринку, про що свідчить низька частка експорту в загальному обсязі 

випущеної ними продукції. Наступним за ступенем важливості є мотивація 

захисту власних ноу-хау та можливість зрозуміти особливості роботи на 

місцевому ринку, однак ці чинники мають лише обмежене значення. 

Приріст прямих іноземних інвестицій в Україну в 2012 році склав 4,129 млрд 

дол США, скоротившись у порівнянні з минулим роком (4,56 млрд дол) на 431 

млн дол, або на 10,6 %.  

Найбільшим «іноземним інвестором» для України як і раніше залишається 

Кіпр: у минулому році більше третини (31,7 %, або 17275,1 млн дол) коштів 

зайшли саме від компаній, зареєстрованих в цій офшорній юрисдикції. У 2012 році 

інвестиції з Кіпру становили лише 31,7 %. 

Примітно, що 89,6 %, або 5,810 млрд дол інвестицій в 2012 повернулися з 

України на Кіпр. Саме така послідовність дій відзначає відмивання грошей на 

теренах України, не сприяючи бажаному розвитку економіки [4]. 

Висновки. Прямі іноземні інвестиції є досить складним і водночас необхідним 

процесом перерозподілу капіталу. Існують різні чинники, які впливають на 

мотивацію іноземних інвесторів. Оскільки у інвесторів на меті є вкладення коштів 

у прибуткову сферу діяльності країни-рецепієнта з подальшим отримання 

прибутку, що є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неотримання відсотків 

від банківських вкладень капіталу, то він повинен мати певні мотиви, які 

спонукають його для здійснення деякого виду діяльності: великий ринок, 

сировинна база, дешева робоча сила, кваліфіковані кадри, або інші конкурентні 

переваги. 
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На сьогоднішній день, важливою проблемою українських підприємств є 

низький рівень менеджменту, який спричиняє появу кризових явищ на 

підприємстві. Істотним чинником, що призводить до прийняття неефективних 

управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної 

системи контролінгу. Саме тому, актуальним постає питання організації системи 

фінансового контролінгу на українських підприємствах. Система контролінгу є 

одним із дієвих інструментів управління, який може сприяти успішному 

функціонуванню господарюючого суб‘єкта.  

Для виживання в сучасних умовах ведення бізнесу, необхідно чітко розуміти і 

прогнозувати напрямки розвитку підприємства, загрози та шляхи їх подолання. 

Саме фінансовий контролінг є тією системою управління, яка забезпечує гнучкість 

і надійність функціонування суб‘єкта господарювання, оскільки дає можливість 

планувати діяльність, ставити як короткострокові, так і довгострокові цілі 

менеджменту та контролювати результати [2]. 

У сучасних умовах господарювання, ми розуміємо контролінг як систему, яка 

пов‘язує структурні одиниці підприємства на рівні обліку, забезпеченості 

інформацією, управління, контролю та координації діяльності. Також контролінг 

розглядається як функціонально відособлений напрямок економічної роботи на 

підприємстві, пов‘язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в системі 

менеджменту для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень [1]. 

Основні функції фінансового контролінгу представлені на рисунку 1: 

 

Рис.1. Основні функції фінансового контролінгу [4]. 
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основному, бездієвість і безрезультативність системи пов‘язана з комплексом 

помилок, які допускають при впровадженні або безпосередньо роботи системи 

контролінгу [3]. 

Правильно побудована система контролінгу повинна бути спрямована 

«вперед», а не «назад». Тобто її завданням є не лише звіт про фактично проведені 

витрати або отримані прибутки, а забезпечення менеджменту підприємства повної 

і якісною інформацією для прийняття рішень з планування майбутніх доходів і 

витрат. 

Необхідність впровадження контролінгу на підприємстві обумовлена 

наступними причинами: 

- підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові 

вимоги до системи управління підприємством; 

- система управління підприємством вимагає наявності ефективного 

механізму внутрішньої комунікації; 

- доцільність побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення 

управління. 

На нашу думку, в найближчому майбутньому система фінансового 

контролінгу повинна зайняти пріоритетне місце в системі управління 

підприємством. За таких обставин можна стверджувати, що контролери будуть 

реально затребуваними фахівцями. Як результат, будуть рости вимоги до рівня їх 

професійної підготовки. 

Таким чином, контролінг відіграє дуже важливу роль у системі управління 

підприємством, будучи однією з найсучасніших і ефективних систем управління 

підприємством. Він є відособленою системою, економічна сутність якої полягає в 

динамічному процесі перетворення й інтеграції існуючих методів обліку, аналізу, 

планування, контролю та координації в єдину систему одержання, обробки 

інформації для прийняття на його основі управлінських рішень, орієнтованих на 

досягнення всіх завдань, що стоять перед підприємством. Ця система могла б 

стати важливим інструментом виводу українських підприємств із кризового стану. 

У результаті дослідження була встановлена сутність контролінгу, функції, 

виконувані системою фінансового контролінгу на підприємстві, а також 

запропоновані рекомендації, які дозволять удосконалити систему фінансового 

контролінгу на тих підприємствах, де вона працює неефективно та 

безрезультативно. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасних глобалізаційних процесів 

офшорні зони стали невід‘ємною частиною світової економіки. Це пов‘язано, 

перш за все, з метою підприємців по всьому світу мінімізувати суми податкових 

виплат задля збереження та примноження особистого капіталу. З кожним роком 

кількість зареєстрованих в офшорних зонах компаній зростає. Значну частку серед 

них становлять і українські підприємства. Тому вплив, який здійснюють офшорні 

зони на економіку нашої країни, є надзвичайно великим, і, в разі виникнення в 

офшорах кризових ситуацій, українська економіка відчує їхні наслідки. В зв‘язку з 

однією із таких ситуацій, яка склалася на Кіпрі, постає важливе питання про те, які 

саме наслідки вона матиме для України. 

 Мета роботи – з‘ясувати, який вплив на економіку України має криза на 

Кіпрі, проаналізувати, як це може позначитись на подальшому економічному 

розвитку нашої країни, та визначити перспективи майбутньої співпраці 

українських підприємців та офшорної зони. 

Виклад основного матеріалу. Термін «офшорна зона» означає країну з 

низькою або нульовою податковою ставкою на прибуток і депозити, визначеним 

рівнем банківської або комерційної таємниці та мінімальною або повною 

відсутністю резервних вимог центрального банку чи обмежень по конвертованості 

валюти. 

Складна система оподаткування в Україні спонукає все більше та більше 

підприємців до активного пошуку засобів планування та мінімізації податків. Для 

чого створюються так звані офшорні компанії, що призводить до того, що бюджет 

не отримує повністю податкових надходжень. За роки незалежності із України в 

офшорні зони було виведено $167 млрд. 

Середній показник «тіньової» економіки, пов‘язаний із провадженням 

бізнес-операцій без сплати податків в Україні та з виведенням їх за кордон, 

коливається на рівні від 32-40 % від рівня ВВП. [2] 

Але економіка Кіпру виявилася занадто відкритою до негативного впливу з 

боку проблем у Греції. Фінанси держави, ослаблені кризою в Єврозоні не 

витримали такий тягар – 2011 року вартість боргу острівної країни підскочила 

вище за 12 % на рік. Уже в середині 2012 року борговий рейтинг Кіпру було 

знижено основними рейтинговими агенціями до рівня «сміттєвого» [3]. Одним із 

наслідків стала неможливість використовувати боргові папери Кіпру в якості 

застави під час отримання кредитів ЄЦБ кіпрськими банками – Кіпр був 

вимушений звернутися по фінансову допомогу до урядів Євросоюзу. В якості 

джерела цих грошей було обрано одноразовий податок на банківські депозити. 10 
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% від усіх депозитів, що перевищують 100 тис євро, та 6,75 % від усіх депозитів, 

що не перевищують цієї суми, мали бути відраховані на користь уряду [3]. 

За офіційними даними, Кіпр – основний інвестор в українську економіку. В 

2012 р. розмір прямих інвестицій, що надійшли до України з Кіпру становив 3,9 

млрд дол [1]. У цьому випадку ідеться передусім про реінвестиції. Але після 

останніх подій у кіпрській банківській системі Кіпр навряд чи і надалі 

залишатиметься головним іноземним інвестором в Україну. Як вважають провідні 

аналітики, в майбутньому роль Кіпру можуть перебрати на себе Австрія чи 

Нідерланди, де діють низькі податки на доходи та депозити [4].  

Одним із очікуваних наслідків кіпрської кризи може стати також не лише 

зменшення інвестицій в українську економіку, а й зростання проблем із 

рефінансуванням українських зовнішніх боргів. Потенційним ризиком для 

України стане підвищення попиту Кіпру на кредитні ресурси Міжнародного 

валютного фонду, а також зменшення можливостей отримання Україною кредитів 

від Росії, Китаю та Бразилії. 

Тут необхідно розглянути наступний, непрямий фактор впливу кіпрської 

кризи на Україну, що полягає у впливі ситуації на острові на економіку Європи. 

Криза Єврозони продовжується і майже кожне погіршення ситуації в Україні, як з 

платіжним балансом, так і з бюджетними доходами, було пов‘язано з нею. Якщо 

через події на Кіпрі відбудеться, наприклад, втеча вкладників із банків Іспанії й 

Італії, або включиться ще якийсь механізм розповсюдження кризи по Європі в 

цілому, Україна знову виявиться відрізаною від зовнішніх фінансових ринків, а 

експортні доходи знову впадуть. З ними ж знизяться і темпи економічного 

зростання та погіршиться й так загрозлива ситуація в сфері державних фінансів.  

Крім того, навіть якщо курс гривнi уникне впливу кiпрської кризи, довiра до 

банкiв може опинитися пiд тиском. А пересічні українці постраждають від 

невчасних поставок імпортної продукції, затримки валютних розрахунків тощо. 

Висновки. Отже, криза на Кіпрі деякою мірою матиме вплив на економіку 

України в наступних контекстах: перш за все вона напряму торкнеться великого 

бізнесу, українських олігархів; малому і середньому бізнесу ситуація з кіпрськими 

чи будь-якими іншими офшорами значну шкоду може принести лише непрямим 

шляхом – через погіршення економічного клімату в Європі та через перехоплення 

важливих для України інвесторів. Потенційно позитивний вплив на розвиток 

ситуації може створити закон про боротьбу з офшорними зонами, що 

розглядається Верховною Радою, що може знизити їх негативний вплив на 

економічну ситуацію та відіграє роль імпульсу для розвитку малого та середнього 

бізнесу.  
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Ринкова економіка неможлива без активно функціонуючого фондового 

ринку. Тому одним із найважливіших напрямів регулювання розвитку 

реального сектора економіки є забезпечення повноцінної діяльності 

організованого ринку цінних паперів. В Україні розвиток ринку відбиває 

протиріччя перехідного періоду, пов‘язаного з корінним реформуванням 

економіки і соціальної сфери. 

Відповідно до сформованої у світі практики центральною ланкою 

фондового ринку є фондова біржа. Фондові біржі розвинутих країн 

зосереджують у собі значну і найвисоколіквіднішу частину ринку цінних 

паперів. Цими найважливішими якостями українські фондові біржі поки не 

володіють, їм не вдалося організувати стійкий і ліквідний вторинний ринок 

корпоративних цінних паперів, хоча фондові біржі активно брали участь у 

процесах грошового етапу приватизації. 

Теоретичний внесок у розв‘язання цієї проблеми включає чималу кількість 

праць, які аналізують різні фактори розвитку фондового ринку та фондових 

бірж під впливом різних економічних умов. Дану тему досліджували: 

О. Горяча, Л. Гриценко, В. Роєнко, К. Калинець, В. Огородник, С. Румянцева та 

інші. 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», 

«фондова біржа» – утворюється та діє в організаційно-правовій формі 

акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю  

Членами фондової біржі можуть бути виключно торговці цінними 

паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку та взяли на себе зобов‘язання виконувати всі правила, 

положення та стандарти фондової біржі. 

Протягом 2011 року порівняно з даними аналогічного періоду за 2010 рік  

обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами збільшився майже в 

2 рази (або на 104,55 млрд грн). 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами протягом 2011 

року зафіксовано з: 

- державними облігаціями України – 99,13 млрд грн, що становить 

42,03 % від загального обсягу біржових контрактів у 2011 році; 

- акціями на суму 79,43 млрд грн що становить 33,68 % від загального 

обсягу біржових контрактів у 2011 році (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Обсяг біржових угод по основним фінансовим інструментам 

за 2011-2012 рр. (млрд грн) 
 

Протягом 2012 року порівняно з даними за 2011 рік обсяг біржових 

контрактів (договорів) із цінними паперами збільшився на 5,83 % або на 

12,65 млрд грн.  

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами протягом 2012 року 

зафіксовано з: 

- державними облігаціями України – 179,13 млрд грн, або 72,08 % від 

загального обсягу біржових контрактів у 2012 році; 

- акціями на суму 23,44 млрд грн або 9,43 % від загального обсягу біржових 

контрактів у 2012 році (табл. 1). 

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі на 

вторинному ринку становив: у 2011 році – 75,94 % від загального обсягу 

контрактів, у 2012 році – 78,96 % від загального обсягу контрактів. 

Фондовий ринок України в значній мірі залежить від вторинного ринку 

цінних паперів, тобто не відбувається  випуск нових акцій, облігацій, і інших 

цінних паперів. Це є негативною тенденцією на ринку цінних паперів. Також 

можна відзначити, що основний обсяг контрактів укладається за облігаціями 

державної емісії, це свідчить що торговці цінними паперами, в значній мірі, не 

довіряють іншим емітентам цінних паперів. На таку недовіру впливає фінансовий 

стан емітентів цінних паперів та економічна ситуації в країні. 

Для ефективного функціонування фондової біржі необхідно стимулювати 

підприємства до емісії акцій, випуску облігацій та інших фінансових інструментів. 

Випуск в обіг цінних паперів є способом залучення фінансових ресурсів у 

діяльність підприємства, а також сприяє ефективному перерозподілу ресурсів в 

економіки країни. 

Держава на законодавчому рівні повинна забезпечувати прозорість 

фінансового стану емітентів, розкриття інформації щодо осіб держателів значних 

пакетів акцій підприємств, всебічно сприяти створенню та розвитку акціонерних 

товариств. 
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Показник 2011 Питома вага % 2012 Питома вага % 

Обсяг усіх біржових угод 235,84 - 248,49 - 
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облігаціям 
99,13 42,03 179,13 72,08 

Обсяг угод по акціям 79,43 33,68 23,44 9,43 
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Україна прагне зайняти гідне місце на світовому ринку та в світовій 

спільноті. Саме тому вона прагне приймати участь у світових соціально-

економічних процесах. Але нині соціально-економічна ситуація в Україні 

характеризується наявністю глибокої системної кризи, що зумовлює появу все 

нових програм піднесення та розвитку суспільства. У своєму дослідженні ми 

приділяємо особливу увагу – місцю України у світових процесах 

інформатизації.  

Метою дослідження інформаційного ринку України є виявлення його 

основних проблем і взаємозв‘язок зі світовим процесом інформатизації 

суспільства. 

На сучасному етапі розвитку суспільства – більшість розвинених країн 

світу приділяють свою увагу розвитку інформаційних технологій. Головним 

показником є найвищі темпи розвитку світового ринку інформаційних систем, 

технологій і послуг, що складають більш ніж 11 % на рік, при чому обсяг ринку 

подвоюється кожні 5 років. 

Але проблемою решти країн стає «цифрова прірва», тобто відставання в 

інформаційній галузі. Основна загроза цього відставання полягає в неминучому 

відсуванні такої країни на периферію світових процесів, гальмування її 

розвитку та перетворення її на залежну від розвинених держав. Для України 

ризик реалізації такого сценарію залишається актуальним. 

В Україні процес інформатизації здійснюється згідно з Національною 

програмою інформатизації, яка визначає стратегію розв‘язання проблеми 

забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-

економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-

культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення. 

На сьогодні активно розвивається напрямок щодо організаційно-

правового забезпечення інформатизації. В Україні більшість законодавчих і 

нормативно-правових актів є недосконалими, бо вони не регулюють усіх 

процесів, які виникають у сфері інформаційної діяльності. Сьогодні є потреба в 

розробці державною владою України Інформаційного Кодексу, що забезпечить 

створення єдиного правового поля функціонування інформаційного 

суспільства. 

Не слід забувати про проблемні питання, щодо розвитку інформатизації в 

Україні, серед яких можна виділити: розроблення та прийняття Верховною 

Радою України комплексного законодавчого акту стосовно інформаційної 

безпеки; створення баз даних і знань, засобів їх обробки, орієнтованих на 
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ефективну інформатизацію органів державної статистики та точне 

прогнозування процесів соціально-економічного розвитку; оптимізація 

структури виробництва та транспортних засобів; створення єдиної 

автоматизованої системи державного контролю за виконанням державного 

бюджету України, загальнодержавних програм, збереженням і використанням 

об‘єктів прав державної власності, використанням кредитних ресурсів, 

діяльністю установ банківської системи; створення комплексу програмно-

апаратних засобів для вирішення питань прогнозування забруднення 

навколишнього середовища та ін. 

Основними заходами, які б сприяли поліпшенню інформатизації в Україні 

повинні стати: істотне підвищення рівня повноти, оперативності та доступності 

різноманітних форм і видів інформації для кожного громадянина України; 

якісне поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності системи 

державного управління; всебічне використання потенційних можливостей 

інформаційних технологій систем і мереж для повномасштабного вирішення 

соціальних і гуманітарних проблем; активізація діяльності в системі 

міжнародного інформаційного обміну в інтересах розвитку політичних, 

економічних, соціальних і гуманітарних зв‘язків; забезпечення належного рівня 

інформаційної безпеки. 

Висновки. Отже, у висновку хотілося б зазначити, що на сьогоднішній 

день, інформатизація в Україні порівняно зі світовими показниками 

залишається на незадовільному рівні. Так, рівень інформатизації українського 

суспільства порівняно з розвинутими країнами Заходу становить лише 2-2,5 %. 

Це призводить до значної відсталості технологічних ресурсів, через що 

знижується конкурентоспроможність українських товарів порівняно з 

іноземними. З метою стимулювання інформатизації на рівні всієї України та 

пришвидшення процесів впровадження інформаційних систем має 

здійснюватись цілеспрямована стратегія розвитку інформатизації України, як 

однієї з найбільш перспективних держав із необхідним ресурсним потенціалом. 

Це створить реальну можливість для України, поступово піднятися до рівня 

сучасних вимог і можливостей інформаційного суспільства, до рубежу 

інформатизації Європи. 
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Ринкові зрушення в Україні потребують перебудови методів управління в 

усіх галузях економіки, в тому числі й сфері банківської діяльності. 

Ефективність банківської діяльності стає переважно залежною від активізації 

людського фактора. Завдання, які поставлені перед банками, орієнтовані на 

досягнення їх фінансової стабілізації, потребують формування банківського 

робітника ринкового типу з високою мотивацією до продуктивної праці, 

підвищення якості банківських послуг та конкурентоспроможності банків. 

Тому на сучасному етапі актуальним є формування ефективної зайнятості в 

банківських установах. 

Теоретичними дослідженнями у сфері ефективної зайнятості займаються 

вітчизняні та закордонні вчені. Проте в умовах посткризового періоду, що 

супроводжується безробіттям, зокрема, серед економістів і банківських 

працівників, актуальність вирішення проблем ефективної зайнятості зростає. А 

це, в свою чергу, потребує посилення теоретико-методологічних досліджень у 

цій сфері. 

Метою даного дослідження є вивчення напрацювань вітчизняних 

дослідників щодо змісту теоретичних понять ефективної зайнятості в 

банківських установах, а також на основі їх узагальнення, формування власного 

підходу до трактування. 

Згідно Закону України «Про зайнятість населення», зайнятість – не 

заборонена законодавством діяльність осіб, пов‘язана із задоволенням їх 

особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у 

грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім‘ї, які 

здійснюють господарську діяльність або працюють у суб‘єктів 

господарювання, заснованих на їх власності, в тому числі безоплатно [1]. 

Існує велика кількість визначень категорій ефективної зайнятості, що 

розкривають його сутність з різних причин. 

К. Кривенко, В. Савчук та О. Бєляєв розглядають ефективну зайнятість як 

поєднання повної та раціональної зайнятості. Вони зазначають, що 

раціональній зайнятості притаманні такі риси: суспільно корисний характер 

трудової діяльності; оптимальна структура народного господарства, що 

забезпечує суспільний поділ праці згідно з існуючими потребами; використання 

сучасних досягнень науки та техніки; професійно-кваліфікаційна структура 

сукупної робочої сили та адекватна їй система робочих місць [2, с. 337]. 
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Заслуговує на увагу думка російських учених М. Бухалкова та 

О. Бородіної про те, що ефективна зайнятість означає її відповідність певним 

ринковим очікуванням, нормативам, стандартам [3, с. 52]. Ефективність 

визначається співвідношенням отриманого ефекту, тобто рівня досягнення 

поставленої мети та витрат на її досягнення. Отже, при ефективній зайнятості 

виробничий потенціал відповідає реальному обсягу продукції, яку в змозі 

виробити вся економіка або окреме підприємство, і який буде повністю 

використаний. 

О. Грішнова стверджує, що важливою є ефективна та вільно обрана 

зайнятість, що відображає стан кількісної й якісної збалансованості між 

потребою населення в роботі та робочими місцями, за якої створюються 

сприятливі умови для соціально-економічного прогресу та дотримуються 

інтереси як окремих працівників і роботодавців, так і суспільства в цілому 

[4, с. 200]. 

Таким чином, під ефективною зайнятістю населення розуміється корисна 

діяльність громадян, спрямована на підвищення продуктивності праці, 

збільшення напрямків виробництва та скорочення витрат робочого часу. 

Ефективна зайнятість відображає стан кількісної й якісної збалансованості між 

потребою населення в роботі та робочими місцями в даній сфері, за якої 

створюються сприятливі умови для соціально-економічного прогресу та 

дотримуються інтереси як окремих працівників і роботодавців, так і суспільства 

в цілому. 

На основі викладених думок можна зробити висновок, що поняття 

«ефективної зайнятості працівників банківських установ» слід розглядати як 

певну збалансованість потреб банківського сектора у працівниках відповідного 

напрямку підготовки та пропозиції праці, що забезпечить віддачу від 

використання трудового потенціалу кожного банківського працівника та 

отримання максимального соціального й економічного ефекту. Тому саме на 

забезпечення ефективної зайнятості повинні бути спрямовані пріоритети 

державної політики зайнятості населення в Україні, адже лише у такому 

випадку можна сподіватися на підвищення ефективності використання 

трудового потенціалу. 

Перспективи подальших досліджень передбачають поглиблення 

теоретико-методологічних положень щодо вивчення основних чинників, які 

впливають на процеси забезпечення ефективної зайнятості населення в умовах 

посткризового періоду, а також пошуку дієвих механізмів реалізації державної 

політики у цій сфері. 
Список використаних джерел 

1. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року, № 5067-VI 

2. Кривенко, К. Т. Політична економія [Текст]: навч. посіб. / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, 

О. О. Бєляєв. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с. 

3. Бухалков М. Эффективная занятость персонала как фактор продуктивности труда / 

М. Бухалков, О. Бабордина // Человек и труд. – 2001. – № 10. – С. 51-53. 

4. Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / 

О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2011. – 390 с. 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

521 

УДК 330.101541(075.8) 

ЕНЕРГОЗАТРАТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 

Сівакова В. М. 

Науковий керівник: к.е.н. Кочума І. Ю. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Енергетична ефективність була та залишається головною стратегічною 

передумовою розвитку економіки, основою забезпечення соціально-

економічного розвитку. Тому визначення та реалізація напрямів її підвищення є 

пріоритетними завданнями у гарантуванні національної безпеки, політичної й 

енергетичної незалежності, сталого економічного зростання.  

Вагомий внесок у дослідження питання енергозатратності національної 

економіки зробили такі науковці, як: О. П. Романюк, О. Є. Перфілос, 

С. М. Срібнюк, Г. Я. Землюк, А. В. Круць та інші. 
Метою даної роботи є визначення проблем у сфері ефективного 

використання енергетичних ресурсів і розробка рекомендацій щодо державної 

політики по його стимулюванню.  

Найбільше споживання первинної енергії економікою України мало місце 

ще в радянські часи. Наприклад, в 1990 році воно становило 269,1 млн тонн енергії 

в нафтовому еквіваленті (далі НЕ). Для порівняння, в Європі в цей період на 1 

долар виробленого ВВП енергії споживалось 0,8-1 кг палива в НЕ. При цьому, в 

структурі енергоспоживання провідну роль займав здебільшого імпортний 

природній газ, який у 1990 році складав 41,5 % від загального споживання енергії 

в Україні та нафта, яка займала друге місце (23,4 %) в загальній структурі 

споживання енергії УРСР [2]. 

Після розпаду СРСР занадто енергоємна економіка України як і більшості 

пострадянських економік, виявилась неефективною, тому не змогла, на рівних, 

конкурувати з розвинутими економіками Заходу. В 1991 році енергоємність 

економіки сягнула небачених для великих країн Європи розмірів – 0,92 кг палива в 

НЕ, в розрахунку на 1 долар ВВП. 

Після потрясінь 1990-х, з початком 2000-х років у власників підприємств і 

держави відбулось поступове усвідомлення необхідності енергозбереження, що 

виявилось у прийнятті відповідних програм енергозбереження, як на окремих 

підприємствах, так і на загальнодержавному рівні, почалася перебудова ряду 

галузей економіки в напрямку зменшення енергозатратності виробництва [1]. 

Протягом 1990-2011 рр. економіка України скоротила енергоємність у 

2,3 рази – з 0,9 кг до 0,39 кг палива в НЕ на один вироблений долар ВВП. 

Водночас енергоємність української економіки залишається найвищою в світі. 

Так, енергоємність вітчизняного ВВП у 2,6 рази перевищує аналогічний середній 

рівень в розвинених країнах світу.  

Серед причин цього можна назвати: невідповідність тарифів і цін на 

енергоресурси та витрати на їх виробництво; економічні ризики, пов‘язані з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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функціонуванням природних монополій; споживання енергоресурсів за 

відсутності приладів обліку; високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі 

та споживанні; стан погашення взаємної заборгованості на оптовому ринку 

електроенергії й інших ринках енергоресурсів; низький рівень впровадження 

енергоефективних технологій та обладнання; високий рівень фізичної зношеності 

технологічного обладнання в усіх галузях національної економіки тощо.  

Якщо у період з 1995 р. по 2005 р. зниження енергоємності ВВП відбулось 

здебільшого за рахунок зміни структури промисловості, то на даний момент 

структурний фактор, як складову потенціалу енергозбереження, в основному 

вичерпано. Тому для збереження існуючих темпів зниження енергоємності ВВП 

(4-6 % щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор потенціалу 

енергозбереження [3]. 

Виходячи з цього, основними проблемами енергозбереження, які вимагають 

першочергового розв‘язання є: 

1. Приведення окремих положень законодавства у сфері енергозбереження 

у відповідність з економічною ситуацією. Зокрема створення умов економічного 

стимулювання суб‘єктів господарювання до підвищення ефективності 

використання енергоресурсів. 

2. Удосконалення порядку нормування питомих витрат  енергоносіїв. 

3. Створення нових систем і енергетичних стандартів. 

4.  Удосконалення системи державної експертизи в енергозбереженні. 

5. Запровадження обов‘язкової статистичної звітності щодо використання 

енергоресурсів. 

6. Створення єдиного механізму державного контролю у сфері 

енергозбереження і енергоефективності, який дозволив би уникати дублювання 

функцій органів державного управління у цих сферах. 

7. Встановлення адекватної юридичної відповідальності посадовців та 

громадян за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, а саме: 

зміни у відповідних статтях Адміністративного Кодексу України в напрямку 

збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері енергозбереження. 

8. Забезпечення переходу до масового застосування та модернізації 

приладів обліку споживання енергоресурсів, споживачів житлово-комунальних 

послуг. 

Отже, на сьогодні основним фактором зниження енергоємності продукції в 

усіх галузях економіки є активізація державної політики ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів і створення ефективно діючої 

системи державного управління у цій сфері. 
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Стратегічною метою, яку було проголошено керівництвом української 

держави, є вступ до Європейського союзу. Паливно-енергетичний комплекс, як 

одна із основних складових економічної структури держави, має також 

розвиватися з врахуванням цієї мети. При цьому важливо не тільки досягти 

його адаптованості до європейських енергетичних систем, а й високої 

ефективності та відповідності завданням сталого розвитку. 

Питанням енергоємності ВВП приділось досить багато уваги в роботах 

вітчизняних науковців. Зокрема над вирішенням цих проблем працювали 

Воронцов С. Б., Сменковський А. Ю., Геєць В. М., Григоровський В. В. та інші. 

Метою дослідження є порівняння енергозатратності української економіки 

й економік розвинутих країн, визначення факторів високої енергозалежності 

України та енергоємності її ВВП і розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. 

Ефективне функціонування національної економіки та соціально-

економічний розвиток у сучасних умовах зростання світових цін на імпортні 

енергоресурси залежить від енергозбереження. Основним кількісним і якісним 

показником енергоефективності економіки традиційно вважається 

енергоємність валового внутрішнього продукту. 

Україна належить до країн лише частково забезпечених традиційними 

видами енергоносіїв, отже вимушена вдаватись до імпорту. Власні потреби в 

нафті задовольняються лише на 8 %, в газі – на 22 %. Залежність нашої країни 

від поставок органічного палива сягає 60,7 % (в країнах Європейського союзу  

цей показник – 51 %). Подібною до української є енергозалежність таких 

розвинутих країн Європи, як Німеччина – 61,4 %, Франція – 50 %, Австрія – 

64,7 %. Багато країн світу мають ще нижчі показники забезпечення власними 

первинними паливно-енергетиичними ресурсами (далі ПЕР), зокрема Японія 

використовує їх близько 7 %, Італія – близько 18 % [1]. 

Водночас, на відміну від розвинутих країн, Україна зберігає неприйнятно 

високий, з огляду на національну конкурентоспроможність, рівень енергозатрат 

виробництва національного продукту. Згідно досліджень фахівців ЄБРР, 

Україна належить до країн із найгіршими показниками енергоефективності в 

Європі [2]. Для створення ВВП в Україні використовується у 8 разів більше 

енергії, ніж у середньому в світі, в 15 разів більше, ніж у Швеції та у півтора 

рази більше, ніж у Росії [3]. 
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Слід зазначити, що за останні 10 років, енергоємність вітчизняного ВВП 

зменшилася на 49 % (з 83,6 кг н. е. / 100 дол у 2000 р. до 41,0 кг н. е. / 100 дол у 

2012 р.). Але, за цей же період у світі вона зменшилася на 68,7 % (з 29,1 кг н. е. 

/ 100 дол у 2000 р. до 20.0 кг н. е. / 100 дол у 2012 р.) (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Енергоємність ВВП України та світу (кг н. е. / 100 дол) [4] 

Р
о
к
и

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

С
в
іт

 

29,1 29,6 29 26,7 24,8 23,7 22,4 20,4 18,8 19,6 19 20 20 

У
к
р
аї

н
а 

83,6 74,6 68,6 62,6 55,2 51,8 47,2 41,8 39,1 38,7 39 40 41 

 

Отже, в Україні рівень енергоємності ВВП більш ніж вдвічі вищий від 

енергоємності ВВП промислово розвинутих країн. Основна причина – низька 

ефективність використання ПЕР, внаслідок технологічної відсталості, 

незадовільної галузевої структури національної економіки та структури 

імпортно-експортних операцій, впливу її «тіньового» сектора. Така ситуація 

об‘єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва та 

лягає важким тягарем на економіку, тим більше в умовах її зовнішньої 

енергетичної залежності. 

Для зменшення енергозалежності України потрібно здійснити три наступні 

заходи. Перший – це зменшення використання традиційних енергоресурсів і 

заміна їх альтернативними видами палива. Другий – збільшення видобутку 

власних корисних копалин. Третій напрямок який потребує вирішення – це 

диверсифікація джерел постачання. 

Для підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

потрібно створити на підприємствах підрозділи, що відповідатимуть за 

енергозбереження, зменшити питомі витрати ПЕР на виробництво продукції, 

ввести облік споживання на окремих енергоємних ланках виробництва, а також 

впровадити енергоефективні технології та використовувати скидний  

енергетичний ресурс. 
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В Україні з прийняттям Податкового кодексу актуальним стало питання 

відображення в податковому обліку операцій з руху коштів, які у вигляді 

авансу були перераховані контрагенту до прийняття Податкового кодексу, а 

після його прийняття поставка товару так і не відбулася. 

Згідно діючого раніше Закону України «Про оподаткування податку на 

прибуток підприємств» датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) 

вважалася дата, яка припадала на податковий період, протягом якого відбулася 

будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата списання коштів із банківських 

рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), або дата 

оприбуткування платником податку товарів [l]. Відповідно, підприємство, 

здійснивши передоплату, відобразило в податковому обліку валові витрати, а в 

бухгалтерському обліку – дебіторську заборгованість. 

У разі, якщо до такої дебіторської заборгованості не вживалися заходи з її 

стягнення та термін позовної давності закінчується у період дії Податкового 

кодексу, підприємство-покупець має наступні податкові наслідки: 

– відповідно Податкового кодексу заборгованість за зобов‘язаннями, 

щодо яких минув строк позовної давності, є безнадійною, відповідно, сума 

заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після 

закінчення строку позовної давності, є безповоротною фінансовою допомогою. 

– також згідно ст. 14 Податкового кодексу витрати платника податку – це 

сума будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що 

здійснюється для провадження господарської діяльності. Статтею 139 

Податкового кодексу визначено, що не включаються до складу витрат і не 

враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку витрати, не пов‘язані 

з провадженням господарської діяльності [2].  

Отже, відповідно до норм Податкового кодексу, якщо протягом терміну 

позовної давності платник податку не отримав товари (роботи, послуги), то 

після його закінчення сума заборгованості покупця щодо виданого ним авансу 

вважається безповоротною фінансовою допомогою, яка не включається до 

складу витрат платника податку, який її надає. 

Таким чином, якщо підприємство до прийняття Податкового кодексу 

здійснило попередню оплату за товари (роботи, послуги) і протягом терміну 

позовної давності їх не отримав, то після закінчення строку позовної давності 

сума попередньої оплати за товари (роботи, послуги) у податковому обліку не 

відображається. 
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Дорожный (туристический) чек – это предоплаченный платежный 

документ в иностранной валюте, который покупается для получения наличных 

денежных средств и осуществления безналичных расчетов. В настоящее время 

крупнейшими мировыми эмитентами дорожных чеков являются American 

Express (чеки American Express, CitiCorp) и Travelex (чеки Visa Interpayment, 

Thomas Cook Mastercard). Основное различие между чеками – это регионы 

использования. Чеки «American Express» более распространены в Соединенных 

Штатах, где часто заменяют наличные деньги. Чеки «Thomas Cook» более 

предпочтительны в Европе.  

В настоящее время чековое обращение в Республике Беларусь 

регулируется Банковским кодексом. Услуги по покупке, продаже и принятию  

на инкассо дорожных чеков комплексно, либо по отдельной услуге оказывают 

11 банков, большая часть которых относится к системообразующим. 

Белорусские банки уполномочены продавать только один вид чеков: дорожные 

чеки American Express, который имеет самую развитую сеть обслуживания 

своих дорожных чеков в мире. В Беларуси продаются дорожные чеки, 

номинированные в долларах США и евро.  

Дорожные чеки выполняют две основные функции: 

— покупку дорожных чеков в одном банке (обычно в одной стране) 

путем внесения соответствующей денежной суммы в обмен на чек и получение 

против дорожного чека наличных денег в иностранной валюте в сумме 

номинала дорожного чека в другом банке (обычно в другой стране); 

— осуществление посредством дорожного чека безналичных расчетов 

путем использования их в качестве оплаты товаров, работ, услуг на 

предприятиях торговли (сервиса). При этом разницу между суммой чека и 

стоимостью товара держателю возвращают наличными, а чеки в дальнейшем 

направляются на инкассо в банк, который оплачивает их предприятию торговли 
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(сервиса) путем зачисления денег на ее счет в соответствии с заключенным 

договором. 

В Республике Беларусь допускается использование дорожных чеков 

исключительно: номинированных в иностранной валюте; выпущенных в 

обращение юридическими лицами-нерезидентами Республики Беларусь; для 

целей, не связанных с осуществлением держателем предпринимательской 

деятельности; за пределами Республики Беларусь (исключение составляют 

банки-агенты, выплачивающие денежные средства в наличной и безналичной 

форме против дорожных чеков); при наличии основных реквизитов. 

При продаже дорожных чеков банк-резидент взимает с приобретателя 

чеков вознаграждение (комиссию). Оно обычно взимается в процентах от 

номинала покупаемых чеков. Вознаграждение (плата) за услуги банка 

взимается в белорусских рублях либо в иностранной валюте и данные тарифы 

крайне малы по сравнению с тарифами и условиями обслуживания банковских 

карточек. 

Главным формальным требованием при оплате дорожных чеков является 

совпадение лица, приобретшего чек и предъявившего его на предприятии 

торговли (сервиса) или в банке. Функция контроля такого совпадения 

возлагается на соответствующее предприятие или банк. Дорожные чеки нельзя 

рассматривать как денежные переводы. В операции участвует одно и то же 

лицо, которое приобретает чеки, а затем получает в ином банке на ту же сумму 

наличные деньги или использует в качестве средства оплаты. На этом 

основании можно сделать вывод о том, что правила и ограничения, 

установленные законодательством страны в отношении денежных переводов, 

не распространяются на дорожные чеки. 

В случае неиспользования дорожного чека допускается возврат денежных 

сумм по дорожному чеку. При выплате денежных средств по дорожных чекам в 

банке-агенте (например в банке, в котором был приобретен ранее дорожный 

чек), этот банк также вправе взимать вознаграждение (плату). Поэтому 

владельцу дорожного чека  выгоднее получать денежные средства за пределами 

Республики Беларусь, где выплата осуществляется обычно без взимания 

комиссии.  

В Беларуси отсутствуют какие-либо законодательные ограничения для 

дорожных чеков в части количества их ввоза в страну и вывоза без 

обязательного декларирования, несмотря на то, что с точки зрения валютного 

законодательства они являются платежным документом в иностранной валюте.  

К основному преимуществу дорожных чеков можно отнести их 

достаточную защищенность и гарантированную компенсацию в случае утраты; 

дорожные чеки доступны для приобретения в уполномоченных банках, пунктах 

обмена валюты, почтовых отделениях и туристических фирмах, а также в 

представительствах эмитента по всему миру; в случае утери или кражи чеков 

держатель вправе обратиться к эмитенту либо в любое из его компенсационно-

уведомительных агенств с целью восстановления или компенсации чеков.  
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Таким образом, дорожные чеки обладают значительными 

преимуществами по сравнению с иными платежными инструментами, а в 

некоторых случаях даже по сравнению с наличными деньгами. Этим и 

объясняется достаточно широкая популярность данных платежных 

инструментов. 
Список использованной литературы 

1. Постановление правления Национального банка Республики Беларусь 30 апреля 2004 г. 

N 72 «Об утверждении Указаний о проведении банками операций с дорожными чеками» // 

Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2013. 

2.  Официальный сайт ОАО «Беларусбанк» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://belarusbank.by/ Дата доступа: 14.04.2013. 

 

 

УДК 336 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ 

УКРАЇНИ 

Cухицька О. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Мотриченко В. М. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Роль іноземного капіталу у формуванні банківської системи України на 

початку ХХІ ст. заслуговує особливої уваги. Прихід іноземних інвесторів на 

ринок банківських послуг України відбувся не так давно, проте кількість банків 

із іноземним капіталом постійно зростає. Зростає і частка іноземного капіталу в 

cтатутних капіталах банках. Це призводить до загрози втрати економічного 

суверенітету країни та її економічної незалежності. 

Проблемам функціонування банків з іноземним капіталом присвячені 

праці таких зарубіжних учених як Д. Кідуела, Дж. Маршала, Р. Петерсена, 

І. Хомевича; серед вітчизняних дослідників – О. Барановського, О.Дзюблюка, 

Р. Набока, Т. Смовженка, А. Філіпенка, А. Шаповалова, Н. Шелудька та ін. 

На початку 90-х років із здобуттям Україною незалежності стало 

можливим залучення іноземного капіталу до вітчизняного банківського 

сектору. Діяльність банків із іноземним капіталом регулює Закон України «Про 

банки і банківську діяльність» від 16 листопада 2006 р. № 358-V. Згідно з яким 

«банками з іноземним капіталом» є банки, у яких частка капіталу, що належить 

хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 % [1]. 

 На сьогоднішній день кількість банків з іноземним капіталом зростає: лише 

за 2011 р. їх кількість зросла на 4 банки (7,8 %) (рис. 1), тому постає за 

необхідне вивчення їх впливу на банківську систему. Частка статутного 

капіталу, що перебуває у власності іноземців, також зростає (рис. 2) і в 

перспективі досягне відмітки у 50 %. 

http://belarusbank.by/
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 Зі стрімким збільшенням і банків із іноземним капіталом відбуваються 

процеси, які негативно впливають на вітчизняну банківську систему. Так, 

іноземні банки підвищують конкурентний тиск на вітчизняні банки, 

відбувається вибіркове обслуговування іноземними банками клієнтів, 

ускладнення банківського нагляду за операціями банків, посилення іноземного 

контролю за банківською системою України, підвищення вразливості 

банківського сектора країни до коливань на світових фінансових ринках, а 

також спекулятивний характер операцій іноземними банками [3]. 
 

 
Рис. 1. Діючі банки в Україні у 2004-2011 рр. [2] 

З іншого боку, відбувається і позитивний вплив, зокрема: впровадження 

міжнародного досвіду ведення банківської справи, зростання обсягу кредитних 

ресурсів банків і посилення стабільності джерел їх надходження, розвиток 

фінансових ринків і ринкової інфраструктури, залучення до економіки країни 

потенційних інвесторів, підвищення ефективності банківської діяльності.  
 

 
Рис. 2. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків 

2004-2011рр. [2] 
 

Враховуючи дану ситуацію необхідно на державному рівні здійснювати 

постійний нагляд за діяльністю іноземних банків. Для цього необхідно 

здійснювати такі заходи: 

 законодавче встановлення лімітів присутності іноземного капіталу в 

статутному фонді банків; 

 розроблення механізмів регулювання притоку капіталу іноземних 

інвесторів і запровадження механізмів зниження можливих ризиків для 
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української банківської системи в умовах зростання участі іноземного капіталу 

в банківській сфері України; 

 підтримання конкурентоспроможності вітчизняних банків; 

 використання міжнародного досвіду запровадження стандартів 

банківської діяльності. 

Отже, в сучасних умовах ринкової економіки участь іноземних інвесторів у 

вітчизняній банківській системі є невід‘ємною умовою розвитку самої 

банківської системи. Іноземні інвестори залучають у свою діяльність не лише 

капітал, а й зарубіжний досвід і знання ведення банківських операцій, водночас 

надмірне засилля іноземних банків може призвести до негативних наслідків. 

Тому політика держави в першу чергу повинна базуватися на підвищенні 

регулювання даних процесів та захисті вітчизняної банківської системи. 
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Необхідність створення умов для пріоритетного розвитку 

агропромислового комплексу та посилення державної політики в умовах 

формування ринкових відносин потребує пошуку нових ефективних форм 

господарювання, які здатні підвищити та забезпечити конкурентоспроможність 

вітчизняного виробника, забезпечити продовольчу безпеку держави, що 

зумовлюється винятковою значущістю галузі в національній економіці України. 

За часи реформування аграрного сектору була створена правова база для 

здійснення трансформаційних перетворень, розпочато реструктуризацію 

сільськогосподарських підприємств і створено нові ринкові форми 

господарювання [1]. Тому в умовах перехідної економіки існує нагальна 

необхідність дослідження процесів розвитку ринкових форм господарювання, 

напрямків та ефективності їх діяльності, організаційно-правового забезпечення 

тощо. 
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Дослідження різноманітних особливостей організаційно-правових форм 

аграрних підприємств та їх вплив на розвиток галузі сільського господарства 

розглядалися у працях таких учених, як: Дем‘яненко С. І. [1], Горпиш О. В. [2], 

Довбуш А. [3] та інші. 

Розвиток аграрного підприємництва в Україні на сучасному етапі 

характеризується докорінною перебудовою інституціональної структури 

сільського господарства, що пов‘язано із процесами капіталізації, консолідації 

та агропромислової інтеграції. Тому перед аграрним сектором економіки 

ставиться загальнодержавне завдання – розвиток виробництва та підвищення 

його конкурентоспроможності, поліпшення економіко-соціальних показників, 

що пов‘язано в свою чергу з ефективністю використання всіх видів ресурсів 

підприємствами різних організаційно-правових форм власності [2]. Зі 

становленням ринкових відносин та проведенням реформ у сільському 

господарстві України відбулися докорінні зміни, а саме утворено різного роду 

товариства, приватні й інші сільськогосподарські підприємства, серед яких 

особливе місце займають фермерські господарства та виробничі кооперативи, 

що підтверджується статистичними даними (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Зміна кількості діючих сільськогосподарських підприємств згідно 

організаційно-правових форм в Україні за 2005-2011роки * 

Організаційно-правові форми 

підприємства 

Роки  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього  57877 57858 58387 59059 57152 56493 56133 

Господарські товариства  7900 7545 7428 7879 7819 7769 7757 

у % до загальної кількості 13,6 13,0 12,7 13,3 13,7 13,8 13,8 

Приватні підприємства 4123 4112 4229 4326 4333 4243 4140 

у % до загальної кількості 7,1 7,1 7,2 7,3 7,6 7,5 7,4 

Виробничі кооперативи  1521 1373 1262 1101 1001 952 905 

у % до загальної кількості 2,6 2,4 2,2 1,9 1,7 1,7 1,6 

Фермерські господарства 42447 42932 43475 43894 42101 41726 41488 

у % до загальної кількості 73,3 74,2 74,5 74,3 73,7 73,8 73,9 

Державні підприємства 386 371 360 354 345 322 311 

у % до загальної кількості 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Підприємства інших форм 

власності  

1500 1525 1633 1505 1553 1481 1532 

у % до загальної кількості 2,5 2,6 2,8 2,5 7,7 2,6 2,7 

*За джерелом [4] 

Отже, кількість сільськогосподарських підприємств починаючи з 2008 

року мала тенденцію до зменшення, а саме на 2926 одиниць. Найбільшу частку 

займають фермерські господарства та господарські товариства, відповідно в 

2011 році було зареєстровано 41488 одиниць і 7757 одиниць. Питома вага 

кожної форми в 2011 році зменшилась, крім підприємств інших форм власті 

(2,7 %), тобто відбулось укрупнення підприємств. Однак найбільший інтерес у 

змінні структури організаційно-правових форм викликає категорія 

«Підприємства інших форм власності». Так як, до цієї категоріївідносяться 

великомасштабні агропромислові формування (агрохолдинги), які орендують 

десятки тисяч гектарів землі та активно залучають капітал через розміщення 
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акцій на фондових біржах закордоном. Саме діяльність агрохолдингів 

відповідає сучасним тенденціям розвитку аграрного виробництва, що 

характеризується впровадженням новітніх технологій та глобалізаційних 

процесів. Характерними ознаками агрохолдингів є орієнтація виробництва на 

експорт продукції, інтеграція виробництва з переробкою сільськогосподарської 

продукції, а також збільшення обсягів виробництва продукції сільського 

господарства за рахунок ефекту масштабу. Загалом нині в Україні налічується 

близько 50 крупних агрохолдингів, вони контролюють майже 15 % загальної 

площі ріллі країни. Частка площі орендованої ними землі знаходиться в межах 

від 50 до 350 тис га орних земель [4]. З початку 2011 року одним із найбільших 

землевласників в Україні є агрокомпанія «Ukrlandfarming» із загальним 

земельним банком близько 500 тис га. 

Отже, для забезпечення збалансованого розвитку сільського господарства 

і сільських територій та запобігання монополізації ринку сільськогосподарської 

продукції необхідно: підвищити контроль держави за впливом діяльності 

агрохолдингів на стан навколишнього природного середовища, зокрема ґрунтів; 

вдосконалити цільові державні програми підтримки фермерських підприємств; 

створитирівніекономічні умови для розвитку аграрних підприємств різних 

організаційно-правових форм. У подальшому необхідно продовжувати 

досліджувати позитивний і негативний вплив агрохолдингів на сільське 

господарство та економіку країни в цілому. 
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Конкурентоспроможність – важлива характеристика економіки будь-якої 

країни світу, яка відображає потенціал і здатність протистояти чинникам, які 
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здатні створювати загрозу розвитку держави. Зростання економіки країни, 

неможливе без підвищення її конкурентоспроможності. В сучасних процесах 

глобалізації й інтеграції питання конкурентоспроможності економічної системи 

країни виходить на перші місця.  

Головною метою дослідження є: визначення основних перешкод 

підвищення конкурентоспроможності економічних систем України, та шляхи їх 

усунення.  

На сьогоднішній день, конкурентоспроможність є загальною вимогою 

економічної системи та економічних суб‘єктів, яка залежить від багатьох 

факторів, таких як: наявність ресурсів, інвестиції в технології, якість бізнес 

середовища та інше. Конкурентоспроможність багато в чому залежить від 

можливості держави створити економіко-правове середовище, що сприятиме 

сталому економічному зростанню. Саме в країни з високою 

конкурентоспроможністю спрямовується фізичний, людський і фінансовий 

капітал [1]. 

Необхідно зазначити, що останнім часом місце України в світових 

індексах покращилося. В рейтингу фінансового розвитку, який складається 

Всесвітнім Економічним Форумом, Україна в 2012 р. знизилась на п‘ять 

позицій до 59-ї з 62-х країн. З показниками індексу фінансового розвитку 2,56 

пункту виявилася на рівні Пакистану (2,61), який зайняв 58-ме місце та Танзанії 

(2,55), яка опинилася на 60 сходинці [2].  

За даними звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність у 2012-2013 рр., Україна серед 144 країн посіла 73-є 

місце проти 82-го у 2011-2012 рр. У посткризові роки місце України в рейтингу 

покращилось, що дало змогу піднятися на 7 позицій в 2011-2012 р., і на 

9 позицій у 2012-2013 роках [3]. Але це відбулося не за рахунок покращення 

фундаментальних ринкових інструментів, а за рахунок залишкових якостей 

освіти та високої ємності вітчизняного ринку. 

У рейтингу економічних свобод 2012, який був досліджений 

американською дослідницькою організацією Heritage Foundation і газетою Wall 

Street Journal, Україна піднялася на одну позицію до 163 місця з 179 можливих, 

перебуваючи у групі «репресивних економік». Оцінка економічної свободи в 

Україні становить 46,1, що на 0,3 пункту вище, ніж в 2010 р. Україна посіла 

останню, 43 позицію серед країн Європи, її загальний бал нижче, ніж середні 

світові показники [4]. 

Таким чином, розглянувши світові індекси можна визначити, наскільки 

суттєво і в якому напрямі змінилися українські позиції 2012 року, в порівнянні 

з іншими країнами (табл. 1) [5]. 

Отже, як бачимо, що в порівнянні з 2011 роком вітчизняні медіа стали 

більш незалежнішими, українцям стало легше організовувати свій бізнес, 

конкурентоспроможність України на світовому ринку покращилася проте, 

основною проблемою України залишається високий рівень корупції 

(покращення позиції корупції у світових індексах в 2012 році відбулося в 
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основному за рахунок збільшення країн учасниць, реальний же рівень майже не 

змінився). 

 

Таблиця 1. 

Динаміка позиції України в світових індексах в рейтингу країн 

 

Таким чином, для підвищення рівня конкурентоспроможності 

економічної системи України необхідно подолати корупційні механізми, 

усунути проблеми невиконання законів, зменшити втручання влади в діяльність 

бізнесу та підвищити рівень існуючої системи державного управління.  
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Постанова проблеми. Туризм, зокрема воєнний – стрімко зростаюча 

галузь у світі, чому сприяють глобалізаційні процеси. Воєнний туризм може 

забезпечити значний внесок в економіку України у вигляді нових робочих 

Індекс 

Позиція України / кількість країн 

у рейтингу 
Зміна 

2012 р. 2011 р. 

Індекс держав, що зазнали поразки 113 / 177 110 / 177 +3 

Індекс розвитку людського потенціалу 78 / 187 77 / 187 -1 

Глобальний індекс миру 71 / 158 69 / 153 -2 

Індекс сприйняття корупції 144 / 174 152 / 182 +8 

Індекс світової конкурентоспроможності 73 / 144 82 / 142 +11 

Індекс глобалізації 44 / 208 53 / 208 +9 

Індекс легкості ведення бізнесу 137 / 185 152 / 183 +15 

Індекс свободи преси 116 / 179 131 / 178 +15 

Індекс економічної свободи 163 / 179 164 / 179 +1 

http://www.m-economy.ru/
http://citi.cv.ua/
http://www.uintei.kiev.ua/
http://www.rbc.ua/
http://blogs.tvi.ua/
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місць, збільшення надходжень від зовнішньоекономічної діяльності, 

поповнення місцевих бюджетів, зростання інтересу українців та іноземців до 

воєнної та воєнно-технічної історії розвитку українського суспільства, 

інтенсифікації використання воєнних об‘єктів. Тому вирішення проблем 

розвитку воєнного туризму в Україні має загальнонаціональне значення. 

Метою дослідження є визначення основних напрямів формування та 

перспектив розвитку воєнного туризму в Україні. Для досягнення мети 

виконувалися наступні завдання: визначення особливостей і проблем 

організації воєнного туризму; виокремлення видів воєнного туризму, що 

знайшли свій розвиток в Україні; визначення за формування яких умов 

розвиток воєнного туризму набуває максимальних соціальних та економічних 

результатів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Туризм – одна з найбільших 

сфер світової економіки, що динамічно розвивається й у своєму розвитку 

орієнтується на споживача. Потреби в пригодах, пошук нових відчуттів, 

прагнення відкрити для себе нові обрії емоційного та пізнавального розвитку 

особистості підштовхнули формування та зростання пригодницького, 

екстремального й екзотичного туризму, що останнім часом набирає силу. 

Багато країн переживають дійсний бум: вивчення та використання 

фортифікаційних пам‘ятників у туристських і виховних цілях стало модно. 

Воєнний туризм популярний вид відпочинку в багатьох країнах. У першу 

чергу там, де армія має довгу історію та гарну технічну базу. Так, у США, 

військові формування яких перебувають у різних частинах світу й час від часу 

проводять бойові дії, туристичні фірми навіть надають путівки в місця 

реальних військових конфліктів. Китай купує списані іноземні військові 

кораблі та влаштовує в них музеї. А у В‘єтнамі військовий туризм уважається 

кращим чоловічим засобом для схуднення. Тиждень стройової підготовки в 

умовах джунглів дає разючі результати. Що стосується України, то в роки 

СРСР, по зрозумілих причинах, був можливий тільки туризм воєнно-

історичний, для чого було створено багато музеїв і діаграм битв у містах-героях 

і місцях революційних і бойових дій. Тому тільки в 90-х роках став можливий 

відносно легкий доступ цивільних на територію військових об‘єктів, так 

воєнний туризм почав розвиватися в Україні. 

Проведене дослідження дозволило структурувати види воєнного туризму, 

що формуються та розвиваються в Україні таким чином: 

1. Відвідування історичних місць і музеїв. Історія України пов‘язана з 

постійними війнами. Починаючи із часів Київської Русі й відбиттям набігів 

кочових племен, і закінчуючи Другою світовою війною та холодною війною 

другої половини ХХ століття. В українській історії значне місце займають ще й 

Запорізькі козаки – добровільні військові формування, які боролися й з 

татарами, і з турками, і з поляками. Історія війн представлена як у музеях, де 

можна побачити експозиції зразків військової техніки – від середньовічних 

гармат до сучасних ракетних комплексів. Також існують музеї й історичні 

заповідники, присвячені окремим подіям в історії або війнами. 
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2. Стрілянина зі зброї різних видів. Стандартні стрілянини відбуваються з 

використанням різної стрілецької й автоматичної зброї на українських 

полігонах і тірах. 

3. Катання на військовій техніці. Прокотитися на танку або БРДМ, 

прийняти учать у перегонах на військовій бойовій техніці по полігонному 

бездоріжжю можна також на українських полігонах. Катання на військовій 

техніці не вимагає медичного обстеження та допускає участь людей від 18 

років. 

4. Польоти на військових літаках і вертольотах. В Україні туристи 

маються можливості політати на військових літаках із виконанням пілотом 

фігур вищого та середнього пілотажу. Особливо досвідченим можуть на якийсь 

час навіть довірити керування. Для польотів туристів на військових літаках 

потрібно, мати гарне здоров‘я – не мати проблем із серцем, тиском, 

вестибулярним апаратом. 

5. Життя в армійських умовах і участь у програмах військової 

підготовки. В Україні для тих, хто бажає відчути себе чоловіком, не 

витрачаючи при цьому кілька років життя й одержати неабияку порцію 

адреналіну організуються індивідуальні тури. Плановий перехід української 

армії на контрактну форму створює умови для інтенсивного зростання цього 

виду відпочинку.  

6. Відвідування різних об’єктів і полігонів. В Україні попитом 

користуються як сухопутні, так і літні програми. Сухопутні програми 

проводяться на кожному із чотирьох  полігонів: Деснянському (50 км від 

Києва), Ангарськом (район Сімферополя, Ялти), Ужгородському (20 км від 

Ужгорода) або Яворівському (70 км від Львова). Літні військові програми 

вимагають більше серйозної фізичної й психологічної підготовки. Після 

проходження медичної комісії можна політати на діючих військових 

винищувачах і штурмовиках СУ-27УБ, МІГ-29УБ, Л-39 і вертольоті МІ-8 з 

аеродромів Міністерства оборони України. Всі вильоти здійснюються з 

аеродромів Міноборони недалеко від міст Миргород, Умань, Івано-Франківськ. 

Висновки. В XXІ столітті для того, щоб відчути приємну вагу зброї, 

зовсім не обов‘язково вступати в бойові частини української армії. На практиці 

це означає, що будь-який громадянин України старше 21 року з доходом вище 

середнього, може абсолютно легально відвідати один з декількох військових 

полігонів і насолодитися спілкуванням із кращими екземплярами військової 

техніки. Одночасно розвиток воєнного туризму в Україні з одного боку може 

стати важливою статтею бюджетних доходів, а з іншого – популяризувати 

військово-патріотичне виховання, дозволяючи відчути себе військовим і 

надаючи гарний привід перевірити свої особисті якості й особливості 

організму, а також спробувати військове життя й техніку. 

 

 

 



Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі 

537 

УДК 338.436 

ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕЛИКИХ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Цистан І. В. 

Науковий керівник: к.е.н. Кочума І. Ю. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Стратегічні завдання входження України у світовий економічний простір 

та євроінтеграції актуалізують завдання пошуку, примноження та ефективного 

використання її конкурентних переваг, до яких, зокрема, належать сприятливі 

умови для сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство є 

однією з перспективних галузей економіки України, і для його нормального 

функціонування необхідно обрати найефективнішу в даних умовах форму 

підприємств. 

Проблемам розвитку вітчизняного аграрного сектору присвячено праці 

багатьох науковців, зокрема О. Артеменка, І. Бураковського, М. Й. Маліка та ін. 

Водночас залишається дискусійним питання вибору оптимальної форми 

функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Традиційно аграрний сектор відіграє значну роль в соціально-

економічному житті України. Сільськогосподарське виробництво складає 

близько 10 % ВВП України. Якщо додати галузі, пов‘язані з сільським 

господарством (сільськогосподарське машинобудування, виробництво добрив і 

хімікатів), то їх спільна частка у ВВП України зросте до 25 % [1, с. 24].  

За останні роки великі сільськогосподарські підприємства України, частка 

яких у загальній кількості підприємств галузі становить лише 0,3 %, 

виробляють 27,5 % сільськогосподарської продукції, середні підприємства, що 

складають 8 % від загальної кількості підприємств, виробляють 46 % продукції, 

малі підприємства виробляють лише 26,5 % сільськогосподарської продукції 

хоча і становлять найбільшу частку сільськогосподарських підприємств 

(91,7 %) [2; 4]. 

Найбільшими представниками великих сільськогосподарських 

підприємств є агрохолдинги. Вони мають великий потенціал розвитку, завдяки 

великим грошовим вливанням у розбудову власної інфраструктури, залученню 

іноземних інвестицій через міжнародні фондові біржі, отриманню кредитів на 

вигідних умовах  від міжнародних фінансових організацій тощо. 

У результаті, агрохолдинги складають конкуренцію європейським 

компаніям. Так, у щорічному рейтингу найбільших компаній Центральної 

Європи (Deloitte Central Europe Top 500) у 2011 році серед 500 найбільших 

центральноєвропейських компаній фігурувало 4 українські агрохолдинги з 

сумарною виручкою 2 млрд 94 млн євро, а в 2012 році до списку потрапило 

5 вітчизняних агрокомпаній із сумарним доходом 4,4 млрд євро. Тобто дохід 

представників України у рейтингу зріс більш ніж удвічі [3]. 
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Середня площа орендованої агрохолдингами землі складає близько 

80000 га з тенденцією до зростання. Найбільші агрохолдинги орендують більше 

ніж 250000 га земель, що культивуються, та планують збільшити цю площу до 

350000 га й більше.  

Тому, в українських реаліях за всебічної підтримки розвитку середніх 

підприємств у аграрному секторі, та забезпечення умов конкуренції в галузі, 

необхідно розвивати великі агропромислові об‘єднання, зокрема агрохолдинги. 

Такі форми господарювання, як правило, створюються шляхом оренди землі 

потужними промисловими підприємствами, фінансовими та сервісними 

структурами, які інвестують кошти у виробничу та соціальну сферу села. 

Перевагами таких об‘єднань є: більші можливості залучення кредитних 

ресурсів; вища технічна оснащеність; створення власних потужних переробних 

комплексів; розширення каналів збуту продукції, в тому числі за рахунок 

створення фірмових магазинів; вищий рівень продуктивності праці. 

Головним недоліком при створенні великих підприємств є ризик 

монополізації галузі. Тому регуляторна аграрна політика держави у сфері 

конкурентних відносин має бути спрямована: по-перше, на недопущення 

монополізації ринку оренди землі й ринку сільськогосподарської продукції та 

зниження конкуренції на них; по-друге, на створення рівних економічних умов 

для розвитку підприємств різних розмірів та організаційно-правових форм і 

становлення єдиних «правил гри». 

Отже, створення великих сільськогосподарських підприємств для 

України є одним із важливих чинників подальшого розвитку 

сільськогосподарського виробництва. А це є однією передумов поступального 

розвитку української економіки та приєднання України до високорозвинених 

країн. 
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Розвиток сільського господарства, що є однією з найбільш важливих 

галузей в економіці України, потребує якісних перетворень, спроможних 

забезпечити підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського 

виробництва та продовольчу безпеку держави. Актуальною проблемою для 

України залишається недостатня участь банківських установ у кредитуванні 

аграрних товаровиробників.  

Дослідженню банківського кредитування сільськогосподарського 

виробництва присвячені роботи таких відомих науковців як: П. Юхименко, 

О. Загурського, Т. Смовженко, І. Іванець та інших. Разом з тим, проблема 

розробки дієвих механізмів стимулювання банків до кредитування сільського 

господарства залишається ще не достатньо дослідженою у вітчизняній 

економічній науці. 

Метою даного дослідження є аналіз стану банківського кредитування 

сільського господарства в Україні та розробка рекомендацій, щодо його 

стимулювання.   

Сільське господарство України є однією з найважливіших галузей 

економіки. В аграрному секторі виробляється 8,2 % валової доданої вартості, 

забезпечується роботою понад 3 млн. населення, використовується понад 

100 млрд грн основних засобів [2].  

У сільськогосподарській сфері функціонують майже 56,5 тисяч 

господарюючих суб‘єктів, що використовують 21,6 млн га 

сільськогосподарських угідь. Вироблена в сільському господарстві 1 гривня 

продукції дає змогу одержувати понад 12 гривень продукції в інших галузях.  

Аналіз стану банківського кредитування сільськогосподарського сектору 

за останні роки свідчить про нестабільну ситуацію в кредитуванні сільського 

господарства. Так, суттєво скоротилось кредитування сільськогосподарських 

підприємств в кризовому 2009 році на 2786 млн грн, починаючи з 2010 р. 

спостерігалася поступова тенденція до збільшення обсягів кредитування і на 

кінець січня 2013 р. розмір кредитів становив 34344 млн грн [1].  

Для банків кредитування сільськогосподарських виробників є найменш 

привабливим через ряд специфічних ризиків: нестійкість фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств, невідповідність між довготерміновими 

запитами виробників, відсутність ринку земель сільськогосподарського 

призначення та можливість їх застави. 
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Основними факторами, які стримують кредитну активність 

сільськогосподарського сектору є: значні розміри відсоткових ставок за 

кредитами та короткотерміновий характер наданих позик.  

Іноземний досвід кредитування сільськогосподарського сектору свідчить 

про створення особливих систем фінансово-кредитного забезпечення 

сільського господарства. Так, у Німеччині провідними кредиторами та 

розпорядниками коштів аграрного сектора економіки є Союз народних банків і 

банків товариств «Райффайзен», до складу якого входить більше 1470 

кредитних товариств, що об‘єднують в основному фермерів та інших 

підприємців, які працюють у сільській місцевості; система німецьких ощадних 

кас; сільськогосподарський рентний банк у Франкфурті. 

В українських реаліях особливо актуальним є налагодження діяльності 

Державного земельного банку. Це не просто комерційний банк. Він 

виконуватиме дві функції: комерційну – видавати аграріям кредити  під заставу 

землі, і господарську – розпоряджатися державною землею. Земельний банк 

має забезпечити аграріїв кредитами за відсотковими ставками, вдвічі нижчими 

від поточних ставок комерційних банків. А співпраця Державного земельного 

банку з ЄБРР допоможе залучити додаткові кредитні ресурси для 

сільськогосподарських виробників. 

Отже, аналіз процесу кредитування сільськогосподарського сектору 

свідчить про наявність проблемних аспектів, які перешкоджають повноцінному 

залученню кредитних ресурсів. Створення Державного земельного банку в 

перспективі дозволить вирішити значну кількість проблем та забезпечити 

вітчизняне сільське господарство достатньою кількістю доступних кредитних 

ресурсів.  
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Історична практика економічного й історичного розвитку суспільства 

свідчить, що шлях до економічного та соціального добробуту держави та її 

громадян пролягає через активізацію інноваційної діяльності: освоєння новітніх 

технологій; підвищення наукомісткості виробництва; оперативний взаємовигідний 

обмін новітньою інформацією між науково-дослідними установами, вищою 

школою та суб‘єктами господарювання. Інноваційний розвиток є важливою 

умовою прогресивних структурних зрушень в економіці, реструктуризації і 

модернізації, формування майбутніх секторів зростання в економіці, мінімізації 

наслідків світової економічної кризи, що й визначає актуальність теми 

дослідження. 

Питанням розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні 

присвячено багато наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. 

Зокрема, цим проблемам присвячені праці В. Александрова, О. Алимова, О. 

Амоші, П. Беленького, В. Геєця та інших. 

Метою дослідження є виявлення основних проблем в сфері інноваційно-

інвестиційної діяльності в Україні та розробка пропозицій щодо активізації 

інвестицій в інновації. 

Слід зазначити, що Україна досягла певних успіхів в стимулюванні 

інноваційної діяльності у виробництві. Так, у 2011 р. на 217 (з 1462 до 1679) 

зросла кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю в 

промисловості, та на 2,4 (з 13,84 до 16,24 %) зросла їх частка. При цьому, 

найбільшою частка інноваційних підприємств в Україні у виробництві коксу та 

продуктів нафтопереробки (34,9 %), машинобудуванні (24,5 %), а також хімічній 

та нафтохімічній промисловості (24,0 %). Найбільше інновацій, впроваджених у 

виробництво здійснено в Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській, 

Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, 

Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, місті  Київ та в місті Севастополі.  

При цьому, на 20 % зросла кількість підприємств, що здійснюють інвестиції 

в інноваційну діяльність. Обсяг інноваційних витрат у 2011 році становив 14,3 

млрд грн, що на 6,3 млр грн більше, ніж у попередньому періоді. 

У 2011 році 195 вітчизняних підприємств придбали 872 технології, 200 з 

яких – за межами України. При цьому, технологій разом із устаткуванням було 

придбано 54,4 %, з результатами досліджень і розробок 17,7 %, для 

цілеспрямованого прийому на роботу кваліфікованих фахівців 14,2 %, за 

договорами на придбання прав на патенти, за ліцензіями на використання 

винаходів, промислових зразків, використаних моделей 8 % та за угодами на 

придбання технологій і ноу-хау 5,7 % [1]. 
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Незважаючи, на деяке покращення показників впровадження інвестицій в 

інновації українських підприємствах, темп змін не дозволяє очікувати суттєвої 

ліквідації технологічної відсталості української економіки. 

У зв‘язку з цим, актуалізується завдання розширення інноваційного попиту 

на внутрішньому ринку, державного стимулювання корпоративного сектору для 

здійснення фінансування науково-технічних розробок. Необхідне також 

забезпечення стійких фінансових ефектів від інновацій, що забезпечить серійний 

випуск  інноваційної продукції. 

На цьому шляху принципово важливо здійснити перехід від відособленої 

концепції інноваційного розвитку до впровадження інновацій за всіма напрямками 

соціально-економічної стратегії держави. Такий підхід передбачає формування 

ефективного фінансового механізму для: 

- створення науково-дослідних центрів зі змішаним фінансуванням; 

- збільшення власних коштів підприємств для самофінансування 

інновацій; 

- забезпечення довгостроковими кредитами інноваційних проектів, 

шляхом створення спеціалізованих банків галузевого розвитку [2, с. 30]. 

Важливим є також активізація системи діяльності венчурного інвестування. 

Нові можливості для цього відкриває співробітництво України  з ЄС у рамках 

проекту «Розробка фінансових систем та інфраструктури для підтримки інновацій 

в Україні». Зокрема, зазначений проект передбачає створення фонду венчурного 

капіталу для інноваційного сектора та двох пілотних фондів гарантування позик 

для інноваційних проектів у регіонах. 

Особливої уваги потребує реальне наповнення інших елементів 

інфраструктури інвестиційної й інноваційної сфери. Вбачається необхідним 

створення базових центрів передачі технологій, демонстраційних центрів із 

пріоритетів науково-технічної та наукової діяльності за участю регіональних 

центрів інноваційного розвитку Державної агенції з інвестицій та інновацій, 

створення спеціалізованого науково-дослідного центру інноваційного розвитку, 

науково-виробничих інвестиційно-інноваційних комплексів, зокрема у вищих 

навчальних закладах, фондів підтримки інноваційного підприємництва в рамках 

Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної 

інфраструктури» на 2009-2013 роки [3, c. 341].  

 Ці заходи сприятимуть більш широкому впровадженню інновацій в 

вітчизняну економіку, що забезпечить зростанню обсягів виробництва продукції, 

підвищення її конкурентоспроможності, розширенню ринків збуту, відновленню 

асортиментів виробів, зниженню матеріало- й енергоємності виробництва. 
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Із переходом України до ринкових умов господарювання постала 

необхідність членства нашої країни в різних міжнародних організаціях і 

відкриття можливостей для міжнародного інвестування. В країні поступово 

створювалися макро- і мікроекономічні умови для залучення міжнародних 

інвестицій. Приток іноземних інвестицій забезпечить повноцінне 

функціонування господарюючих суб‘єктів, підвищить конкурентоспроможність 

національного виробництва та забезпечить збалансованість економічного 

розвитку.  

Теоретичним та практичним аспектам іноземного інвестування присвячені 

праці вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких: Базилюк Я. Б., 

Даннінг Дж. Жаліло Я. А., Енрайт М., Кваснюк Б. Є., Філонюк О. В. та ін. Ними 

висвітлені практичні проблеми інвестиційної діяльності й інвестиційного 

клімату, водночас дана тема є актуальною нині.  

Нині Україна стає все більш привабливою для іноземних інвесторів. 

Станом на 01.01.2012 р. загальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

вкладених в Україну склав 49,4 млрд дол, що в розрахунку на одну особу 

становить 1084,3 дол.  

Лідерами прямого іноземного інвестування в українську економіку є Кіпр 

із обсягом інвестування – 12645,5 млн дол, Німеччина – 7386,4 млн дол і 

Нідерланди – 4822,8 млн дол. Зазначені інвестиційні ресурси вкладаються в 

сферу харчової промисловості – 20 %, у внутрішню торгівлю – 18 %, у 

машинобудування та металообробку – 9 %. Від 3 до 7 % прямих іноземних 

інвестицій були задіяні у фінансах, хімічній промисловості, будівництві й 

охороні здоров‘я (рис. 1) [3]. 

Щодо регіонального розміщення іноземних інвестицій, то перше місце тут 

посідає Київ, потім Київська, Донецька, Запорізька, Полтавська, Одеська, 

Дніпропетровська області й Автономна Республіка Крим [3]. 

Інвестиційна привабливість України є низькою відповідно до показників 

міжнародних рейтингових агентств. Ними була дана комплексна оцінка країн 

світу за різними критеріями, такими як рівень життя, рівень економічної 

свободи, рівень корупції і т.д. У 2011 р. Україна зайняла 163 місце за 

показником «Економічної свободи», 155 місце – «Державні витрати» та 149 

місце – «Свобода від корупції» [1; 4]. Російське рейтингове агентство дає таку 

ж оцінку: 107 місце в рейтингу «Інвестиційно привабливих країн», 36 місце за 

показником «Кредитоспроможності країн» [2]. Падіння рейтингів України 
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віддзеркалює зниження її інвестиційної привабливості, негативно впливає на 

інвестиційну активність іноземних інвесторів. 
 

 

Рис. 1. Надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України [2] 

Така несприятливість інвестиційного клімату в Україні пов‘язана з 

нестабільністю законодавства; корупцією в країні; нерозвиненістю виробничої 

та соціальної інфраструктури, недостатнім інформаційним забезпеченням; 

коливанням курсу грошової одиниці; політичною нестабільністю; низьким 

рівнем інвестиційної привабливості об‘єктів тощо. 

Основними заходами, які необхідно здійснити на державному рівні щодо 

поліпшення вітчизняного інвестиційного клімату є: подолання корупції, 

усунення адміністративних бар‘єрів; запровадження податкових і митних пільг; 

забезпечення чіткого нормативно-правового поля інвестиційної діяльності; 

залучення інвесторів на засадах державно-приватного партнерства, 

забезпечення гарантій інвесторам; виділення пріоритетних галузей економіки 

та залучення інвестицій. 

Отже, іноземні інвестиції є тим ресурсом, який може вагомо сприяти 

ефективності функціонування підприємств і розвитку економіки. Основними 

завданнями держави щодо залучення іноземних інвестицій має стати: 

покращення інвестиційного клімату, активізація інвестиційної активності, 

вкладання інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі та сфери України, 

активне впровадження засад державно-приватного партнерства. 
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У сучасних умовах ведення бізнесу конкуренція серед підприємств із 

кожним днем зростає. Головним показником, що характеризує рівень 

ефективного управління підприємством, є розвиненість та якість системи 

фінансового планування. Сьогодні фінансове планування займає важливе місце 

в системі управління фінансовими ресурсами.  

Завдання фінансового планування полягає в тому, щоб визначити 

можливий обсяг фінансових ресурсів, джерела їх формування та напрями 

використання на основі аналізу закономірних тенденцій обсягу та собівартості 

продукції, а також динаміки та маси прибутку з урахуванням впливу на них 

факторів. Результуючим показником ефективності фінансового планування на 

підприємстві є позитивне збільшення фінансових результатів діяльності в 

динаміці. 

Тому, зважаючи на загальноприйняті принципи, а також основну мету 

фінансового планування – необхідно зазначити, що існуюча методологія 

фінансового планування не є досконалою, оскільки не враховує такого 

важливого чинника, як ефективність. Адже, існування системи фінансових 

планів на підприємстві не означатиме автоматично ефективність діяльності, а 

тому основна мета фінансового планування – буде досягнута лише формально [3]. 

Як система наукового пізнання методологія фінансового планування 

визначає загальні напрями, принципи і способи дії для вирішення поставлених 

завдань. 

Методологія фінансового планування включає в себе наступні складові: 

- пізнання дії економічних законів розвитку фінансів; 

- вивчення тенденцій розвитку і стану об‘єкта планування; 

- вивчення принципів фінансового планування; 

- вивчення методів фінансового планування; 

- організацію фінансового планування на підприємстві. 

Серед основних принципів фінансового планування необхідно 

виокремити такі як науковість, цільова спрямованість, системний характер 

планування, безперервність і гнучкість, координація, відповідність джерел 

фінансування їх цілям, забезпечення ліквідності та фінансової стійкості [1]. 

Забезпечення ліквідності та фінансової стійкості організації при 

фінансовому плануванні її діяльності. Реалізація цього принципу повинна 

забезпечити перевищення суми оборотних засобів організації над її 

короткостроковій заборгованістю. 
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Зміст фінансового планування полягає в тому, що це багатопланова 

робота, що складається з ряду взаємопов‘язаних етапів: аналізу фінансової 

ситуації та проблем; прогнозування майбутніх фінансових умов; постановки 

фінансових завдань; вибору оптимального варіанту; складання фінансового 

плану; коректування та конкретизації фінансового плану; виконання 

фінансового плану; аналізу та контролю за виконанням плану. 

Всі підсистеми фінансового планування на підприємстві знаходяться у 

взаємозв‘язку і здійснюються у певній послідовності. Вихідний етап 

планування – це прогнозування основних напрямків фінансової діяльності, 

здійснюване в процесі перспективного планування, яке визначає задачі та 

параметри поточного фінансового планування. База для розробки оперативних 

фінансових планів формується на стадії поточного фінансового планування. 

Ефективність формування та використання фінансових ресурсів 

підприємства залежить від організації та методів фінансового планування. 

Фінансовий план як складова загальної системи планування фінансово-

господарської діяльності підприємства повинен узгоджуватися зі стратегією 

його економічного розвитку, сприяти досягненню поставлених господарських 

задач. Помилково визначені мета та завдання фінансової діяльності, 

ігнорування особливостей і реальних умов виробничо-господарської діяльності 

та некваліфікована розробка фінансових планів може стати причиною 

погіршення фінансового стану і фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Сьогодні планування діяльності підприємства стало досить серйозною 

проблемою, що викликано рядом причин: відсутністю розуміння цілей і завдань 

діяльності підприємства; складністю з визначення потреб підприємства в 

ресурсах; нестабільністю фіскальної політики держави; недостатністю досвіду 

самостійної постановки цілей, планування дій і залучення ресурсів в умовах 

ринку; недоліками існуючої системи управлінського обліку; браком 

кваліфікованих кадрів, обізнаних із сучасними методами планування; 

недостатнім рівнем розвитку інформаційних технологій. 

Таким чином, фінансове планування представляє собою фінансове 

забезпечення господарської діяльності підприємства та формує основу для 

прийняття фінансових рішень. Його потрібно розглядати як важливу функцію 

управління підприємством, як процес визначення цілей, які підприємство 

передбачає досягти за певний період. Фінансове планування дає можливість 

визначити можливий потенціал підприємства. 
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Постанова проблеми. Одним із найактуальніших питань продовольчої 

безпеки країни є забезпечення населення високоякісними продуктами 

харчування власного виробництва. З цієї точки зору, важливим соціально-

економічним завданням є створення в Україні необхідних умов для 

безперебійного задоволення потреб населення в продуктах харчування 

повсякденного попиту, зокрема, в хлібі та хлібобулочних виробах. 

Актуальність даної проблеми та її соціальна й економічна значущість для 

населення та економіки України визначили вибір теми дослідження, а також її 

теоретичну й методичну основи.  

Метою дослідження є вивчення теоретичних засад і розробка 

рекомендацій щодо обґрунтування соціальної й економічної ефективності 

транспортування до споживачів хліба та хлібобулочних виробів із підвищеним 

строком реалізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливість 

хлібопекарського виробництва, пов‘язана з неможливістю тривалого зберігання 

виробленої продукції, зумовлює необхідність забезпечення ритмічності її 

випуску, раціональної організації процесу товароруху з метою задоволення 

потреб споживачів у свіжій продукції. Таким чином, через короткий термін 

зберігання хлібобулочних виробів та неможливість створення запасів на ринку 

майже не існує часового та просторового лагу між пропозицією і попитом, 

виробництвом і споживанням, практично відсутні торговельні посередники між 

виробниками та роздрібною торгівлею. Обмеженість строків реалізації 

хлібобулочної продукції потребує застосування транзитної форми товароруху 

(«підприємство-виробник – борт автомобіля – роздрібне підприємство). За 

таких умов, під час збуту продукції на ринку практично відсутні торговельні 

посередники. Роздрібні підприємства або є безпосередніми каналами збуту 

виробника або співробітничають з виробниками на основі прямих постачань. 

Оскільки хліб є продуктом із дуже обмеженим строком використання, то 

своєчасна доставка його до торговельних підприємств є дуже важливою з точки 

зору конкурентноздатності продукції й відповідно можливостей її збуту 

проблемою. 

Транспортні витрати, що включаються в собівартість продукції 

включають витрати по доставці сировини та інших компонентів необхідних для 

виробництва хліба, але дослідження умов постачання показало, що транспортні 

витрати по доставці включаються у вартість сировини, тому окремо в 

підприємстві як транспортні витрати не ураховуються. Таким чином, основні 
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транспортні витрати є такі, що йдуть на збут продукції, тобто доставку 

продукції безпосередньо споживачам. 

 Аналіз динаміки питомих транспортних витрат за останні роки наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Динаміка питомих транспортних витрат на Слобожанському Хлібозаводі 

Рік  
Питома вага транспортних 

витрат  

Темп росту до 

попереднього року в % 

Темп росту до 2007 р. 

у % 

2007 1,9 - - 

2008 2,1 110,5 110,5 

2009 2,8 133,3 147,4 

2010 3,1 110,7 163,2 

2011 3,6 116,1 189,5 

2012 4,5 125,0 236,8 
 

Структура покупців свідчить про те, що найбільша частина обсягу 

реалізації продукції Слобожанського Хлібозаводу приходиться на невеликі 

продовольчі магазини (31 %) та мінімаркети (26 %), що відбиває специфіку 

регіону розташування підприємства, але й власна мережа реалізує 19 % 

продукції, також не можна виключити супермаркети (13 %), тому що це дуже 

активно ростучий сегмент ринку і необхідно зайняти максимальну частину 

цього ринку, бо в майбутньому він буде визначати основні конкурентні 

можливості збуту продукції.  

Таким чином, загальний щоденний машинопробіг складає 1025 км, але 

необхідність доставки до споживачів свіжого хліба на протязі дня призводить 

до того, що поставки проводяться за замовленнями продавців й машини 

повністю не завантажуються, також цьому сприяє високий рівень конкуренції 

на ринку реалізації хлібопродуктів, а жорсткі вимоги до санітарно-гігієнічних 

умов транспортних засобів для перевезення хлібопродуктів не надає 

можливості застосування інших транспортних засобів. Усе це відбивається на 

зростанні транспортних витрат. 

Вдосконалення технології виробництва хліба на основі ксантану дозволяє 

збільшувати строки збереження хліба, тому наповненість машин може зростати 

й зменшуватися їхній пробіг. За рахунок зростання строків реалізації продукції 

машино пробіг скорочується, базуючись на таких розрахунках економія 

транспортних витрат розраховується в табл. 2. 

Таблиця 2. 

Розрахунок скорочення транспортних витрат на доставку хліба на 

Слобожанському Хлібозаводі 

Період 
Скорочення пробігу, 

маш. / км 

Скорочення транспортних 

витрат*, грн 

За день 1025 – 811,5 = 213,5 213,5 * 2,02 = 431 

За місяць 213,5 * 30 = 6405 6405 * 1,02 = 12938 

За рік 213,5 * 365 = 77927,5 77927,5 * 1,02 = 157414 
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*Примітка: в 2012 р. витрати на один маш. / км в середньому складали 1,52 грн 

Висновки. Впровадження технології виробництва хліба, що продовжує 

строки реалізації, крім поліпшення якості кінцевого продукту дає прямий 

економічний ефект підприємству за рахунок зниження транспортних витрат, 

тобто є безумовно економічно доцільним. 
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Постановка проблеми. Через нестабільну ситуацію Кіпр може втратити 

статус «офшорної зони». Донедавна острів приваблював можливістю захистити 

свої кошти від сплати високих податків, що зумовило значний перетік 

українського капіталу в банки Кіпру. Однак розгортання кризи суттєво змінює 

ситуацію та може вплинути на фінансову систему не лише самого Кіпру, а 

України. 

Метою даної роботи є дослідження впливу банківської кризи на Кіпрі на 

фінансову систему України. 

Виклад основного матеріалу. Експерти оцінюють обсяг українських 

фінансів на Кіпрі від $12 до 25 млрд [3]. Однак на сьогодні більша частина 

українського капіталу вже виведена за межі Кіпру. Тепер офшорні компанії 

лише зареєстровані на Кіпрі. А свої кошти переважно тримають у банках 

економічно стабільніших країн.  

За даними Держкомстату, за всі роки незалежності до України надійшло 

майже 55 мільярдів доларів прямих інвестицій. Більше як третина цих коштів – 

із Кіпру. За оптимістичним сценарієм, частина коштів все ж повернеться до 

України [4].  

Потік чистих іноземних інвестицій в Україну знижується. Дуже значна 

частка капіталовкладень із Кіпру в Україну – це виведені на острів українські та 

російські гроші. І «кіпрське рішення» навряд чи змінить цю тенденцію. У 

короткостроковій перспективі цінові ризики для українського споживчого 

ринку малі. В довгостроковій же перспективі можлива зміна ціни залучення в 

Україну ресурсів [1].  

Допускається потенційна можливість України скористатись ситуацією і 

замінити Кіпр у фінансовій системі Європи. Проте тут постає проблема довіри 

іноземних інвесторів, адже рейтинг кредитної довіри іноземних інвесторів до 

України, за даними світових агентств «Fitch», «Standard & Poor‘s», і «Moody‘s», 

є низьким. 
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На інвестиційну привабливість України тиснуть відома іноземцям 

масштабна корупція, неконтрольований переділ власності, що призводить до 

відходу капіталів з країни.  

З метою втримати капітал з Кіпру в Україні Міністерство доходів та 

зборів створюють законопроект про трансфертне ціноутворення, ухвалення 

якого зробить «незручним процес відпливу капіталу за кордон» [3]. Але 

прийняття закону у фінансовій сфері без впровадження ефективних методів 

боротьби насамперед із корупцією не зможе миттєво змінити ситуацію та 

покращити стан довіри до української банківської системи. 

Криза на Кіпрі має ще одну загрозу для України, а саме, ідея ввести 

одноразовий збір із рахунків приватних вкладів у місцевих банках. Стало 

відомо, що влада Кіпру остаточно відмовилася від цієї ідеї. Вона полягала в 

тому, щоб власники депозитів більше 100 тис євро заплатили одноразовий збір 

15,6 %. Експерти говорять, що українська влада могла б взяти і собі за практику 

кіпрський сценарій – вирішувати фінансові проблеми за рахунок грошей 

власників депозитів [2].  

Висновки. Банківська криза на Кіпрі несе свої загрози та наслідки для 

фінансової та, зокрема, банківської системи України. Вони полягають у 

взаємозв‘язках обох країн, що спричиняє зменшення припливу чистих 

іноземних інвестицій в Україну. Ситуацію ускладнюють й інші фактори, а саме 

корупція та неконтрольований переділ власності, що відштовхують інтерес 

потенційних інвесторів від України. Проте Україна може вжити певних заходів, 

а саме створити ефективну систему законодавства, яка б сприяла залученню 

іноземних інвестицій і перешкоджала б їх вивезенню за кордон; а також 

забезпечити виконання цього законодавства. До того ж, за думкою деяких 

аналітиків, Україна може взяти декілька прикладів у банківської системи Кіпру 

задля вирішення власних проблем. 
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Постановка проблеми. Останнім часом питання визначення 

загальнодержавної політики стосовно співпраці з ЄС в енергетичній сфері 

набуло особливої актуальності. На разі формування єдиного енергоринку, 

посилення його безпеки та незалежності від зовнішніх чинників шляхом 

диверсифікації джерел і маршрутів поставок енергоносіїв – пріоритетні 

завдання ЄС. Саме тому, Україна має втримати транзитні функції, стати більш 

впливовим учасником енергоринку та визначитись з багатовекторністю своєї 

зовнішньої політики, щоб не опинитися за межами енергопотоків. 

Мета дослідження полягає в з‘ясуванні перспектив входження України 

до єдиного енергоринку ЄС і переваг такої інтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Точкою відліку співпраці України з ЄС у 

сфері енергетики є 1 грудня 2005 р., коли було підписано Меморандум про 

взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики [1], який охоплює 

сфери ядерної безпеки, інтеграції ринків електроенергії та газу, забезпечення 

безпеки енергопостачання та транзиту, охорони довкілля у вугільній галузі та 

енергоефективності. Нині ЄС націлений на подальшу співпрацю з Україною та 

сприяння реформуванню її газотранспортної системи (ГТС). Це пов‘язано зі 

значною часткою Росії в забезпеченні ЄС енергоносіями – 38,13 % (140,6 млрд 

м
3
)[2]. Тому ЄС змушений активізувати зусилля у пошуку ресурсів формування 

власного енергоринку та співробітництва з іншими країнами, в тому числі і з 

Україною. 

У свою чергу, для України питання співпраці з ЄС є одним із 

першочергових через наступні обставини. 

По-перше, структурні перетворення сприятимуть забезпеченню 

економічної та фінансової життєздатності українського енергетичного сектору. 

Це дозволить Україні залучити необхідні інвестиції та розвивати внутрішні 

ресурси енергії, динаміки яких (табл. 1), не спостерігається. На противагу 

Україні, після значного зростання запасів природного газу у 2010 році (з 42,4 до 

44,4 трлн м
3
) в Росії, країна знову демонструє приріст у 2676 млрд м

3
 на 

початку 2012 року [3] та продовжує нарощувати обсяги завдяки стійкому 

розширенню видобутку сланцевого газу. 

Разом із тим, розпочаті Україною реформи в енергетичному секторі вже 

привернули увагу ряду іноземних інвесторів не лише в області розвідки газу, 

але і для подачі газу та розробки відновлювальних джерел енергії. Прикладом 

може слугувати підписання угоди про розподіл продукції з компанією Shell. 
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Таблиця 1. 

Підтверджені запаси природного газу (трлн м
3
)* 

 *cкладено автором на основі джерела [2] 

По-друге, розробка альтернативних джерел енергії також набуває 

актуальності. Через уповільнення економічного зростання, а також підвищення 

конкурентоспроможності вугілля, споживання газу в Європі зменшується (у 

2011 р., порівняно з попереднім періодом, цей показник зменшився майже на 

10 %); у той же час, у пострадянських країнах, у тому числі і в Україні, зростає 

(табл. 2). 

Таблиця 2. 

Споживання природного газу (млрд м
3
)* 

 *cкладено автором на основі джерела [2] 

По-третє, поступова інтеграція України в енергетичний ринок ЄС буде 

сприяти підвищенню конкурентоспроможності та стійкості українського 

енергетичного ринку, забезпечить довгострокові конкурентні та доступні ціни 

на енергоносії в Україні. ЄС прагне до збалансованих тристоронніх 

домовленостей ЄС-Росія-Україна, готовий продовжувати активну підтримку 

українських реформ енергетичного сектору та модернізацію газової транзитної 

інфраструктури України.  

Висновки. Україна володіє досить значним потенціалом вуглеводнів, 

проте їх видобуток і ефективне використання потребує фінансування, яке 

можливо отримати лише за умов співпраці з ЄС. Щоб стати більш впливовим 

учасником енергоринку, Україні слід скористатись досвідом країн ЄС у 

розробці газових і нафтових родовищ, вивчити варіанти модернізації своєї 

Рік 

Країна 1991 2001 2010 
2011 

Обсяг Частка у світовому масштабі, % 

Україна – 1,0 0,9 0,9 0,4 

Росія – 42,4 44,4 44,6 21,4 

Країни ЄС 3,8 3,6 2,3 1,8 0,9 

Пострадянські країни 49,8 50,9 63,5 74,7 35,8 

   Рік  
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Україна 68,8 69,0 69,0 67,0 63,2 60,0 47,0 52,2 53,7 3,0% 1,7% 

Росія 366,2 384,9 400,3 408,5 422,1 416,0 389,6 414,1 424,6 2,5% 13,2% 

Країни ЄС  451,9 473,7 494,8 487,8 482,0 491,3 460,1 496,9 447,9 -9,9% 13,9% 

Пострадянські 

країни 

539,6 557,9 576,9 586,5 600,9 593,9 542,1 580,7 599,5 3,3% 18,6% 
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системи транзиту вуглеводнів. Крім того, Україні варто наблизити власні 

стратегію та практику до Енергетичної Стратегії ЄС, за якою має створюватися 

спільний енергетичний ринок з диверсифікацією джерел і шляхів постачання 

енергоресурсів, акцентом на відновлювальній економіці та декарбонізації. За 

таких умов, наша держава забезпечить власну енергетичну безпеку та 

незалежність. 
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Постанова проблеми. Історія гостинності являє собою науку, що вивчає 

різні типи культур з метою виявлення характерних для них моделей «людини 

мандрівника», а також із метою вивчення впливу матеріальної та побутової 

культури на розвиток традицій гостинності та розкриття основних етапів, 

тенденцій і культурно-національних особливостей розвитку готельного бізнесу. 

Тому дослідження історії гостинності закладає підґрунтя розвитку туристичної 

галузі в Україні, тобто має наукову та практичну значущість. 

Метою є дослідження основних аспектів розвитку індустрії гостинності. 

Для досягнення мети виконувалися наступні завдання: визначення сутності 

поняття «гостинність»; розглянуто етапи розвитку готельно-ресторанного 

господарства в Росії та Україні; визначені невідкладні завдання щодо розвитку 

індустрії гостинності в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найважливіших 

понять, які використовуються в історії готельного бізнесу, є «гостинність». 

Подорожі були б неможливі, якщо подорожнім ніде було зупинитися на нічліг і 

отримати провізію. У різних народів світу складалися різні традиції і звичаї 

зустрічати гостей. Особливості побутової культури впливають на формування 

гостинності як необхідної складової індустрії туризм. Термін «гостинність» 
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походить від старофранцузької слова hospis, що означає будинок для 

паломників. 

У процесі вивчення історії гостинності зіставляють типи культур і типи 

«людини мандрівного», характерні для певної епохи і народу. Так, київський 

князь Володимир Мономах у своєму «Повчанні» наказав синам добре приймати 

гостей, піклуватися про них, тому що ці люди можуть рознести по світу вісті 

про країну і князя. 

Розвиток готельного бізнесу пов‘язаний з розвитком подорожей. На 

морських узбережжях, біля джерел із мінеральною водою, у мальовничих 

місцях розгортається будівництво великих і дрібних готелів. Поступово 

удосконалюється їх технічне обладнання, створюються комфортабельні умови 

для гостей, змінюються форми та методи обслуговування. З кожним роком 

готельна база перетворилася в «індустрією гостинності» і стала джерелом 

великих доходів, отримання прибутку.  

У Росії в 1911-1912 роках побудовано готель «Асторія» що вважався в 

той час кращим готелем Санкт-Петербурга та Європи. При ній був відкритий 

ресторан із французькою кухнею. До кінця XIX століття в Москві 

функціонували такі популярні готелі вищого класу як «Дюссо», «Слов‘янський 

базар», «Дрезден», «Париж», «Англія», «Гранд готель», «Європа» і ін. У перші 

роки XX століття в Москві побудовані готелі «Метрополь», «Боярський двір» 

та ін. 

Після революції велика частина готельного фонду була націоналізована. 

Багато готелів були перепрофільовані (готель «Асторія» в Санкт-Петербурзі 

стала місцем розміщення Петроградської Ради робочих і селянських депутатів, 

а «Національ» в Москві – місцем розміщення уряду). 

Ідеологія нової влади пропагувала руйнування ринкової економіки, і тому 

відбувається відмова від будь-якого прибутку, та доходи від готельної індустрії 

направляються на розвиток важкої промисловості. В радянській державі 

повністю відсутня можливість індивідуального вибору засобів розміщення. 

Громадяни СРСР та іноземці обслуговувалися за різними стандартами. Велика 

Вітчизняна війна завдала величезної шкоди індустрії гостинності СРСР, 

оскільки райони з найбільшою кількістю готелів опинилися під окупацією. 

Проте, починаючи з 1950 року починається широкомасштабне будівництво 

нових готелів. 

В Україні в 90-х роках ХХ ст. пройшла приватизація та комерціалізація 

готелів, що призвело до зміни форми власності в більшості готелів, але 

економічна криза та фінансова нестабільність не сприяли оновленню 

матеріально-технічної бази та підвищенню якості обслуговування. В ХХІ ст. в 

Україні процеси розвитку готельної галузі пожвавилися, але туристичними 

центрами залишаються регіон Криму, Карпат, а також міста Київ і Львів. 

Суттєвим поштовхом для розвитку готельної галузі стало проведення в 

Україні чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». У результаті побудовані та 

введені в експлуатацію нові сучасні готелі з широким переліком високоякісних 

послуг, реконструйовані готелі, що будувалися за радянських часів, різко 
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зросла кількість невеликих готелів, що знаходяться в сімейній власності. Проте 

проведення «Євро-2012» також висвітлило проблемні місця розвитку готельної 

галузі й індустрії гостинності в цілому. Так, не достатній рівень використання 

потужностей в готелях у зв‘язку з низькою купівельною спроможністю 

основної частини населення України та негативне сальдо руху туристів, коли 

виїзд туристів за межі країни значно перевищує в‘їзд до неї. 

Висновки. На сьогоднішній день туризм – найбільше стрімко зростаюча 

галузь у світі. Ця галузь може забезпечити значний внесок в економіку у 

вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від 

зовнішньоекономічної діяльності, поповнення державного бюджету, зниження 

імпорту та інтенсифікації використання місцевих історико-природних і 

сировинних ресурсів. Дослідження доводять, що історія розвитку гостинності 

налічує понад 100 років і пройшла різні етапи. Лідерами в цій області 

залишаються США та Європа, де постійно з‘являються нові форми організації 

готельного господарства. Значні зміни відбуваються і в ресторанному бізнесі. 

Україна багата на історичні, природні, воєнні та ін. об‘єкти, тобто розвиток 

туризму потребує вирішити ряд невідкладних завдань: освітніх (підготовка та 

перепідготовка кадрів); нормативно-методичних (розробка методичної 

нормативно-правової бази для визначення організаційних умов надання 

послуг); іміджевих (формування пропозицій щодо елементів фірмового стилю 

для ідентифікації українського туризму); рекламних (приєднання до 

міждержавних мереж продажу туристичних послуг і розміщення, а також 

транспортного руху туристів) тощо. 
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На сучасному етапі розвитку економіки й економічних відносин України, 

важливим питанням постає проблема залучення додаткових коштів у вигляді 

позик та інвестицій, які в свою чергу, повинні допомагати державним 

інститутам у проведенні ряду важливих заходів спрямованих на перебудову 

всієї економіки та розширення функціонування ринку вільної конкуренції. 

Користуючись тільки власним коштами, країна не в змозі забезпечити 

інвестування необхідних трансформаційних процесів, і реалізувати проекти, які 

направлені на покращення рівня життя населення, функціонування державних 

об‘єктів та приватних підприємств. Співробітництво України з МВФ і групою 

Світового банку є надзвичайно важливою, оскільки нашій державі надається 

фінансова допомога у вигляді позик, можливість реалізації спільних проектів, і 

звичайно консультативну допомогу. 

Україна увійшла до МВФ та організаційної групи Світового банку у 1992 

році та стала 167 членом всіх його структур – МБРР, МАР, МФК, БАГІ та 

МЦУІС, відповідно до ЗУ від 03.06.92 № 2402-ХІІ. 

З того моменту, як Україна вступила до Світового банку, Банк надав 

Україні приблизно 7 млрд дол на фінансування 39 проектів [1]. 

Нинішній кредитний портфель МБРР в Україні складає 11 проектів, на 

суму 1,8 млрд дол [1]. 

У лютому 2012 року була прийнята нова Стратегія партнерства з 

Україною на 2012-2016 рр., співпраця із Світовим банком спрямована на 

реалізацію економічних реформ та інтеграції в ЄС. 

В даній Стратегії основну увагу приділяють стратегічним напрямкам 

розвитку країни, що враховує постійне зростання економіки, підвищення 

конкурентоспроможності економіки України, якісне реформування фінансів і 

покращення якості послуг [2]. 

На середньострокову перспективу співробітництво зі Світовим банком 

визначає такі пріоритети: 

1. Фінансування реального сектору економіки в напрямках: 

 енергоефективність та енергетична безпека України (проект 

«Передавання електроенергії – 2); 
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 транзитний потенціал України та підвищення транспортної 

інфраструктури; 

 підвищення рівня житлово-комунальних послуг (фінансування 

проекту «Розвиток міської інфраструктури»); 

 фінансування проектів газового сектора економіки, залучення 

ресурсів. 

2. Реформа в агропромисловому комплексі, яка забезпечить доступ на 

зовнішній ринок вітчизняних продовольчих товарів. 

3. Розвиток машинобудування (покращення технічного рівня, якість і 

конкурентоспроможність продукції, впровадження новітньої технології); 

4. Покращення виробництва, а також експорт високотехнологічної 

продукції. 

5. Навчальні заходи з проектного аналізу [3]. 

За останні роки, проблема зростання зовнішньої заборгованості нашої 

країни постала досить гостро. Валовий зовнішній борг України станом на 

1 січня 2013 року становив 135 млрд дол. Від розміру та характеру його 

погашення будуть залежати обсяги валютних резервів країни, рівень 

відсоткових ставок, валютний курс гривні. Але, зовнішні позики мають не лише 

значні недоліки, але й переваги. Переваги можна відчути лише тоді, коли 

зовнішні запозичення ефективно використовувати. 

Партнерство України з Міжнародним валютним фондом на рівні 

реалізації  програм економічного зростання, почалася з жовтня 1994 року [2]. 

МВФ і Україна в жовтні 2008 року ухвалили програму партнерства «Стенд-бай». 

У рамках програми «Стенд-бай» Україна отримала 3 транші в сумі 

10,6 млрд дол. Влітку 2010 року Україна та МВФ підписали останній 

Меморандум, для країни Фонд відкрив нову програму фінансування на суму 

15,5 млрд дол. 

Україна, в межах співпраці з МВФ у період з 2008 по 2012 роки одержала 

14430 млн дол. 

У 2013 році знову виникла потреба в отриманні чергового траншу від 

МВФ. Місія МВФ відвідала Україну в березні 2013 року для продовження 

переговорів про підписання нової угоди «Стенд-бай». 

Загалом, від 1994 року до 2012 Україна повернула МВФ 3,74 млрд дол, 

однак, платежі в 2013 році прогнозують ще більші – 5,8 млрд дол. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні, невеличкий 

транш не вирішить ніяких проблем, адже в 2013 році Україна стає на пік 

боргових погашень. Приблизна сума – 14 млрд дол, яка включає 9 млрд дол 

зовнішніх виплат і 5 млрд дол внутрішніх виплат. Це майже третина 

Державного бюджету, якщо цю суму помножити на курс. А борг погашається з 

Державної казни, тобто такої суми боргових виплат на 2013 рік наша країна 

просто не потягне. 

Таким чином, співпраця з міжнародними організаціями відіграє важливу 

роль у підтримці економічних реформ в Україні, тоді як вітчизняний ринок 

капіталів не має фінансової можливості для задоволення цих потреб. Але в той 
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же час неефективне, нецільове використання запозичених коштів сприяє 

збільшенню зовнішнього боргу, який не в змозі виплатити у встановлений 

термін. 
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Постановка проблеми. В умовах глобалізації суспільства та 

євроінтеграції поповнення словникового запасу української мови внаслідок 

включення нових іншомовних слів носить інтенсивний характер. Іншомовні 

джерела збагачували українську мову протягом усього процесу її історичного 

розвитку. Проблемам запозичень в сучасній українській мові присвячені праці 

вітчизняних науковців Г. Вознюка, Н. Непийводи, О. Кочерги, А. Медведєвої, 

Л. Козака та інші. 

Мета нашого дослідження полягає у вивченні особливостей та 

закономірностей функціонування англо-американських запозичень у сучасному 

банківництві. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури з 

досліджуваної проблеми свідчить про те, що під впливом мовних 

(парадигматичних і синтагматичних зв‘язків слів, використання в 

словотворенні відповідність принципу економії) та позамовних (важливість 

предмета та явища, яке воно означає) факторів ряд нових іншомовних слів 

виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі [1, 74].  

Англо-американізми проникають у всі сфери економічної діяльності 

людини. Німецький дослідник Yang [2, 9] виділяє три типи англіцизмів: 1) так 

звані конвенціоналізовані або стилізовані англіцизми, які є звичними та добре 

відомими широкому загалу та сприймаються майже як слова рідної мови; 

2) англіцизми, що перебувають в процесі конвенціоналізації, які з часом 

стануть або широко вживаними або будуть забутими; 3) цитати, власні назви та 

http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://archive.nbuv.gov.ua/
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споріднені з ними слова, які вживаються ситуативно, в контексті з їхнім 

англійським походженням. 

Деякі нові запозичення не засвоєні ще повною мірою мовною свідомістю 

та не занесені у словники української мови, але вже використовуються у мові. 

Але не всі англо-американізми отримують статус лексичних одиниць 

української мови. Більшість з них запозичується разом з поняттями, явищами 

іноземної дійсності. До таких денотативних запозичень належать: офшорні 

послуги, кастодійний бізнес, холдингова компанія, аудитор, баланс, інфляція 

тощо. Однак, існує і багато конототивних запозичень, які вже мають свою 

українську назву, наприклад: лізинг – оренда, дайджест – збірка матеріалів 

тощо. 

У процесі дослідження виявлено, що найчастіше іншомовне слово 

запозичується в одному зі своїх значень, рідше в двох (зовсім рідко у трьох) 

близьких або опосередкованих значеннях. Запозичені слова проходять процес 

асиміляції (фонетичної, лексичної, стилістичної). Вони навіть можуть 

використовуватись як словотворчі елементи для утворення нових слів: 

лізингодавець, експортозданість тощо. Серед запозичених слів в українській 

діловій мові, що стосується банківництва, є й такі, які зустрічаються і в інших 

мовах, тобто мають інтернаціональний характер. 

Висновки. Таким чином, дане дослідження підтверджує думку про те, що 

мова – це не стале явище. Основним джерелом запозичень лексичних одиниць у 

мову сучасного банківництві слугує англійська мова, причому найбільш 

активно процес запозичення проходить у сфері іменника. Незважаючи на 

відносно невисоку частотність використання окремих запозичень, вони можуть 

пройти процес асиміляції завдяки позамовним факторам та семантичним 

особливостям. 
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Проблема прийняття етичних рішень є завжди актуальною, адже етичні 

питання можуть виникати в області керування, маркетингу, виробництва, 
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дослідницької роботи, людського капіталу, фінансового керування, ділової 

стратегії, а також керівництва підприємством. 

На сучасному етапі розвитку ринкового господарства ефективність етики 

менеджменту і його соціальна відповідальність управління мають значний 

вплив на конкурентоспроможність підприємств.  

Етика менеджменту являє собою систему моральних принципів; 

внутрішній кодекс законів, що визначає, як можна поводитися, а як не можна, 

які рішення можна приймати, а які ні. Сучасні українські менеджери 

намагаються діяти за світовими стандартами етики бізнесу, але урахуванням 

вітчизняних особливостей. Так поступово формується певний етичний кодекс 

українського бізнесу [2]. 

Основними причинами щодо не дотримання етики в управлінні 

підприємствами є: 

 відсутність традицій та стандартів етики управління підприємством; 

 недосконалість бізнес-освіти – бізнес-школи є молодими, не 

користуються високим попитом серед підприємців; 

 недосконалість законодавства України, відсутність етичних 

стандартів управління бізнесом. 

В умовах жорсткої конкуренції вітчизняного ринку існує потреба в 

формуванні та дотриманні етичних норм ведення бізнесу. 

Основними шляхами щодо вирішення проблеми дотримання етики в 

управлінні підприємством можуть стати: 

 стосунки між людьми, побудовані  на морально-етичних 

принципах; 

 спрощення процедури створення, діяльності підприємств і ведення 

приватного бізнесу; 

 боротьба із фактами корупції, хабарництва чи нанесення збитків у 

сфері підприємницької діяльності; 

 формування основи для ведення бізнесу на етичних засадах із 

мінімальним втручанням держави [5, с. 12]. 

У повсякденній роботі менеджерів все більше місце посідають громадські 

справи і питання соціальних змін; соціальні проблеми сьогодні такі ж важливі, 

як і питання прибутку. Соціальна відповідальність передбачає певний рівень 

добровільного відгуку на соціальні проблеми з боку організації [1]. 

Досліджуючи соціальну відповідальність в Україні, за оцінками 

спеціалістів ООН, найпоширенішими різновидами практик соціалізації бізнесу 

в Україні виступають такі аспекти діяльності бізнесу: 

 відносини бізнесу з місцевими громадами; 

 трудові відносини з працівниками, вплив на навколишнє 

середовище; 

 управління соціальною відповідальністю бізнесу як елемент 

корпоративного управління [3]. 
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Переважно соціальна відповідальність бізнесу в Україні розвивається за 

двома напрямами, один із яких скерований усередину компаній, а інший – 

зовні, на розвиток території, регіону, суспільства в цілому. В Україні існують 

власні національні особливості формування функції соціальної 

відповідальності бізнесу, до них можна віднести: 

 соціальний захист і турбота про працівників; 

 чесна сплата податків; 

 прозорість, доступність інформації про продукцію, про механізм 

ціноутворення, екологічну безпечність виробництва і продукції; 

 чесність конкуренції; 

 добропорядність і моральність представників бізнесу, чесність 

заробляння ними грошей; 

 співпраця з іншими групами впливу в розв‘язанні економічних, 

соціальних, екологічних та інших проблем. 

Таким чином, етика управління підприємством в сучасних умовах 

господарювання відіграє важливу та принципову роль. Подальший розвиток та 

вдосконалення економічної системи неможливий без залучення прогресивних 

економічних ідей та принципів етичного ведення бізнесу. Для успішного 

управління організація повинна вміти пристосуватися і відгукуватися на 

проблеми, які виникають в соціальному середовищі, щоб зробити це 

середовище більш сприятливим для організації, для чого застосовується 

соціальна відповідальність. 
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Глобалізаційні процеси, що характеризують сучасний суспільний устрій, 

призвели до розширення комунікативного простору людства. Поширення процесів 

глобалізації обумовили загострення уваги до розвитку полікультурної освіти, яка 

стала невід‘ємним складником державної політики сучасної України. Інтеграція 

України до європейської спільноти, орієнтація на загальноєвропейські 

рекомендації та вимоги з мовної освіти передбачають реформування вищої школи, 

модернізацію полікультурної підготовки студентів, зокрема майбутніх фахівців 

банківської справи. 

Постановка проблеми. У століття мультикультурного діалогу особливо 

важливим видається розвиток багатомовної та полікультурної мовної особистості. 

Саме носій мовних і міжкультурних компетенцій здатний приймати повноцінну 

участь у міжкультурній комунікації, реалізувати себе завдяки діалогу культур. 

Особлива роль у цьому належить іноземним мовам, за допомогою яких і 

відбувається безпосередній чи опосередкований діалог культур – рідної й 

іноземної. 

Підвищення вимог до рівня мовної та полікультурної компетентності 

майбутнього фахівця банківської справи зумовлене розгортанням інноваційних 

процесів у суспільстві, які пов‘язані з формуванням і підготовкою спеціалістів 

нового типу, Саме з цієї причини, на наш погляд, системі вищої школи необхідно 

переходити до нових методів і засобів навчання спеціалістів у тій чи іншій сфері 

ринкової економіки. Невід‘ємним компонентом професійної підготовки сучасного 

фахівця будь-якого профілю є іноземна мова. Володіння іноземними мовами стає 

необхідним у наш час для ефективного вирішення комунікативних завдань і в 

ситуаціях особистого спілкування, і в ситуаціях спілкування в освітньому 

середовищі. Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють переосмисленню 

мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню додаткової мотивації до 

оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування.  

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій щодо рівня володіння 

іноземною мовою студенти ВНЗ повинні «володіти уміннями вільно 

висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних мовних засобів у 

процесі досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей» [2, с. 24; 

5]. Висловлюється думка. що мультимедійні засоби інфокомунікаційних 

технологій є «найбільш актуальним способом вирішення поставленого завдання, 

оскільки вони надають викладачам іноземних мов прекрасну можливість 

відмовитися від властивих традиційному навчанню рутинних видів діяльності, 

звільняють від викладу значної частини навчального матеріалу, пов‘язаного з 
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відпрацюванням умінь і навичок» [1, с. 149]. У цьому контексті хотілося б 

зауважити, що найважливішою складовою процесу навчання є, напевне, не 

комп‘ютери, а викладачі, озброєні методиками застосування комп‘ютерних 

технологій. Таку тезу підтверджують і самі педагоги, наголошуючи, що сучасному 

викладачу для ефективного застосування інформаційних технологій на заняттях 

потрібна не лише теоретична, але й насамперед практична підготовка. 

Інтенсивне збільшення обсягу науково-технічної інформації, постійне 

оновлення технологій вимагають від фахівця високої фундаментальної підготовки, 

здатності швидко засвоювати новітні технології, вміння використовувати 

інформаційні технології, що сприяють автоматизації не тільки фізичної, а й 

розумової праці [3, с. 6]. Безумовним лідером інноваційних технологій в 

освітньому процесі є глобальна мережа Інтернет, яка дозволяє скористатися 

необмеженими можливостями віртуального спілкування з носіями мови на 

численних форумах, чатах, по електронній пошті тощо. Студенти, можуть 

працювати з великою кількістю автентичних матеріалів, необхідних у процесі 

навчання.  

Активна мовна практика on-line справляє позитивний вплив на формування 

мовної, полікультурної і загальної компетентності у студентів, які вивчають 

іноземну мову. Створення за останній час Віртуальної школи освітнього 

менеджменту на порталі Інституту дозволяє викладачам, знаходячись за багато 

кілометрів, приймати участь у віртуальних конференціях, застосовувати авторські 

технології в роботі, підвищувати свою комп‘ютерну компетентність та педагогічну 

майстерність [4, с. 6]. 

Дослідження питань формування полікультурної компетентності студентів 

дозволило дійти висновку, що процес оволодіння іноземною мовою за допомогою 

сучасних інфокомунікаційних технологій сприяє діалогу культур і дає можливість 

познайомитись з особливостями менталітету представників іншомовних країн і 

культур. 
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На сучасному етапі розвитку нашої держави відбувається збільшення 

зарубіжних контактів, активізація процесів світової інтеграції, що суттєво 

підвищує значущість іноземної мови, як важливої складової професійності 

майбутнього фахівця. Іншомовна комунікативна компетентність студента, як 

фахівця у подальшому, збільшує можливість конкурентоспроможності на ринку 

праці, а отже – набуває економічної цінності. Одна із функцій іноземної мови в 

процесі підготовки спеціалістів полягає в забезпеченні загального розвитку 

студентів, розширенні їхнього світогляду, поглибленні знань про навколишній 

світ, людей, які розмовляють цією мовою, їхні звичаї, менталітет, особливості 

національної культури. У процесі оволодіння уміннями та навичками 

іншомовного ділового спілкування відбувається цілеспрямоване виховання 

особистості майбутнього фахівця в цілому, формування окремих професійно-

особистісних якостей, необхідних для професійного становлення спеціаліста 

[3, с. 92]. 

Питання дослідження підготовки фахівців у контексті вивчення іноземної 

мови частково розглядають у своїх працях Кемінь В., Ключковська І., 

Микитенко Н., Онуфрієва Н. та ін. Проблеми ділового спілкування вивчають 

Богатирьов К., Славтич Г., Загороднюк С. 

Мета цього дослідження полягає у вивченні ролі іноземної мови в процесі 

становлення майбутнього фахівця. 

Міжособистісний аспект професійної ділової взаємодії виступає на 

перший план, особливо в таких ситуаціях, як: налагодження контактів із 

іноземними колегами, написання ділових листів, ведення телефонних розмов, 

нарад, переговорів. 

Не можна не відзначити вклад іноземної мови в розвиток культури 

розумової праці майбутніх фахівців за рахунок розвитку таких специфічних 

умінь, як уміння користуватися двомовними лінгвістичними словниками, 

граматичними та іншими довідниками, пам‘ятками раціонального заучування 

іноземних слів. Відбувається формування передумов для розвитку потреби в 

подальшій самоосвіті [5]. 

Вивчення іноземної мови впливає на покращення творчих здібностей, 

удосконалення всіх психічних процесів (мислення, пам‘яті, уваги, уяви), 

розвиток таких розумових операцій, як порівняння, аналіз, синтез, абстракція, 

вдосконалення фонематичного та інтонаційного слуху, здатність здогадуватися [4]. 
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Сьогодні кваліфікований спеціаліст не може дозволити собі чекати, коли 

цікаву зарубіжну статтю перекладуть і надрукують, бо наука швидко 

розвивається – те, що було вчора втрачає актуальність. Тому все більшого 

значення набуває функція іноземної мови як засобу формування професійної 

спрямованості, поглиблення інтересу до майбутньої професії. Володіння 

іномовною лексикою дає можливість ознайомитися з досягненнями науки та 

практики в конкретній професійній галузі закордоном, брати участь у 

міжнародних проектах і програмах, продовжувати самовдосконалюватися як 

спеціалісту, займатися науковими дослідженнями, а також успішно працювати 

в зарубіжних фірмах, яких із кожним роком в Україні з‘являється все більше 

[2, с. 135]. 

Наразі потрібні фахівці, які вільно розмовляють іноземною мовою, та 

володіють уміннями: 

- здійснювати усні контакти в ситуаціях іншомовного професійного 

спілкування; 

- здійснювати письмові контакти, використовуючи лексико-граматичний 

мінімум; 

- розширювати лексико-граматичний рівень у виробничих умовах, 

опрацьовуючи професійно орієнтовані іншомовні джерела [1, с. 247]. 

Отже, важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців 

повинна стати їх підготовка до іншомовного ділового спілкування, оскільки 

володіння основами іншомовного спілкування є важливим показником 

професійної компетентності фахівця. 
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Постанова проблеми. Кожна професія має свою власну мораль. 

Особливе місце в системі професійної етики посідає етика державного 

службовця, оскільки вона значною мірою характеризує взаємовідносини 

держави та громадянина. Етика державного службовця і юридична 

відповідальність – категорії нерозривні. Порушення державним службовцем 

етичних правил, які втілені у правових нормах, відразу викликає реакцію 

громадськості. Таким чином, державне та громадське життя значною мірою 

залежить від моральних цінностей, що утвердилися в суспільстві, від 

моральних відносин держави та громадянина, соціальної справедливості, 

нетерпимості до моральних відхилень особи та державних інституцій. 

Актуальність даної проблеми та її соціальна й етична значущість для населення 

й економіки України визначили вибір теми дослідження, а також її теоретичну 

й методичну основи.  

Метою дослідження є вивчення та порівняння підходів до вирішення 

проблем професійної етики державних службовців в різних країнах та Україні. 

Для досягнення мети виконувалися наступні завдання: визначити та порівняти 

стандарти професійної етики в США, країнах Європи, Росії та Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова практика 

впровадження етики державного службовця свідчить про таке: 

- в США надають дуже великого значення питанням професійної етики 

державних службовців. У 1958 р. Конгрес США прийняв резолюцію, яка 

ухвалила етичний кодекс для працівників федеральних служб, а у 1989 р. – 

закон про реформу етичних норм. У жовтні 1990 р. президент США посилив 

етичні вимоги до державних службовців виконавчим указом «Принципи етики 

поведінки посадових осіб і службовців держапарату». Основний мотив етичних 

вимог до державних службовців – це належне виконання службового обов‘язку, 

чесність і відповідальність. Основним етичним інститутом в адміністрації США 

є Комітет із урядової етики. Він виконує декілька основних функцій: забезпечує 

підтримку високих етичних стандартів у середовищі державних службовців, 

запобігання конфліктам інтересів і їх вирішення, підвищення суспільної довіри 

до виконавчої влади, надання етичної освіти службовцям. Комітет має також 

право видавати «коригуючи розпорядження стосовно окремих установ і 

службовців». Отже, сучасна етична система державної служби США має 

цілісний характер, є децентралізованою, у ній логічно поєднано політико-

правові й суто морально-етичні засоби, які сприяють створенню умов для 

функціонування етичної професійної державної служби та її вдосконалення;  
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- стандарти професійної етики державних службовців країн Європи. 

Професійна етика в розвинених демократичних країнах Європи розглядається 

як основна мета управління людськими ресурсами. Якщо етичні принципи 

проголошено, то вони мають бути нормою щоденної практики. Рада Європи 

схвалила та рекомендувала для прийняття країнами-членами Ради Європи 

зразок Кодексу поведінки державних службовців. Прийняття етичного кодексу 

можна розглядати як один із способів подолання бюрократизму та корупції. 

Кодекс визначає стандарти чесності та поведінки, яких мають дотримуватися 

державні службовці, загальні принципи, що окреслюють етичні межі службової 

діяльності, норми та правила реалізації цих принципів. Запропонований зразок 

Кодексу поведінки державних службовців сприяв прийняттю національних 

кодексів, створенню спеціальних державних інституцій з проблем етики, 

запровадженню навчання тощо;  

- російський досвід. Основний акцент у реформуванні державної служби 

Росії робиться не на структурному, а на кадровому аспекті вдосконалення. 

Процес реформування – справа не одного року та залежить від низки факторів, 

у тому числі політичного характеру. В нормативно-правових актах і в 

спеціальній літературі наводиться загальний перелік вимог, рис та якостей, які 

зумовлюють і характеризують етичну поведінку державного службовця. Проте 

завдання щодо їх практичного втілення залишається невирішеним у теорії та 

методології державного управління. Підходи до реалізації етичних вимог і 

розробки механізмів її практичного формування – в єдності індивідуального й 

суспільного компонентів.  

Аналіз етики державних службовців США, Великобританії, Франції та 

Росії свідчить: незважаючи на відмінності у підходах до формування 

комплексної системи норм і способів функціонування етики державних 

службовців, незмінною є її мета – забезпечити професійну діяльність 

службовців в інтересах громадян і суспільства, а також запобігти можливим 

зловживанням владою та порушенням закону. Професійну етику не можна 

запровадити авторитарними методами. До цього процесу потрібно залучати 

самих державних службовців.  

В Концепції адаптації інституту державної служби в Україні до 

стандартів Європейського Союзу (Указ Президента України від 05.03.2004 р. 

№ 278/2004), з огляду на стратегічне завдання України щодо здійснення 

системних перетворень реальних (внутрішніх) передумов для вступу до 

Євросоюзу наближення державної служби до загальноприйнятих засад для 

країн – членів ЄС набуває особливо актуального значення. Одним із 

проблемних питань діючої системи державної служби, яке потребує 

подальшого вирішення, є нормативне врегулювання вимог професійної етики 

державних службовців. Проте не лише визначення морально-етичних 

принципів службової поведінки державних службовців, а й законодавче 

закріплення механізму їх запровадження та дотримання має велике соціальне 

значення і є головною тенденцією сучасного розвитку державної служби 

зарубіжних країн.  
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Висновки. Незважаючи на відмінності у підходах різних країн до 

формування етики державних службовців, незмінною є її мета – забезпечити 

професійну діяльність службовців у інтересах громадян і суспільства, а також 

запобігти можливим зловживанням владою та порушенням закону.  
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Проблема організації та формування навичок самостійної діяльності 

студентів вищих навчальних закладів з іноземної мови залишається актуальною 

і сьогодні, особливо враховуючи подальшу перспективу інтеграції вищої освіти 

України в Європейський освітній простір відповідно до вимог Болонського 

процесу. Внаслідок цього передбачається скорочення аудиторного 

навантаження студентів і надання їм широкої автономії у навчанні. Це 

зумовлює необхідність посилення ефективності самостійної роботи студентів 

(СРС) з вивчення іноземної мови для професійного спілкування. 

Метою наукового дослідження є способи опанування навчального 

матеріалу (термінологічною лексикою засобами інтерактивного навчання, 

пошук нових форм і методів, набуття вмінь використання термінологічної 

лексики як в усному, так і в писемному мовленні) під час організації 

самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. 

У сучасних умовах, коли кількість аудиторних годин на вивчення 

іноземної мови скорочується, самостійна робота студентів набуває ще більшого 

значення і актуальності. Цей вид роботи охоплює підготовку до практичних 

занять з іноземної мови, формування навичок перекладу спеціальної 

літератури, сприяє розширенню лексичного запасу студентів та вдосконаленню 

знань у галузі граматики. До того ж, на старших курсах самостійна робота 

часто має науково-пошуковий характер, коли студенти залучаються до участі у 

наукових конференціях, що проводяться іноземною мовою, або до наукових 

розробок під керівництвом викладача. 

На думку О. В. Малихіна успіх самостійного навчання залежить від 

низки психологічних факторів: мотивації навчальної діяльності, довільності 

пізнавальних процесів сприйняття, уваги, уявлення, пам‘яті, мислення, 

наявності у тих, хто навчається, певних необхідних вольових якостей, а також 

інтелектуального розвитку. Серед провідних мотивів, які спонукають студентів 

займатися самостійною навчальною діяльністю, є такі: прагнення отримувати 
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актуальну інформацію з новітніх джерел, яка не забезпечується у багатьох 

випадках тією навчальною літературою, що пропонується; прагнення більш 

вільно обирати зміст навчальної діяльності; бажання самостійно працювати над 

удосконаленням професійних якостей тощо [2, с. 108-109]. 

Беззаперечним є також той факт, що під час самостійної роботи у 

студента виникає потреба у взаємодії з викладачем, наприклад, для отримання 

додаткового пояснення завдання чи консультації в разі виникнення певної 

проблеми, оскільки одним із обов‘язків викладача є полегшувати студентам 

самостійну роботу та всіляко допомагати реалізувати власні уміння і навички.  

Ми підтримуємо твердження Н. В. Анікеєнко про те, що з метою 

продовження та поглиблення вивченого в аудиторії студентам можна 

пропонувати виконувати такі завдання: переклад додаткових текстів за 

профілем майбутньої спеціальності і виконання різних видів післятекстових 

вправ; підготовка до проведення рольових ігор; пошук інформації з теми, яка 

вивчається, в Інтернеті чи в англомовній пресі; виконання спеціальних програм 

і тестів англійською мовою на комп‘ютері; прослуховування аудіотекстів і 

виконання завдань, які дають змогу виявити рівень розуміння прослуханого 

матеріалу (переказ, відповіді на питання та ін.); перегляд навчальних відеокасет 

і CD та виконання вправ до них [1, с. 132]. 

Розкривши основні способи презентації СРС і показавши всі переваги 

такого виду навчальної діяльності, неможливо не зупинитись на організаційно-

методичних і матеріально-технічних проблемах, які мають місце у вищій школі. 

Слід зазначити, що кількість аудиторних занять з іноземної мови для студентів 

економічних спеціальностей не є достатньою для ефективного засвоєння 

фахової лексики. Тому, вважаємо за потрібне збільшення годин навчального 

навантаження на консультації та передбачені програмами додаткові заняття 

(факультативи), таким чином створюючи належні умови для СРС, її більш 

ефективного контролю з боку викладача та надання фахової допомоги 

студентам із засвоєння іншомовної економічної термінології. 

Формування фахівця нового типу неможливе без цілеспрямованої 

організації його самостійної роботи, яка є обов‘язковим видом навчальної 

діяльності під час навчання в ВНЗ. Самостійна робота студентів з іноземної 

мови допомагає їм засвоювати знання, оволодівати вміннями та навичками, 

досягати практичного володіння мовою, що дозволяє використовувати її в 

повсякденному спілкуванні, професійно спрямованій комунікації, діловому 

мовленні, а також у науковій роботі. 

Таким чином, формування навичок самостійної роботи студентів та їх 

удосконалення з іноземної мови заслуговує на увагу як науковців, так і 

викладачів-практиків для забезпечення інтелектуальної творчої діяльності 

студентів, підвищення їх мотивації до навчання та успішного засвоєння ними 

англомовної лексики професійного спрямування у ВНЗ. У подальших 

дослідженнях буде приділено увагу пошуку новітніх методик, пов‘язаних із 

удосконаленням самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з 

метою оволодіння ними англомовною фаховою лексикою. 
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Економічне життя суспільства неможливе без базових етичних 

принципів, які регулюють систему господарських взаємозв‘язків і відносин. 

Формування «цивілізованої моралі» українського суспільства, яке проходить 

нині новий етап економічного, суспільного, соціально-політичного, духовного 

становлення та розвитку, належить до найважливіших теоретичних і 

практичних завдань сьогодення і є надзвичайно актуальним. 

Розвиток економіки, перехід до цивілізованих норм ведення бізнесу та 

подолання кризових явищ значною мірою залежать від формування та 

використання моральних факторів і соціальної відповідальності. Слабкість 

морально-етичної складової соціальної свідомості українського суспільства 

зумовлена не лише соціалістичною спадщиною, а й стрімкими, але не завжди 

ефективними, економічними реформами. Нині необхідністю стає формування 

принципово нового морально-етичного середовища в нашій країні, подолання 

громадянської пасивності суспільства і виховання його соціальної 

відповідальності.  

Все більш зростаючий вплив на життя людей сьогодні виявляє релігія, яка 

є істотною складовою частиною світової культури. Вона не може стояти 

осторонь від етичного трактування господарської та підприємницької 

діяльності людини. У наш час, коли відбувається розгортання ринкових 

відносин, активізація підприємницької діяльності, слід враховувати всі фактори 

впливу на людину – не тільки соціально-політичні, економічні, соціально-

психологічні, національно-етичні, ментальні, а й релігійні. Особливої 

актуальності набуває тема ролі і значення релігійних чинників, зокрема 
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православ‘я, яке є духовною основою вироблених у нашому суспільстві 

традиційних цінностей, у процесі світоглядного самовизначення особистості. 

Система православних моральних цінностей містить низку 

загальнохристиянських моральних засад, які сприяють досягненню людиною 

досконалості, надають її життю гідності та сенсу, виступають як 

загальнолюдські закони, моральні норми, що регулюють діяльність людини у 

всіх сферах суспільного буття, у тому числі і в бізнесі. Бізнес у християнській 

етиці розглядається як форма слухняності заради спасіння душі, виступає як 

обов‘язок, виконання якого є умовою дотримання Божих заповідей. 

Християнські заповіді «Не кради», «Не жадай дому ближнього свого…» 

стосуються всіх учасників економічного процесу. А загальновизнане правило 

ведення бізнесової діяльності віддзеркалює загальнохристиянські моральні 

норми: «Прибуток понад усе, проте гідність понад прибуток…». Через призму 

етичних принципів християнства розглядається й вертикаль «керівник –

підлеглий». В основу відносин між ними покладені загальнолюдські моральні 

цінності, такі як: чесність, правдивість, справедливість, повага.  

Система православних моральних норм закладає базові підвалини для 

принципів гуманного людського співіснування, сприяє поширенню ідеї 

взаємовигідної та справедливої взаємодії в усіх сферах життєдіяльності особи. 

Православ‘я наповнює моральністю життя і трудову діяльність людини, сприяє 

самовдосконаленню, духовному прогресу, гуманним відносинам між людьми. 

Тому культура бізнесової діяльності повинна будуватися на принципах 

християнської етики, толерантності, відповідати загальнолюдським принципам 

та ідеалам мирного співіснування.  

Наразі у світовому співтоваристві усе частіше розглядають релігію як 

ідеологію нового економічного життя, іноді підмінюючи її етичні основи 

виконанням примітивних обрядових дій. Здійснення різного роду релігійних 

ритуалів: освячення, очищення та інші стали модними в бізнес-середовищі, а в 

суспільстві релігія стала дизайном економічної поведінки. Тому на часі питання 

про необхідність зміни «споживацького» ставлення до релігії, вивчення та 

популяризація системи її ціннісних орієнтирів, адже православні моральні 

принципи здатні відігравати важливу роль у побудові бізнесових відносин, 

служити етичним еталоном для здійснення економічної діяльності на засадах 

чесності та справедливості. 

Знання моральних правил взаємин між людьми створює стабільні та міцні 

бізнесові відносини як між керівниками різних рівнів, так і між підлеглими та 

керівниками, а дотримання цих принципів сприятиме поширенню та 

утвердженню православних цінностей у системі економічних відносин. 

Повернення до історичної християнської традиції надасть нашій цивілізації 

моральних сил для опанування зовнішніх обставин і уникнення різного роду 

загроз, а православний світогляд, соборність, суспільна солідарність і 

толерантність створять міцне підґрунтя для встановлення державності, 

сприятимуть гармонійному економічному розвитку суспільства та його 

процвітанню. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства масштаби економічного 

шпигунства різко зростають. Подальший розвиток науково-технічного 

прогресу, збільшення потоку патентів і жорсткість конкуренції роблять 

викрадення чужих таємниць особливо прибутковою та перспективною 

справою. Зважаючи на це, проблеми інформаційної безпеки міжнародного 

бізнесу в умовах глобалізації набувають все більшої актуальності. 

Метою даної статті є обґрунтування існуючих проблем інформаційної 

безпеки міжнародного бізнесу та визначення комплексу заходів щодо їх 

вирішення. 

Термін «промислове шпигунство» вперше був сформульований на початку 

60-х років на семінарі з методики збору інформації для керівного складу фірми 

«Маnagеmеnt Invеstigаtion Sеrviсеs» [1]. Промислове шпигунство щодо бізнесу 

– це різновид економічного шпигунства, якому властиве звуження масштабів 

завдань з одержання інформації, що цікавить, від державного масштабу до 

масштабу однієї або декількох фірм-конкурентів[1]. Якщо суб‘єктом 

економічного шпигунства є держава в особі своїх спецслужб, то щодо 

промислового – таким є окрема фізична або юридична особа. Головною ціллю 

промислового шпигунства є здобуття конкурентної переваги на ринку шляхом 

витіснення або знищення конкурентів, що реалізується через отримання 

конфіденційної інформації про наміри щодо розвитку їхнього бізнесу. 

Найбільш поширеними є наступні форми промислового шпигунства [1]: 

– крадіжка інформаційного носія з конфіденційними даними; 

– впровадження шпигуна для доступу до конфіденційної інформації; 

– підкуп людини, що володіє такими даними; 
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– прослуховування телефонів, перегляд кореспонденції і т.п.  

Слід відмітити, що об‘єктами агентурної розвідки можуть бути не тільки 

«другі» або «треті особи» фірми-конкурента, а й будь-які співробітники, навіть 

нижчої ланки. Вони цілком спроможні здійснити приховане встановлення 

відповідної апаратури («жучків», «комарів» тощо). Так, наприклад, за 

інформацією «Deutschlandradio» з посиланням на голову Комітету з 

економічної безпеки [1], щорічні збитки німецьких підприємств від 

промислового шпигунства складають щонайменше 20 млрд євро. Приклади 

найбільш гучних справ, пов‘язаних з витоком конфіденційної інформації, 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Приклади найбільш гучних справ, пов‘язаних із витоком 

конфіденційної інформації* 
 

Сутність 
За шахрайство щодо фірми Вrіtіsh Реtrоlеuм (ВР) було затримано й оштрафовано двох злочинці. 

Один із фігурантів справи скуповував інформацію у співробітників ВР, а інший, продавав її на 

«біржі» конкурентам. Тільки після спеціальної операції фірма Sеrіоus Frud Оffісе викрила їхню 

діяльність. У результаті діяльності цих «брокерів» ВР було завдано шкоди на декілька мільйонів 

фунтів стерлінгів. 

Внутрішній документ компанії Dell Computer з інформацією про плани виходу фірми на ринок 

кишенькових комп‘ютерів був викрадений та опублікований на одному з французьких веб-сайтів. 

Відбувся витік вихідних кодів Windows 2000 та Windows NT 4 з вини одного з партнерів Microsoft 

із розробки коду. 

У компанії ChoicePoint, яка надає послуги з ідентифікації особи, відбувся витік конфіденційної 

інформації про 145 тис громадян США. У зв‘язку з цим інцидентом компанія виплатила 11,4 млн 

дол компенсації. 

Секретарка штаб квартири Coca cola Хойя Уільямс викрала зі свого офісу склянку із зразком 

нового напою та документацію по його рецепту. Двоє її співучасників вийшли на представників 

Pepsi cola з пропозицією купити в них викрадені зразки за 1,5 млн дол. Але Pepsi cola ув‘язуватись 

у кримінальну історію не захотіла – і звернулася в поліцію. 
 

* Складено на основі даних джерела [2] 
 

Зазначимо, що успішно здійснені акції промислового шпигунства дають 

суттєві переваги над конкурентами, яким іноді доводиться витрачати великі 

кошти на подолання наслідків таких акцій. Вище описані випадки 

демонструють, що навіть при виконані нормативних вимог по захисту 

інформації, витік важливих даних може мати значний вплив на бізнес. Ці 

приклади також підтверджують, що для попередження подібних інцидентів 

необхідні спеціальні заходи та рішення, направлені на захист як від умисних, 

так і від не умисних порушень корпоративних правил і норм. Такими, 

наприклад, можуть бути: 

1. Чітке визначення того, яку інформацію потрібно оберігати в першу 

чергу й від кого. Для цього доцільно проводити аналіз можливих шляхів 

реалізації навмисних і випадкових атак, розробляти модель потенційного 

порушника, яка враховує його кваліфікацію, наявні засоби для здійснення атак, 

час дії, та прогнозують потенційні збитки. 
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2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату всередині 

організації, зниження плинності кадрів, формування «фірмового патріотизму»; 

формування системи, за якої працівник одержуватиме відсоток із прибутку, 

таким чином пов‘язуючи свій особистий добробут із процвітанням фірми. 

3. Належний рівень інформаційної захищеності організації. Адже досить 

потрапити в інформаційну систему, щоб отримати потрібні дані, вивести з ладу 

елементи корпоративної мережі або заблокувати доступ до інформаційних 

ресурсів.  

Підсумовуючи, можемо сказати, що жодне підприємство не має цілковитої 

гарантії захисту від загроз безпеці бізнесу. Ріст та еволюція нових способів 

впливу на безпеку бізнесу, означає, що підприємства всіх масштабів повинні 

постійно захищатися від цих загроз, формуючи ефективну систему безпеки 

бізнесу. 
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Внаслідок глобалізації економіки та світової економічної кризи 

збільшилися обсяги та темпи міграції людських ресурсів. Так, кількість 

мігрантів у світі досягла мільйонних показників, що негативно вплинуло на 

соціально-економічні процеси у країнах. За свідченнями фахівців така 

тенденція буде продовжуватися  в майбутньому. Проблема трудової міграції не 

оминула і Україну, вона є однією з найважливіших та потребує негайного 

вирішення. Адже трудова міграція істотно впливає на демографічну, 

економічну та соціальну ситуацію в Україні.  

Основні правові норми регулювання міжнародних трудових відносин 

визначаються та контролюються Міжнародною організацією праці. 

Розглядаючи міграційні процеси в Україні, можна сказати, що еміграційні 

процеси значно перевищують потоки іммігрантів. За період своєї державності 

Україна отримала статус однієї з найбільших країн-експортерів робочої сили в 

Європі. 

http://www.economy-confer.com.ua/full%20article/1041/
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Згідно з даними Світового банку найбільшими країнами-донорами є: 

Мексика – 11,9 млн, Індія – 11,4 млн, Російська Федерація – 11,1 млн, Китай – 

8,3 млн осіб. Україна входить до цього списку з показником – 6,6 млн осіб, це 

приблизно 14 % від сучасного населення країни. Основну частину вибулих 

становлять емігранти з колишнього Радянського Союзу.  

На сучасному етапі найбільшою країною-реципієнтом мігрантів являється 

США – 42,8 млн осіб, а також Росія, Німеччина, Італія, Великобританія. 

Україна займає 11 місце з показником 5,3 млн осіб [1]. 

У 2011 р. у 12 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, 

в 15 регіонах –міграційне скорочення. Порівняльний аналіз розподілу мігрантів 

в Україні за потоками наведено в таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1. 

Порівняльний аналіз розподілу мігрантів в Україні за потоками 

за 2010-2011рр. 

 

Кількість українських трудових емігрантів за країнами становить: 

Російська Федерація – 3647,2 тис осіб, Польща – 333,0 тис осіб, США – 

332,2 тис осіб, Казахстан 272,0 тис осіб. В цей же час, найбільший потік 

іммігрантів спостерігається від Російської Федерації – 3613,2 тис осіб, Білорусь 

– 270,7 тис осіб, Молдова – 165,1 тис осіб, Польща – 145,1 тис осіб. 

Географічне розташування зумовило формування України, як транзитної 

держави на шляху міграції до країн Європейського союзу, й на сьогодні 

Україна є пунктом призначення  переміщення та осідання іноземних емігрантів. 

Так, кількість незаконних мігрантів, які прямують через територію України 

збільшується, протягом останніх років (2007-2012) на українську територію 

в‘їхало близько 71 млн іноземців. 

Як позитивний наслідок еміграції робочої сили з України є додаткове 

надходження фінансових коштів в економіку. Згідно з показниками НБУ за 

2010 рік обсяг приватних грошових переказів з-за кордону зрівнявся із 

загальною сумою прямих іноземних інвестицій 5,9 млрд доларів [3]. Найбільша 
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частина грошових переказів витрачається на прожиття (73 %) та товари 

широкого вжитку (26 %) і (3,3) на створення власного бізнесу. 

Еміграція робочої сили сприяє зниженню рівня безробіття на вітчизняному 

ринку праці. Наслідком світової фінансової кризи для України було збільшення 

рівня безробіття за перше півріччя 2009 року на 2,9 % порівняно з відповідним 

періодом 2008 року. У другому півріччі 2009 року спостерігалась тенденція до 

зменшення даного показника в зв‘язку зі збільшенням еміграції безробітних [4]. 

Міграція робочої сили України є об‘єктивним процесом, що виник під 

впливом внутрішніх факторів і глобалізації, яка поширилась на весь світ. 

Сучасні тенденції трудових міграційних процесів не є оптимальними для 

України. Насамперед тому, що за кордоном українські мігранти виконують 

роботи, які не підвищують їхню кваліфікацію, не виробляють нових навичок, 

які є потрібними для продуктивної діяльності в майбутньому на території 

України. Дана проблема потребує негайного вирішення для уникнення 

негативних наслідків міграції робочої сили. 
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Сьогодні існує дуже велика проблема ефективного формування й 

управління корпоративною культурою як на підприємствах так і в банківських 

установах. Ця проблема є нагальною та невід‘ємною частиною менеджменту.  

Відштовхуючись від незліченної кількості тлумачення терміну 

корпоративної культури , можна додати, що це – це добре сформована система 

керівних переконань, принципів і технологій у життєдіяльності підприємства. 

Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства 

повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі 

http://www.worldbank.org.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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його підрозділи та всіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу 

персоналу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати 

спілкування. 

Для того щоб будь-яке підприємство якісно працювало, отримувало 

прибуток і колектив був згуртованим, потрібно сформувати позитивну 

корпоративну культуру.  

Розвиток корпоративної культури припускає її формування, підтримку та 

змінювання. При цьому, формується корпоративна культура як реакція на дві 

групи завдань, що доводиться вирішувати установи. Першу групу складають 

завдання інтеграції внутрішніх ресурсів і зусиль. Сюди відносяться такі 

завдання, як: створення спільної мови та єдиної термінології; установлення меж 

групи та принципів включення / виключення з групи; створення механізму 

наділення владою та позбавлення прав, а також закріплення певного статусу за 

окремими членами установи; установлення норм, що регулюють неформальні 

відношення між особами різної статі; вироблення оцінок стосовно поведінки 

працівників.  

На формування культури в установи впливає культура суспільства, 

усередині якого дана організація функціонує. 

Формування або привнесення корпоративної культури, яка призводить до 

сприятливого психологічного клімату в колективі, стає в сучасних умовах 

глобальним стратегічним ресурсом установи. 

Для формування корпоративної культури установи, яка б підтримувала 

стратегію організаційного розвитку, керівництво повинно зробити ряд кроків, 

що виділяються в такі основні етапи: 
 

Етапи формування 

корпоративної культури 
Характеристика етапів 

Перший етап – опрацювання місії 

установи, визначення стратегії, 

основних цілей і цінностей 

визначити місію установи, тобто розкривається сенс існування установи. 

Також це стратегічний інструмент, що дозволяє керівництву 

зосереджувати увагу на основних напрямках сьогоднішньої і майбутньої 

діяльності установи. 

Другий етап – вивчення існуючої 

корпоративної культури. 

Виявлення позитивних і 

негативних цінностей 

вивчення існуючої корпоративної культури, що є передумовою успішної 

її зміни. Перед тим як щось змінювати, варто відповісти на два питання: 

а) Що із себе представляє сьогоднішня корпоративна культура? 

б) Якою вона повинна бути, щоб підтримувати вироблену керівництвом 

стратегію організаційного розвитку? 

Третій етап – розробка 

організаційних заходів, 

розробити основні заходи спрямовані на створення концепції бажаної 

корпоративної культури,  спрямованих на формування, розвиток або 

закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки 

Четевертий етап – 

цілеспрямований вплив на 

корпоративну культуру з метою 

подолати негативні цінності 

впровадження заходів, що здатні змінити корпоративну культуру у 

позитивному напрямку. Головна роль надається керівнику установи. 

Керівник повинен стати прикладом, рольовою моделлю, показуючи 

приклад такого ставлення до справи. 

П‘ятий етап – оцінювання 

успішності впливів на 

корпоративну культуру і внесення 

коректив 

здійснити оцінювання створеної корпоративної культури і внести 

корективи. Аналіз чинників формування корпоративної культури 

показує, що остання є предметом розвитку і змін протягом усього життя 

установи. При цьому в силу «глибинності» базових припущень і їх 

«непохитності» зазначені процеси протікають скоріше поступово і 

еволюційно. 
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На початку 90-х років ХХ століття з приходом на ринок західних 

інвестицій, а з ними і західних технологій управління бізнесом, в нашому 

ужитку з‘явилося нове поняття – «орієнтація на клієнта». Воно включає щось 

незрівняне більше, ніж прості поведінкові моделі: посмішка, доброзичливість і 

т.п. У зміст цього поняття багато великих західних компаній вкладають і 

стратегію розвитку, і тактику управління. 

Багаторазово ставлячи собі питання про те, в чому ж причина успіху 

одних компаній і невдач інших, приходжу до єдиного висновку – вся справа в 

корпоративній культурі. Сьогодні про неї часто говорять, обговорюють на 

конференціях і семінарах, проте далеко не всі банки включили у свою 

стратегію формування такої якості корпоративної культури, як орієнтація на 

клієнта.  

Досі зустрічаються відділення банків, в яких за зовнішньою 

презентабельністю фасаду, рекламних вивісок і красивих буклетів ховається 

відверта байдужість, хамство та непрофесіоналізм персоналу. 

Рівень обслуговування в банку багато в чому залежить від того, хто стоїть 

на чолі фінансової установи. Робота на клієнта, в ім‘я клієнта і для клієнта – ось 

ідея, яка має бути рушійною силою кожної дії банківського службовця, кожної 

висловленої вголос думки, погляду, поведінки на робочому місці. 
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Постановка проблеми. Громадське життя не може існувати без зіткнення 

ідей, життєвих позицій, цілей, як окремих людей, так і малих і великих 

колективів. Соціальна організація, підприємство або трудовий колектив, де 

здійснюються різного роду види діяльності, не може уникнути проблеми 

улагоджування конфліктів, і тому необхідним є управління процесом, 

завданням якого є запобігання виникненню негативної взаємодії, а також 

надання неминучим конфліктним ситуаціям конструктивного характеру. 
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Метою дослідження є вивчення особливостей управління конфліктами в 

організації, а також формулювання теоретичних і практичних висновків щодо 

вибору найефективніших методів уникнення і вирішення конфліктів у кризових 

ситуаціях. 

Виклад основного матеріалу. Серед науковців довгий час не було 

одностайної думки про сутність конфлікту. Позиція небажаності конфлікту 

сформулювалась у концепції бюрократії М. Вебера, доктрині «людських 

відносин» Е. Мейо. Конфлікт розглядався як ознака неефективної діяльності 

організації, невмілого управління, тому вважалось обов‘язком запобігати 

конфліктам. [3, c. 92] 

Сучасні науковці дають таке визначення конфлікту – це стосунки між 

суб‘єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством за 

наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) 

чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.) [1, c. 24]. 

Також для розуміння суті конфлікту необхідним є визначення причин 

конфліктів, зокрема, Столяренко Л. Д. виокремлює такі причини конфліктів: 

соціально-економічні (породження та прояв об‘єктивно існуючих соціально-

економічних суперечностей), соціально-психологічні (потреби, мотиви, цілі 

діяльності та поведінки різних людей), соціально-демографічні (розходження в 

мотивах поведінки, цілях і прагненнях людей, зумовлених їхніми статтю, віком, 

приналежністю до різної національної освіти) [2, с. 436].  

Так, 75-80 % міжособистісних конфліктів породжуються зачепленими 

матеріальними інтересами окремих працівників, тобто обмеженістю ресурсів, 

що підлягають розподілу, хоча зовні це може виявлятися як розбіжність 

характерів, особистих поглядів, моральних цінностей. 

Серед причин особистого характеру виділяють три групи причин 

виникнення конфліктів: причини фізичного несумісництва – становлять 20 % 

усіх конфліктів; причини емоціонального несумісництва – 38 %; причини 

інтелектуального несумісництва – 42 %. 

Дослідження реакцій на конфліктні ситуації показало, що 13 % працівників 

у конфліктних ситуаціях використовують агресію, 22 % – роздратування та 

негативізм, 26 % – образу і підозру, 8 % – почуття провини, 19 % – ухилення, 

12 % – поступливість. 

Важливим є не тільки визначення можливих зон  виникнення конфліктів в 

організації, але й зниження конфліктного потенціалу спільноти, тобто 

запобігання конфліктній ситуації, вплив управлінськими засобами на процеси 

спільної діяльності людей таким чином, щоб об‘єктивно наявні суперечності не 

переростали в усвідомлене протистояння. 

Управління конфліктами як складний процес включає конкретні види 

діяльності: профілактика й запобігання виникненню конфлікту; діагностика та 

регулювання конфлікту на основі коригування поведінки його учасників; 

прогнозування розвитку конфліктів і оцінка їхньої функціональної 

спрямованості; розв‘язання конфлікту. 

Серед основних механізмів управління конфліктами науковці виділяють: 
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- ухилення – мається на увазі, що людина (група людей, підприємство, 

складова соціуму), передбачаючи наперед загострення ситуації прагне уникати 

дій, які провокують інцидент; 

- згладжування – тип поведінки, який має багато спільного з попереднім. 

При цьому не помічаються ознаки майбутнього конфлікту, йде активна 

профілактика його вияву, ліквідовуються чи завуальовуються суперечності 

сторін; 

- примус – особа, яка наділена владою і повноваженнями втручається і 

силовими методами впливає на ситуацію, спрямовує конфлікт у бажане русло; 

- компроміс – тимчасове чи нейтральне вирішення проблеми, що умовно 

задовольняє всі сторони, які беруть участь у конфлікті; 

- вирішення конфлікту – найбільш бажаний і радикальний шлях розвитку 

ситуації. Сторони детально ознайомлюються з аргументацією як «за», так і 

«проти», йдуть на взаємні уступки, вузлові питання вирішують колективним 

ухваленням рішень. [4] 

Висновки. Успішне функціонування і розвиток організації неможливе без 

стабільного її функціонування, саме тому необхідним є забезпечення 

безконфліктного, гармонійного клімату в організації. Успішне розв‘язання 

конфліктів залежить від професіоналізму керівника, та від сформованого ним в 

організації психологічного та виробничого клімату. 
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Серед крaїн, які є членами Європeйського Сoюзу і нашими сусідами, 

мають близькі географічні та економічні інтереси, Рeспубліка Польща є 

найбільш вдалим партнером України в її єврoінтeгрaційних прагненнях. На 

http://www.hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=258
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сьогоднішній день, Українa тіснo співпрaцює з Польщею, вона має 

найрозвинутішу мережу міжрегіональної співпраці саме з цією країною. [1] 

Тому метою нашого дослідження є aнaліз сучaснoгo стaну та можливий 

розвиток українсько-польських економічних зв‘язків у майбутньому. 

Oднією з пeрших крaїн, яка офіційно визнала незалежність України та 

встановила дипломатичні відносини з нею, стала Польща. Між цими країнами 

було підписaно міждержaвний українськo-пoльський дoгoвір про дружні 

віднoсини та співрoбітництвo. [2] 

Розвиток укрaїнськo-пoльськoгo співрoбітництвa мав досить динамічний 

характер, так, як, їхні національні інтереси переважно співпадали, зумовлені 

їхніми історичними та культурними зв‘язками. 

Розвиток відносин вже незалежної України та Республіки Польща 

можна умовно поділити на три періоди: 

1. Період з 1992 по 1993 роки. В цей час Україна «відкривається» для 

пoльськoї пoлітичнoї еліти, підписуються перші документи, які враховують 

інтереси обох держав так звані «двосторонні» документи, починається активне 

вивчення можливостей для співробітництва. 

2. 1993 – 1999 роки характеризують рoзвитoк «двoстoрoнніх» 

відносин до рівня стратегічного пaртнерствa. 

3. З 1999 року по сьогодення. Цей період часу пов‘язаний зі вступoм 

Пoльщі до НAТO та нaбуттям членствa в Європейському Союзі.  

Співпраця між двомa незaлежними держaвaми відкриває більше нових 

можливостей для розвитку та поглиблення відносин між ними, а також передує 

створенню спільних європейських програм. [3] 

Проте, проаналізувавши весь період співпраці, можнa зрoбити виснoвoк, 

щo існують і труднощі в цих відносинах: 

- обидві країни мають різні мети цієї співпраці, Україна зацікавлена 

більше на розвиток міжсусідніх відносин, а Польща просто шукає нові ринки 

збуту; 

- неузгодженість нормaтивнo-прaвової бази обох країн; 

- країни мають різну адміністративну систему, що значно ускладнює 

ці взаємовідносини; 

- високі митні тарифи, які гaльмують рoзвитoк торговельних 

відносин між країнами; 

- введення віз для українців, що відповідно призведе до зменшення 

руху громадян; 

- існує тіньова економіка, слабко розвивається виробнича кооперація, 

конкуренція на ринку майже відсутня. 

Представлені проблеми потрібно вирішувати, адже вони можуть мати 

непередбачувані результати, тобто підірвати імідж України, що в свою чергу 

призведе до зменшення економічно вигідних угод. 

Шляхи вирішення проблем: 

- потрібно розробити певну нормативно-правову базу яка б втілювала 

елементи  національної і міжнародної системи; 
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- встановлення тарифів, які будуть задовольняти обидві сторони; 

- удосконалення кордону, щоб громадяни були задоволені 

результатом; 

- встановлення нового контролю прикордонних транспортів; 

- розвинути інфраструктурне співробітництво. 

Польща являється багатою та розвиненою країною, до того ж, вона є 

нашим сусідом, що підсилює економічну та політичну розвиненість нашої 

держави. Співробітництво з цією державою є важливим чинником для 

підвищення авторитету України та життєвого рівня громадян. 

Тому, на наш погляд, економічне співробітництво даних країн потрібно 

розвивати, так як воно є дуже перспективним для обох держав. 
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«Народу потрібні міфи? Народ їх отримає» 

Ці слова невідомого вченого античності, який їх прорік перед тим, як 

ковтнути цикути, стали крилатими та набули особливого значення упродовж 

століть. Їх десятки разів повторювали філософи й політики. Вони є 

актуальними й нині. Ми живемо у світі, витканому з наших уявлень про нього. 

Наше бачення події, прямим свідком якої ми стали, іноді не збігається з думкою 

загальноприйнятою, релігійною, морально-етичною. Поняття правди не є таким 

вже бажаним і всерятуючим поняттям у житті людства, оскільки правда з 

неправдою – сестри-близнята, існування яких одне без одної неможливе. Весь 

наш побут витканий з безлічі дрібних, нешкідливих обманів – ми відхиляємо 

небажані запрошення, знаходячи відмовки, говоримо компліменти, в які самі не 

віримо. 
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Філософи та психологи подавали різні тлумачення поняття брехні. 

О. Фрай говорить, що брехня – це успішна або безуспішна навмисна спроба 

сформувати в іншої людини переконання, яке комунікатор вважає невірним. 

Вона вчиняється без попередження. Американський психолог П. Екман 

визначає брехню як «навмисне рішення ввести в оману того, кому адресована 

інформація, без попередження про свій намір зробити це». Психологи з Канади 

Вікторія Талвер і Канг Лі провели експеримент із вивчення наслідків 

авторитарного та ліберального методів виховання. Виявилося, що суворі 

порядки та жорсткі вимоги змушують людину вчитися брехати. 

У повсякденному житті брехнею називають навмисну передачу фактичної 

й емоційної інформації (вербально або невербально) з метою створення або 

утримання в іншій людині переконання, яке той, хто передає, вважає 

противним істині. Існує декілька видів брехні. Симуляція – імітація людиною 

фізичного або психічного стану, якого ця людина насправді в цей момент не 

відчуває. Плагіат – порушення авторських прав, що складається в приписуванні 

собі відкриття, винаходу або художнього твору завідомо зробленого іншою 

особою. Специфічним віковим видом брехні є дитяча брехня, що полягає у 

видаванні дітьми своїх фантазій за дійсність. На думку більшості психологів, 

дитяча брехня не повинна викликати особливого занепокоєння у батьків, так як 

є звичайним етапом у розвитку уяви дитини. Ще одним із видів брехні є 

недомовка – ситуація, в якій мовець повідомляє ряд фактів, але приховує 

найголовніший з них, дозволяючи іншій стороні прийти до помилкового 

висновку. 

Спроби викорінити брехню здійснювалися ще у сиву давнину на Сході, 

де як «детектор брехні» використовувалось рисове борошно або показники 

пульсу підозрюваного. Спартанські юнаки, перш ніж потрапити до спеціальних 

шкіл, проходили певний відбір. Юнака ставили на краю скелі над проваллям і 

запитували, чи боїться він. Відповідь завжди була негативною. Але правду чи 

брехню сказав опитуваний суб‘єкт, визначали за кольором обличчя. Якщо юнак 

був блідий – то він брехав. Цей тип реакції, за переконанням спартанців, 

свідчив про те, що юнак у бою не може бути спритним і кмітливим, – і його 

скидали зі скелі. 

На думку психологів, європейці обманюють оточуючих багато частіше, 

ніж росіяни й українці. Їх потяг до брехні пояснюється особливостями 

менталітету. Для європейця сказати, що справи йдуть погано, – це все одно, що 

розписатися у власному безсиллі і продемонструвати свою неспроможність. 

Першість за вмінням брехати в Європі впевнено тримають італійці. Потім ідуть 

французи, німці, англійці. Голландці, як з‘ясовується, брешуть менше за всіх. 

Чоловіки брешуть частіше, ніж жінки, зате жіноча брехня більш винахідлива. 

Українці не більш моральні, проте й не більш брехливі, ніж інші народи. 

Але тут є свої нюанси. На противагу громадянам ЄС, в яких на словах все «Ок», 

навіть за повного фіаско, українці, зазвичай, прибріхують, що в них усе геть 

погано, мовляв, дайте копієчку на окраєць хлібця. Національні особливості 

української брехні можна спробувати уявити собі в такий спосіб. Ми чітко 
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розуміємо відмінність між добром і злом, але де самі перебуваємо в цій системі 

координат у кожний конкретний момент, визначаємо вельми важко. Тому часто 

відбувається то неадекватне завищення самооцінки, то настільки ж неадекватне 

заниження, то «Згинуть наші воріженьки», то «Плач Ярославни на валу». 

Згідно з дослідженням міжнародної компанії GfK Custom Research, 

ошуканців у світі стає з кожним роком все більше. На жаль, брехня стала 

невід‘ємною частиною нашого життя, як повітря й вода. Незалежно від віку, 

статі, національності – всі люди брешуть. Хай це проявляється в кожного по-

своєму, в меншій чи більшій мірі, в тій чи іншій формі, на благо чи ні, але факт 

залишається фактом. Одна з основних причин цього  явища полягає у тому, що 

кожен день нам доводиться приймати рішення, пов‘язані з різною інформацією, 

не завжди достовірною, фактами та думками оточуючих. А можливо, причини 

закладені глибоко у нашій свідомості, і є яскравим проявом реалій сьогодення. 
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Актуальність теми полягає в тому, що розвиток процесів глобалізації 

знайшов своє відображення в зміні мовної ситуації як у Німеччині, так і в 

інших країнах світу, наприклад, в Україні та Росії. 

Метою дослідження є розгляд впливу процесів глобалізації на 

функціонування і розвиток німецької мови. 

Термін «глобалізація» з‘явився завдяки американському соціологу 

Р. Робертсону, який у 1985 р. розтлумачив це поняття як процес всезростаючого 

впливу різних факторів (наприклад, тісних економічних і політичних зв‘язків, 

культурного та інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих 

країнах. Значних змін у своїй динаміці в зв‘язку з процесом глобалізації зазнає 

функціонування мов народів світу. Прагнучи до економічного з‘єднання світу, 

глобалізація викликає тенденцію до його мовною єднання. 

http://how-to-do.org/yak-rozpaznaty-brehnyu/
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Процес глобалізації пов‘язаний з панівною в світі роллю США, тому в 

основі глобалізації лежить англо-американська модель суспільства, його 

економіки, політики та культури. Мовним наслідком цього стає розширення 

функціонування в світі англійської мови, яка все яскравіше виступає в ролі 

переможця серед світових мов [1]. 

Вплив глобалізації помітний і в німецькій мові. В останні роки в неї стало 

проникати все більше англійських слів. Англійська мова збагатила німецьку 

мову численними синонімами і новими поняттями, вживання яких є в деяких 

випадках доцільним, а в деяких – ні. 

Англіцизми – це англійські слова або вирази, які запозичені іншими 

мовами [2]. 

Можна знайти багато англіцизмів у різних професійних сферах і 

насамперед у спорті, музиці, економіці та техніці. Ці сфери відчувають 

величезний термінологічний вплив, тут виникають поняття на основі нових 

технологій, переважно запозичених із США. 

Кожна мова прагне до стислості. Телеграмний стиль використовується не 

тільки в E-mail повідомленнях, але і в повсякденній промові. Багато 

англійських слів є коротшими і зручнішими у вимові ніж німецькі. Наприклад, 

порівняємо такі слова як: Trucker (2 склади і 7 літер) – Lastwagenfahrer 

(5 складів і 15 літер); Jointventure (5 складів і 12 літер) – 

Gemeinschaftsunternehmen (7 складів і 24 літери); Management (3 склади та 10 

літер) – Unternehmensleitungen (7 складів і 21 літера). 

Отже, англіцизми мають більш коротку форму в порівнянні з 

аналогічними за значенням німецькими словами. Запозичення – це один з 

найважливіших шляхів збагачення мови. Використовувані в німецькій мові 

неологізми є здебільшого словами іноземного походження, які прийшли в 

сучасну німецьку мову разом із новими предметами та поняттями. Прямими 

запозиченнями без зміни сенсу слова є: Talkshow, CD-Player, Team, Meeting, 

Sprint, T-shirt, simple, small-talk. 

Термінологічні синоніми існують поряд з наявними в мові назвами та 

складають конкуренцію німецьким синонімам: leasing – Vermietung; marketing – 

die Massnahmen eines Unternehmens; consulting – der Berater; investor – der 

Investitionstrager; slang – die Umgangssprache; user – der Nutzer; Magazine – die 

Zeitschrift. Мобільні телефони тільки в німецькому мовному просторі 

називають Handy [2]. 

Запозичені дієслова можуть перетворюватися згідно з німецькою 

граматикою: до них приєднуються інфінітивні закінчення -en, -n. Це дає 

можливість легко відмінювати дієслово і утворювати дієприкметник: to trade – 

traden, to swap – swappen, to manage – managen. 

Досить поширеним є вживання англіцизмів у різних сферах життя: 

реклама – Slogans, Marketing, Promotion, Image, Message; техніка, особливо світ 

комп‘ютерів та Інтернет – Mouse, E-Mail, Online, Provider, CD-Rom, Computer; 

спорт – Fan, Match, Freestyle, Penalty, Badminton, Sprint, Finish, Team; банківська 
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діяльність – Electronic Banking, Cash, Datenbank Service, Management; 

молодіжна лексика - crazy, cool, OK, Punk, Tattoo, Trouble [2]. 

У німецькій мові існує також таке поняття як Denglisch. Слід розрізняти 

англіцизми та денгліш. Англіцизми – це запозичені з англійської мови слова. 

Denglisch (злиття слів Deutsch й Englisch) – поняття, яке використовується для 

критики посиленого вживання англіцизмів та уявних англійських слів у 

німецькій мові [3].  

Завдяки процесам глобалізації німецька мова поповнилася. Але в той же 

час лінгвісти та звичайні громадяни, що зацікавлені в чистоті своєї мови і 

об‘єднуються для її захисту, висловлюють свою стурбованість при оцінці 

впливу англійської мови на німецьку мову. [3] 

Висновок. Вплив глобалізації на німецьку мову проявляється у швидкій 

заміні німецьких термінів англіцизмами, які заповнюють все більшу частину 

людського життя. Однак поширення другої мови порушує іншу природну 

людську потребу: прагнення у всіх ситуаціях користуватися своєю рідною 

мовою. Законодавчі акти, які регулюють мовні проблеми, служать для 

стримування поширення глобалізації та захищають мови від зникнення. 
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У сучасних умовах розбудови та розвитку усіх сфер суспільного життя 

надзвичайно актуальною постає проблема лідерства. Організації, що мають на 

меті досягнення успіху, різняться від протилежних їм головним чином тому, що 

мають більш динамічне та ефективне керівництво.  

На сьогодні менеджери та лідери не в змозі ефективно управляти тільки за 

рахунок прийняття рішень і розповсюдження наказів. Вивчення проблеми 

лідерства необхідно для вироблення методів ефективного керівництва, відбору 

та формування лідерів, що здатні зацікавити співробітників щодо успішного 
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виконання завдань, а також грамотно скоординувати та об‘єднати роботу 

окремих працівників задля отримання максимального результату. 

Метою даного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування феномену 

лідерства, дослідження сутнісних ознак постаті лідера та особливості їх 

реалізації в сучасних умовах. 

Одне з перших визначень лідерства дав Ч. Х. Кулі в 1902 р. На його думку, 

лідер – це фокус групових процесів. [1, с. 13]  

Кількість визначень постійно зростала. У вітчизняній соціології лідер – це 

член групи, здатний очолити, показати приклад, організувати виконання 

завдання і визнаний у цій ролі більшістю членів групи.  

Йому належить центральна роль в організації спільної діяльності групи, до 

якої він належить, і регуляція міжособистісних відносин. Таким чином, лідер є 

центром збігання інтересів групи. 

Феномен лідерства привертає увагу дослідників насамперед винятковою 

практичною значущістю проблеми з точки зору підвищення ефективності 

управління в різних сферах суспільного життя. Лідерство в малій групі – це 

феномен впливу індивіда на думки, оцінки, відносини і поведінки групи в 

цілому або окремих її членів.  

Лідерство слід відрізняти від керівництва. Бути менеджером і лідером в 

організації – не одне й те саме. Менеджер в своєму впливі на роботу підлеглих і 

побудові відносин із ними перш за все використовує та покладається на 

посадову основу влади. Лідерство більшою мірою основане на процесі 

соціального впливу, а точніше, на взаємодії в організації. На відміну від 

управління, воно передбачає наявність в організації послідовників, а не 

підлеглих. Відповідно відносини «начальник – підлеглий», притаманні 

традиційному погляду на управління, змінюються відносинами «лідер – 

послідовник». [2, с. 88] 

Особисті позитивні якості лідера є взірцем для наслідування та предметом 

поваги з боку його оточення. Він  передає своєму оточенню знання, навички, 

моральні цінності. Вироблення організаторських, управлінських якостей лідера 

– проблема його власного навчання і виховання. Якщо необхідно сформувати  і 

згуртувати колектив чи групу, визначити її цілі, поставити перед людьми, які 

входять до складу групи, необхідні завдання, визначити засоби та виявити 

резерви досягнення мети, то він забезпечує контроль за виконанням. Іншими 

словами, в малій групі роль лідера полягає в згуртуванні її учасників і 

спрямуванні їх діяльності. [3] 

Найважливішим для лідера є визнання послідовниками своєї 

компетентності. Найбільш характерними рисами ефективності його діяльності 

є: бачення ситуації в цілому, здатність до комунікації, довіра оточуючих, 

гнучкість при прийнятті рішень. Ефективні лідери володіють тим, що професор 

Н. Тічі назвав «чітко структурованою системою ідей, заснованих на знаннях та 

системі цінностей, що формується лідером таким чином, що повністю 

сприймається послідовниками». [4, с. 56] 
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Цілеспрямованість, принциповість, усвідомлення особистої 

відповідальності перед групою, якою керує, розуміння її завдань і запитів є 

невід‘ємними якостями лідера. Лідер має навчитися приймати рішення, 

уникати невигідних ситуацій чи, навпаки, створювати вигідну сукупність 

обставин. Він не може і не повинен боятися ризику, чекати гарантованого 

успіху, чи, навпаки, покладатися на випадкову перемогу. Лідер має постійно 

бути націлений на рух вперед, крок за кроком, але тільки вперед.  

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що лідерство є 

якнайдавнішою формою організації життя людей, дієвим засобом вирішення 

насущних питань. Це мистецтво впливу на людей, уміння надихнути їх на те, 

щоб вони прагнули досягти потрібних цілей. Лідерство – це відносини вчителя і 

учня. Лідер передає своєму оточенню знання, моральні цінності. Особистісні 

достоїнства лідера – зразок для наслідування та предмет пошани. 
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Сучасна Японія – яскравий приклад розвиненої капіталістичної країни, в 

якій високий рівень економіки, науково-технічний прогрес і сучасний спосіб 

життя поєднуються із збереженням релігійних традицій. 

Проблема впливу релігії на економічні показники країни на сучасному 

етапі мало вивчена і не розкрита, проте її актуальність не викликає сумнівів. 

Стрімкий економічний розвиток Японії сприяє зростанню інтересу до цієї 

країни, а питання вивчення особливостей економічних процесів з точки зору 

релігії, стає відкритим, більшою мірою полемічним і високо актуальним. 
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Метою даного дослідження є встановлення впливу такого аспекту життя 

– як релігія – на розвиток та процвітання економіки країни «великої сімки». 

Загальновідомо, що релігія має значний вплив на економічну сферу. По-

перше, в економічному житті акцентуються такі чесноти особистості і бізнесу, 

як чесність, гідність, відповідальність, а релігія успішно прищеплює ці чесноти 

своїм послідовникам. По-друге, розглядаючи працю людини як «покликання», 

релігія підносить її, і це сприяє зростанню продуктивності праці та доходів. По-

третє, релігія іноді заохочує споживання – релігійні свята сприяють 

споживанню певних матеріальних речей, навіть якщо це всього лише спеціальні 

свічки або особлива їжа.  

Історично склалося так, що соціокультурний світогляд японців 

сформувався під впливом синтезу таких релігій, як синтоїзм, буддизм, даосизм і 

конфуціанство. На сьогодні великого розвитку в Японії набули дві релігії: 

синтоїзм і буддизм. Ці релігії мирно співіснують, зазнаючи деякого впливу 

одна одної. [1, 138] 

«Японська релігія» утворює ядро суспільної системи цінностей, серед 

яких вагоме місце посідають терпіння, дисциплінованість, пунктуальність 

тощо. Особливість японської релігії полягає в тому, що вона пов‘язує японців 

вимогою суворої групової лояльності. На відміну від інших країн, де населенню 

притаманне тяжіння до відкриття та застосування особистих амбіцій в кар‘єрі, в 

Японії ключовим є поняття групи. Японці працюють групою набагато 

ефективніше, ніж європейці, особливо коли перед ними поставлено складне 

завдання. [2] 

Синтоїзм зробив величезний вплив на формування менталітету японців. 

Заслуга синтоїзму в тому, що на етапах економічного розвитку особливе місце 

приділялося ідеї наполегливої праці як форми служіння суспільству і державі. 

Саме його теоретичні положення лягли в основу формування національної 

моделі мотивації праці – становлення корпоративної свідомості, принцип збігу 

посадових і вікових ієрархій, диференціація зарплати залежно від стажу і віку. [3] 

За роки свого існування буддизм впливав на багато аспектів життя народу 

(економіку, політику, освіту та навіть торгівлю), серед, яких він поширювався, 

не стала виключенням і Японія. У питаннях, пов‘язаних із тим, що ми тепер 

називаємо економікою, Будда запропонував ряд ідей, які можуть бути особливо 

корисними людству у всеосяжному врегулюванні проблем минулого та 

сьогодення. Буддійська економіка орієнтується на співпрацю та благополуччя 

людини, а не на конкурентоспроможність і експлуатацію. Суспільство, 

засноване на буддійському вченні визнає, що не треба шукати своє власне 

задоволення способами, які можуть завдати шкоди іншим. Японці з 

надзвичайною увагою відносяться до якості товарів, які вони виробляють для 

інших. У цьому секрет їхнього успіху. [4] 

Досліджуючи вплив релігії на економіку японців, можна дійти висновку, 

що «економічне диво Японії» сформувалося під впливом ідей та основних 

догматів, що покладені в основу синтоїзму та буддизму. 
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З усього вище сказаного можна зробити висновок, що саме релігія 

вплинула на свідомість населення Японії, визначила в них пріоритети, в яких 

основним є не збагачення, а праця на благо людей, на задоволення їхніх потреб. 

Цьому сприяють як релігійні погляди японців, як і політика держави. 
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Постановка проблеми. Проблема капіталізації української економіки є 

малодослідженою і залишається актуальною сьогодні в умовах ринкової 

економіки. На сучасному етапі розвитку суспільства принципового значення 

набувають дослідження соціально-економічних процесів, в основі яких лежать 

особливості становлення та розвитку банківського капіталу, що зазнав 

принципових трансформацій протягом 1900-1917 рр. Серед складного 

комплексу питань, що стосуються досліджуваного періоду історії України, яка 

на той час входила до складу Російської імперії, важливе місце відводиться 

аспектам, які пов‘язані з капіталізацією промислового розвитку. Промисловість 

завжди була одним із важливих об‘єктів дослідження вчених, хоча й 

дослідження капіталізації промисловості являє собою важливу наукову 

проблему. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей банківського 

капіталу в українських губерніях протягом 1900-1917 рр. Слід зрозуміти, як 

саме він розвивався у довоєнні роки та під час Першої світової війни, які мав 

відмінності та на скільки суттєвими вони були для подальшого розвитку 

економіки України. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному світі одним із головних 

факторів економічного розвитку країни є залучення банківського капіталу. 
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Банківська діяльність суттєво підвищує ефективність суспільного виробництва, 

сприяє росту продуктивності суспільної праці. Банки є основними фінансовими 

посередниками, за допомогою яких формуються ринкові відносини. Ці 

відносини в свою чергу можуть існувати в межах однієї країни або за нею, 

утворюючи зовнішні зв‘язки та залучаючи таким чином іноземних інвесторів.  

Однією із функцій банків є трансформація (зміна) обсягів капіталів. Вона 

полягає в тому, що мобілізуючи великі обсяги дрібних вкладів, банки мають 

змогу акумулювати великі маси капіталу для реалізації масштабних проектів. 

Банківський капітал являє собою складну структуру, основу якої становить 

власний банківський капітал. Загалом він є сукупністю грошових коштів, яка 

складається із власних коштів (статутного фонду та інших фондів), а також 

нерозподіленого прибутку та залучених коштів. Незважаючи на такі сприятливі 

можливості банків бути провідними центрами грошового ринку і фінансового 

посередництва, справжня їхня роль в окремих країнах помітно відхиляється від 

можливої та залежить від сукупності багатьох чинників, які формують 

економічну стабільність країни, перш за все – це чинне законодавство, яке 

регулює банківську діяльність. 

Щодо економіки України у 1900-1917 рр., то вона формувалася як 

складова частина загальноімперського економічного комплексу Росії, 

характеризується періодами злету та занепаду. За середньорічними темпами 

зростання промисловості Україна займала одне з перших місць в економічному 

відношенні у Російській імперії [1, c. 262].  

У 1900-1903 рр. в Україні, як і в переважній більшості країн світу, 

простежується економічна криза, 1904-1908 – депресія, у 1909-1913 рр. – нове 

економічне піднесення, що охопило практично всі галузі господарства України, 

а 1914-1917 рр. знову характеризуються великим занепадом економіки, який 

був спричинений Першою світовою війною [2, c. 78]. 

У досліджуваний період велику роль мав банківський капітал. Він 

спричинив процес індустріалізації імперії. Завдяки йому, збільшувалась 

кількість засобів виробництва, що в свою чергу сприяли стрімкому темпу 

виробленню різних видів продукції, зміцнювались внутрішні економічні 

відносини, виникали великі банківські монополії, народжувався і міцнів 

фінансовий капітал. 

За роки загального економічного підйому 1900-1914 рр., значно зросли 

обсяги операцій з цінними паперами, що дали змогу засвідчувати право 

володіння корпоративними правами чи відносини позик і здебільшого 

передбачувати виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також 

можливість передачі грошових та інших прав, що випливали із цих документів, 

іншим особам. 

Та поряд з позитивними наслідками були й негативні. По-перше – це 

конкуренція з боку іноземного банківського капіталу, який не дав змоги у 

повній мірі розвинутися вітчизняним банківським установам. По-друге – це не 

чітко сформовані цілі самих банків на початку їх діяльності, які були 

спричинені недостатнім досвідом. 
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Окрім того на характер діяльності банків також вплинули політичні та 

військові фактори. В першу чергу це була Перша російська революція 1905-

1907 рр., коли Російська імперія опинилася під впливом глибокої кризи. А за  

деякий час, виникла більш глобальна ситуація, яка охопила майже весь світ – 

Перша світова війна. Цей період мав характер мілітаризації виробництва. Банки 

змушені були вкладати свої кошти саме в фінансування війни. 

Висновки. Досліджений період в історії України засвідчує, що банки, 

будучи самостійними суб‘єктами грошового ринку, виконуючи певні 

економічні функції, в яких конкретизується їх сутність та призначення є в 

більшості випадків залежними від багатьох різноманітних чинників, які часом 

не мають жодного відношення до фінансових аспектів життя. Несучи в собі як 

позитивний так і негативний вплив, вони стимулюють розвиток банківської 

сфери, породжуючи все нові методи та заходи здійснення економічної 

діяльності. Для того, щоб Україна змогла гідно конкурувати з іншими країнами, 

бути на щабель вищою за деякі з них, їй необхідна власна, чітко сформована 

банківська система, а для цього слід мати неабиякий досвід. 
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Постановка проблеми. Здавна існує інформація, яку люди з тих чи інших 

причин намагаються зберегти у таємниці. На сучасному етапі розвитку 

правової системи України введено поняття адвокатської, банківської, 

комерційної та інших видів таємниць. Досить часто закон, вживаючи термін 

«таємниця», не завжди у повній мірі розкриває його зміст. Одним із видів 

таємниць, що охороняються законом, є банківська таємниця, правова природа 

якої недостатньо досліджена в науковій літературі. Аналіз чинного 

законодавства свідчить, що з відсутністю вагомого нормотворчого, а також 

правозастосовного досвіду в галузі правової охорони банківської таємниці в 

Україні пов‘язана значна кількість прогалин і протиріч.  
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Велике значення для дослідження правової природи інституту банківської 

таємниці мають праці таких учених у галузі банківського права, як 

М. М. Агаркова, Ю. А. Вайденгаммер, А. В. Венедиктова, І. С. Гуревича, 

А. М. Екмаляна, Л. Г. Єфімової, Є. Б. Краманова, Є. О. Суханова, 

А. О. Селіванова, Г. А. Тосуняна, та інших. Разом із тим проблема правового 

регулювання інституту банківської таємниці залишається актуальною як для 

юридичної науки, так і практики.  

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану правового 

регулювання інституту банківської таємниці, виявлення основних прогалин і 

протиріч у даній сфері та формування на цій основі теоретичних висновків і 

практичних рекомендацій щодо застосування банківського законодавства та 

його вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Термін «банківська таємниця» традиційно 

трактується в двох основних значеннях. По-перше, під банківською таємницею 

в широкому сенсі розуміється різновид комерційної таємниці, тобто 

конфіденційні відомості, які належать банку. По-друге, під банківською 

таємницею у вузькому сенсі є необхідність кредитної установи зберігати 

таємницю по операціях клієнтів, обгороджування банківських операцій, 

рахунків і вкладів своїх клієнтів і кореспондентів від ознайомлення з ними 

сторонніх осіб. 

Правовий режим банківської таємниці визначається ст.ст. 1058, 1076 

Цивільного кодексу України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та 

банківську діяльність». Банк гарантує таємницю банківського рахунка, 

операцій за рахунком і відомостей про клієнта [1, с. 181].  

Саме визначення банківської таємниці є не досить вдалим, оскільки 

охоплює режимом банківської таємниці тільки відомості про діючих клієнтів 

банку, тоді як цим режимом має також охоплюватись інформація про клієнтів, 

які припинили свої відносини із банком, рівно як інформація про клієнтів інших 

банків, із яким клієнти даного банку мають комерційні або інші відносини. 

Інформація про осіб, які хотіли стати клієнтами, проте за певних причин не 

стали ними, також має бути охоплена режимом банківської таємниці. 

При визначенні суб‘єкта правовідносин банківської таємниці виникає 

декілька серйозних проблем, пов‘язаних насамперед із деякими прогалинами 

діючого законодавства. По-перше, йдеться про носія суб‘єктивного обов‘язку. 

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», носієм 

суб‘єктивного обов‘язку щодо збереження банківської таємниці є банки, тобто 

юридичні особи, які мають виключне право на підставі ліцензії Національного 

банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 

від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб (стаття 2 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність»).  

Однак поза увагою законодавця залишилися інші фінансово-кредитні 

установи, які у випадках та в межах, передбачених законодавством, здійснюють 
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діяльність, аналогічну банківській. Згідно зі ст. 1076 ЦК України, банк гарантує 

таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. 

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам 

або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, 

їх посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно 

у випадках і в порядку, встановлених Законом № 2121-ІІІ. 

Варто зазначити, що режимом банківської таємниці можна охоплювати 

лише ті відомості про клієнта, які отримує банк офіційно, тобто в ході 

безпосереднього здійснення своєї діяльності. На практиці часто трапляється, 

що для укладення, наприклад, кредитного договору, банк може витребувати від 

клієнта дані про стан здоров‘я клієнта, його сімейний стан тощо. Такі дані 

також повинні охоплюватися режимом банківської таємниці.  

Висновки. Підсумовуючи вище викладене, варто зазначити, що прогалини 

та колізії чинного законодавства вони сприяють тенденції до порушення 

законних способів правового регулювання банківської таємниці. Тому 

прийняття кодифіковано нормативно-правового акту (наприклад, Банківського 

кодексу України), внесення змін до чинних нормативно-правових актів 

посилить як стійкість і стабільність банківської системи, так і захищеність 

інтересів усіх суб‘єктів банківських правових відносин, у тому числі й відносин 

у сфері банківської таємниці. 
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Сон – символ тимчасового забуття, відпочинку, наймилішого, оберега. 

Починаючи з тих давніх часів, люди прагнули надавати символічне значення 

своїм сновидінням. Сон і сновидіння залишаються не до кінця дослідженими 

процесами, тому ця проблема буде приваблювати ще тривалий час вчених 

різних галузей, майстрів мистецтва та людину взагалі. 
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 Багатогранність і невизначеність поняття грошей породжує 

необхідність філософсько-естетичного тлумачення та осмислення ролі та місця 

грошової одиниці в системі цінностей індивіда та суспільства взагалі. Гроші 

можуть служити символом усього найкращого, що тільки є в житті: 

матеріальних благ, освіти, здоров‘я, краси, розваг, любові та справедливості. 

Гроші – не тільки символ всього хорошого в житті, але і корінь всіх наших 

проблем. Прагнення до збагачення, отримання матеріальної та естетичної 

насолоди від цього були притаманні людині завжди. У Священній книзі 

християн часто згадується про гроші та нестримне бажання володіти ними. В 

Євангеліях розповідається, як Ісус навчав людей важливих принципів на 

прикладі різних видів монет.  

 У сучасному суспільстві гроші стали сенсом всього життя для окремих 

представників. Вони переконані, що будь у них більше грошей, то життя стало 

б набагато кращим, щасливішим. Гроші не залишають байдужим нікого, і 

навряд чи можна знайти людину, яка була б задоволеною тим, скільки грошей 

вона має і як їх використовує. 

 Аналіз релігійних, психологічних та філософських праць в означеному 

напрямку засвідчує, що цікава й містка проблема грошових сновидінь ледь 

окреслена. Ми виокремили та проаналізували сонники відомих філософів, 

психологів і провидців: Мюллера, Ванги, Цвєткова, Фрейда, Лоффа, Хасес, 

езотеричний, Менегетт, англійський, Святе письмо християн і Біблійні 

перекази, у яких використано символічні знаки на позначення грошей. 

У сонниках різних авторів наявні відмінності у трактуванні сновидінь про 

гроші. Здебільшого автори сонників є психологами. Тому наявні характерні 

особливості у тлумаченні снів за Фрейдом, Лоффом, Міллером. Вони вірять 

лише у психологічні чинники виникнення сновидінь. А от провидиця Ванга, 

езотеричний та англійський сонники надають перевагу прикметам і віруванням, 

не вникаючи в суть психоаналізу. 

Гроші є лише засобом для досягнення мети, але не повинні бути самоціллю, 

метою життя. Вони допомагають вирішити проблеми, проте лише окремі: не 

можна купити здоров‘я, щирі відносини, любов і щастя. Гроші – це потенційні 

можливості, спосіб реалізації цілей і бажань, життєвих програм. За умови 

вмілого використання, вони не створюють проблеми, а допомагають їх 

вирішувати. 

Факти про історію релігійних уявлень порівнювали, групували, 

класифікували, і на основі такого емпіричного аналізу були досліджені та 

описані ранні форми релігійних уявлень та вірувань. Виникло таке поняття як 

грошовий фетишизм. Грошовий фетишизм (фр. fetichisme – фетиш, ідол) – 

містичне ставлення до грошей як до надприродної сили, наділення їх магічними 

властивостями. 

Менталітет українців – це їхні помисли й ідеали, їхній світогляд, 

індивідуально-національні риси характеру й життєдіяльності, що складають 

основу та своєрідність духовності. Неповторність, виплекана впродовж сторіч 

нелегкої історичної долі, відображена у трактуваннях снів, коли навіть зовсім 
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несумісні з грошима предмети, побачені у сні, можуть віщувати вам 

неочікуваний прибуток. 

Гроші є лише засобом для досягнення мети, але не повинні бути 

самоціллю всього життя . За умови вмілого використання , гроші не створюють 

проблеми, а допомагають їх вирішувати. Вони є єдиним, що пронизує всі 

сторони людської діяльності та складає основний елемент сучасної культури. 

Сьогодні гроші це енергія, яка рухає свідомістю людини, заповнити її єство, 

стаючи сенсом всього життя. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 

економіки в ній все частіше почали виявлятися такі негативні риси як занепад 

національної промисловості, розвиток тіньової економіки, постійне зростання 

кількості економічних правопорушень, виникнення нових схем скоєння 

економічних злочинів тощо. Все це досить сильно впливає на загальну 

економічну ситуацію в країні та висуває на перше місце проблему ефективного 

забезпечення фінансового контролю, бо саме він виступає основним важелем 

впливу на сталий розвиток країни. В той же час, важливим у цьому напрямку є 

вивчення зарубіжного досвіду фінансового контролю. Це зумовлено його 

ефективністю в зарубіжних країнах, що доведено практикою. Все це обумовлює 

вибір теми роботи та підтверджує її актуальність. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є дослідження системи 

фінансового контролю в Україні та Франції, проведення порівняльно-правового 

аналізу цих двох систем, а також дослідження можливості використання 

французького досвіду побудови системи фінансового контролю для 

удосконалення правового забезпечення фінансового контролю в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Система фінансових органів, яка діє в 

певній державі, більшою мірою визначається її політичним устроєм. 
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Управління фінансами в економічно розвинутих країнах, як правило, 

здійснюється кількома державними органами. Органами фінансового контролю 

є органи, що спеціально утворюються для здійснення контрольних функцій, або 

органи виконавчої влади, на які поряд із їх основними завданнями покладено 

здійснення контрольних функцій у відповідній галузі фінансової сфери [2]. 

Система фінансового контролю України включає в себе 

загальнодержавний фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль, 

позавідомчий фінансовий контроль та аудит (рис. 1). 

Вищим органом державного фінансового контролю як в Україні, так і у 

Франції, є Рахункова палата. Проте, не зважаючи на це, залежно від країни, в 

якій вона функціонує, Рахункова палата має різний склад, структуру та функції. 

До складу Рахункової палати України входять Голова Рахункової палати та 

члени Рахункової палати: перший заступник і заступник Голови, головні 

контролери та секретар Рахункової палати [2]. Рахункова палата ж Франції 

складається з Президента, який її очолює, семи його заступників, які одночасно 

є керівниками палат, голов рад, радників та ревізорів. Крім того, відмінною 

рисою Рахункової палати Франції є те, що вона є судовою інстанцією, яка 

здійснює загальний контроль за державними фінансами та наділена судовими 

повноваженнями [1]. 

 

 

Рис. 1. Система фінансового контролю України 
Власна розробка на основі [3] 
 

Свої особливості має й структура системи фінансового контролю Франції, 

яка, на відміну від системи фінансового контролю України, складається з трьох 

основних ланок: внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та зовнішнього 

аудиту (рис. 2). 
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Рис. 2. Система фінансового контролю Франції 
Власна розробка на основі [1] 
 

Висновки. Дослідивши систему фінансового контролю Франції та 

порівнявши її з механізмом здійснення фінансового контролю в Україні, можна 

зробити висновок, що в майбутньому доцільним буде запозичення 

французького досвіду в сфері здійснення попереднього фінансового контролю, 

на який у Франції зроблено основний акцент. Також позитивні результати може 

принести введення в систему фінансового контролю України досліджень та 

оцінки ризиків, які впливають на законність, надійність і повноту процедур 

бухгалтерського обліку, шляхом побудови карти ризиків. Проте, не всі 

елементи системи фінансового контролю Франції можуть бути застосовані до 

української системи. Так, наприклад, впровадження при кожному міністерстві 

посади головного державного бухгалтера, який самостійно здійснював би 

видатки з державного бюджету, контролював правильність їх проведення, ніс 

відповідальність за якість рахунків та контролю, було б недоцільним, оскільки 

дана практика була б недостатньо ефективною в Україні через високу 

корумпованість вітчизняних органів державного контролю. 
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Перебуваючи у системі невпинно еволюції суспільства, людство 

змінюється, крокує вперед. Воно переходить на наступний щабель розвитку, 

беручи з собою лише найкращі здобутки цивілізації. Соціум не може існувати 

без зіткнення життєвих позицій окремих людей, малих і великих колективів: між 

ними виникають суперечності, котрі можуть переростати в конфлікти.  

Метою цієї роботи є визначення рис такого явища, як конфлікт та аналіз 

його впливу на розвиток суспільства. 

Історія розвитку людства з найдавніших часів до наших днів засвідчує, що 

конфлікти завжди були та будуть. 

Дана тема є актуальною для сучасних керівників, а також різнопрофільних 

спеціалістів тому, що в наш час важливо знати існуючі проблеми конфліктологїі 

та шляхи подолання конфліктних ситуацій. 

Етнонім «конфлікт» означає зіткнення і практично в незмінному вигляді 

ввійшов до інших мов. Як правило, зміст поняття конфлікту розкривається через 

наступні значення: стан відкритої, часто затяжної боротьби; стан дисгармонії у 

відносинах між людьми; зіткнення протилежних точок зору; психологічна 

боротьба, що виникає на осново взаємовиключних імпульсів, бажань і тенденцій. 

Загальний синонімічний ряд поняття «конфлікт» включає конфлікт, 

суперечку, суперництво, єдиноборство, боротьбу, скандал. Конфлікт відноситься 

як до дружнього змагання, так і до боротьби за досягнення мети, у свою чергу 

наукові дослідження дають наступну розшифровку цього синонімічного ряду, в 

якій конфлікт відноситься до гострої розбіжності, зіткнення інтересів або ідей та 

скоріше підкреслює процес, ніж результат. «Боротьба» є найбільш загальним 

словом для будь-якої суперечки.  

Науки будь-якого профілю: філософія, історія, культура, політологія та 

навіть світові релігії оперують поняттями конфлікту через поняття добра і зла, 

порядку і хаосу. Наприклад, історики прагнуть виявити причини розвитку й 

занепаду держав, глибоких криз і тривалого розквіту в житті окремих народів, 

адже всі ці процеси відбуваються проблемно, конфліктно. 

Над природою конфліктів уже замислювалися давньогрецькі філософи. 

Анаксимандр (бл. 610-547 рр. до н.е.) твердив, що речі виникають із постійного 

руху «апейрону» – єдиного матеріального начала, що приводить до 

відокремлення з нього протилежностей, а це означає, що воно конфліктне. 

Античний філософ Геракліт (бл. 530-470 рр. до н. е.) вважав, що у світі все 

народжується через ворожнечу і розбрат, що єдиний закон, який панує в 

Космосі, – це війна – батько та цар усього. Це перша спроба дати позитивне 
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трактування боротьби в процесі суспільного розвитку через проблемність і 

конфліктність. 

У Середні віки Фома Аквінський (1225-1274) висунув думку, що війни 

допустимі в житті суспільства, тобто конфлікти є об‘єктивною реальністю. 

Еразм Роттердамський (1469-1536) вказував на наявність власної логіки 

конфлікту, який, розпочавшись, втягує в орбіту свого впливу нові й нові сили. 

Зокрема, він писав, що війна солодка для тих, хто її не знає. 

Френсіс Бекон (1561-1626) уперше глибоко проаналізував причини 

соціальних конфліктів в Англії. Ф.Бекон звертав увагу на конкретні заходи 

попередження конфліктів, зауважуючи, що на кожен випадок хвороби існують 

свої ліки. Крім політичних помилок в управленні Ф. Бекон називав і деякі 

психологічні чинники соціальних негараздів. Важливим засобом запобігання 

соціальним конфліктам він вважав мистецтво політичного маневрування, 

особливо слід звертати увагу на те, аби у невдоволених не знайшлося підхожого 

ватажка, який би міг їх об‘єднати. 

Іммануїл Кант (1724-1804) вважав, що стан миру між людьми, які живуть по 

сусідству, не є природним станом, природнішим є стан війни або загрози, тобто 

проблемності й конфліктності в системі геополітичних процесів. 

Георг Гегель (1770-1831) писав, що основна причина конфліктів корениться 

в соціальній поляризації – між нагромадженим багатством – з одного боку, і 

змушеним працювати народом – із другого. 

Чарльз Дарвін (1809-1902) запропонував теорію еволюції, основні ідеї якої 

виклав у праці «Походження видів шляхом природного відбору, або збереження 

сприятливих порід у боротьбі за життя». Розвиток живої природи здійснюється в 

умовах постійної боротьби за виживання, тобто постійного конфлікту, вважав він. 

Тобто найвизначніші філософи, соціологи та дослідники історії людства 

твердо стояли на позиції, що конфлікт є невід‘ємною частиною еволюції 

суспільства та рушійною силою розвитку сучасного типу особистості. 

Відомо, що необхідними та достатніми умовами виникнення конфлікту є 

наявність у суб‘єктів соціальної взаємодії протилежно напрямлених мотивів і 

суджень, а також стан противаги між ними. 

 За одною з класифікацій існують такі види конфліктів:  

1. Економічні – економічні суперечності. 

2. Ідеологічні – суперечності в особистих поглядах. 

3. Соціально-побутові – суперечності у соціальній сфері. 

4. Сімейно-побутові – суперечності у сімейних відносинах. 

На мою думку, кожен вид конфлікту є складовою частиною більш 

загального виду: сімейно-побутові конфлікти – різновид соціально-побутових, 

що у свою чергу вони також є складовою частиною ідеологічних. 

Найзагальнішим із цих понять є економічний конфлікт, який являється 

наймасштабнішим і найнебезпечнішим для суспільства. Такий вид конфліктів 

впливає на абсолютно всі сфери життєдіяльності людини, погіршує 

функціонування суспільства, його важливих інститутів. 
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Таким чином, конфлікт має двояку структуру, що одночасно може 

впливати як позитивним, так і негативним чином на розвиток суспільства. 

Сприяючи протиборству та здоровій конкуренції, конфлікт, безперечно 

штовхає до безперечного покращення, але в той же час непідкріплені сенсом та 

здоровим глуздом конфлікти можуть сприяти маргіналізації, зупинці розвитку 

особистості, що суттєво вплине і на стан суспільства в цілому. 
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У сучасному світі хабарництво є однією з найбільш небезпечних форм 

корисливого зловживання владою чи службовим становищем. Це негативне 

явище знаходиться у протиріччі з важливими критеріями та соціальними й 

етнонаціональними цінностями суспільства. Воно підриває демократичні 

інститути будь-якої держави, дезорганізуючи нормальну роботу органів влади і 

управління, дискредитуючи діяльність, а також негативно впливає на 

моральний стан суспільства, загрожуючи процесам реформування та 

становлення економіки, утвердження демократичності. Таким чином 

знижується авторитет державного апарату, що породжує уявлення щодо 

можливості досягнення бажаного шляхом підкупу посадових осіб, стаючи для 

них джерелом додаткового нетрудового доходу. Грубо порушені при цьому 

права та законні інтереси громадян протидіють гарантіям реалізації 

конституційних норм і прав. 

Означена проблема була актуальною в усі часи, але зі зміною державно-

правових орієнтирів вона трансформувалася та потребує вироблення особливих 

форм боротьби з цим негативним явищем. 

Досліджуючи вияви хабарництва, а також підґрунтя прагнення до 

збагачення, дій людини щодо отримання винагороди та бажаного результату 



Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

602 

будь-яким способом, розкривається і його історична основа. Виявилось, що 

зачатки хабарництва були описані у міфах, легендах і релігійній літературі. 

Яскравим прикладом цього слугують міфи про Мінотавра та Троянського коня, 

які показують, що з відмови принесення жертви (хабара) починається низка 

трагедій, які не лише визначили міфологічні сюжети, але й показали залежність 

долі людини від того, наскільки вона задобрила вищі сили. 

Серед біблійних оповідей слід виділити дві, де хабар як явище виступає у 

вигляді жертвоприношення Богові: переказ про продання Ісавом права 

первородства Якову за «черевичну юшку» і про вбивство Авеля Каїном. 

Також варто зазначити, що хабарництво як негативне явище було 

описане в переказах Конфуція, Будди, Мойсея та Мухамеда. 

Пізніше це явище згадується у російський літописах, як невід‘ємна 

частина культури народу. Розвиваючись та закріплюючись у свідомості людей, 

хабарництво ставало звичним, хоч і карним явищем у народу. Так, після 

створення Радянського союзу був виданий декрет Ради Народних Комісарів від 

8 травня 1918 р. «Про хабарництво», що став першим у Радянській Росії 

правовим актом, що передбачав кримінальну відповідальність за хабарництво 

(позбавлення волі на строк не менше п‘яти років із примусовими роботами на 

той же термін). Цікаво, що у цьому декреті замах на одержання чи дачу хабара 

прирівнювався до вчиненого злочину. Але історія протидії радянської влади 

корупції закінчилася, не увінчавшись успіхом, бо зваба легшого шляху – 

прерогатива людини практичної, раціональної, для якої гасло «мета 

виправдовує засоби» є головним. Тому традиція вирішення проблем через 

відкуп і підкуп назавжди увійшла в культуру. Мораль не змогла виступити 

альтернативою спокусі одержати прибуток і власність, а також золото, 

прикраси, гроші, маєтки, землю, владу.  

Тему хабарництва найбільш яскраво виражено у вітчизняній і російській 

літературі. Очевидно, це відгомін давньої традиції, започаткованої ще в часи 

татарсько-монгольської навали, коли всілякі пільги, включно з правом на 

князівський престол, потрібно було відкупати.  

У нашій літературі та реальній дійсності хабар – один із доказів 

демократичних відносин: чиновники, купці, дворяни, робітники, селяни – всі 

вдаються до нього як до безвідмовного і зрівняльного інструмента вирішення 

термінових проблем. Інше джерело хабара – відсутність закону; гербовий папір 

чи нагар із печаткою означають більше, ніж державне становище, указ царя, 

генсека чи президента. Отже, кожний чиновник має право трактувати укази 

вищої державної влади, до якої «далеко і високо», як йому захочеться, але за 

умови відповідного підношення і віддяки. Принципом стає відоме: «А що я з 

цього матиму?» Якщо нічого, то навіщо його й вирішувати? 

Суть хабара – позбавити себе від неприємностей або вирішити нагальні 

проблеми. Емпіричні дані показують, що корупцію викликають такі явища: 

неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів; спад 

інвестицій у виробництво, уповільнення економічного зростання; пониження 

якості суспільного сервісу; нецільове використання міжнародної допомоги 
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країнам, що розвиваються, що різко знижує її ефективність; неефективне 

використання здібностей індивідів; зростання соціальної нерівності; падіння 

суспільної моралі. 

Отже, хабар – звичне явище для людей, які не здатні досягати бажаного 

результату самостійно. І, прогинаючись перед звучанням назви посади готові 

віддати будь-які гроші для бажаної протекції. В цей час людина повертається 

до лона природи на тисячі років назад, і, як і пращури, за інстинктом прагне 

задобрити щось невідоме, грізне та страшне, забуваючи, що хабарництво (тобто 

«пожертвування» ) дається такій самій людині, як і ти сам. 
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Якість надання послуг є конкурентною перевагою будь-якої компанії. 

Посилення уваги до оцінки персоналу буде позитивно впливати на результати 

діяльності. Як правило, діюча система управління персоналом не припускає 

поточної оцінки, а орієнтована на оцінку співробітників у період стажування та 

неформальну оцінку співробітників (наприклад, проведення конкурсу «Кращий 

співробітник місяця»). Практика показує, що цього явно недостатньо. 

Формування та посилення конкурентних переваг, вимагає впровадження нової 

системи оцінки персоналу та оперативного виправлення недоліків у роботі. 

Компанія GeneralMotors провела в свій час опитування покупців. 

Компанія хотіла знати, чому люди купують її автомобілі та чому вони вірні цій 

марці. «Результати опитування були настільки шокуючими, що практично 
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відразу ж потрапили «під сукно». Причина полягала в тому, що на першому 

місці в переліку чинників, що викликають прихильність покупця, була названа 

телефоністка, на другому – керівник відділу клієнтського сервісу, а на третьому 

– бухгалтерія, куди клієнти потім віддавали свій чек, коли забирали машину й 

оплачували різні технічні інспекції. Про сам продукт взагалі не було сказано ні 

слова!» (Кобьелл К.«Мотивація в стилі екшн»). 

Отже, ми знову стикаємося з важливістю людського фактора. Для 

багатьох власників бізнесу складно примиритися з тим фактом, що їхні доходи 

безпосередньо залежать від чиєїсь поведінки. І не секрет, що якість 

обслуговування клієнтів – один із основних факторів фінансового успіху будь-

якого підприємства, так що, які б засоби керівники не витрачали на рекламу, 

якщо невірно підібраний обслуговуючий персонал, розраховувати на серйозний 

прибуток не варто. 

Теоретично продавець може бути оцінений у залежності від обсягу 

продажів скоєних із його участю, але показник обсягу продажів практично 

неможливо обчислити для даного конкретного продавця торговельного залу 

будь-якого супермаркету. Більш того, показник обсягу продажів залежить від 

безлічі зовнішніх факторів незалежно від знань, умінь продавця. Таким чином, 

результат роботи продавця – ступінь задоволеності клієнта. 

Відомо кілька способів оцінки продавців. Перший спосіб – традиційні 

інспекції та рейди. Істотний недолік: про перевірки часто стає відомо 

заздалегідь. Другий спосіб – опитування клієнтів і покупців силами власної 

маркетингової служби або із залученням третьої сторони. І тут є свої мінуси: 

отримана інформація буває не завжди повною, а витрати часу та коштів – 

значні. Найкраще для оцінки підходить метод MysteryShopping («таємничий 

покупець»). Його перевага – таємність і несподіваність перевірки, а також він 

зводить до мінімуму суб‘єктивність оцінки, так як припускає оцінку 

співробітників незалежними експертами, які не є працівниками даної компанії. 

Словосполучення «таємний покупець» у багатьох напевно викликає 

асоціації з таємним агентом. І це частково вірно. «Таємний покупець» – 

людина, яка відвідує магазин або інший заклад під виглядом звичайного 

відвідувача, але переслідує цілком певні цілі. В даний час існують цілі 

організації, які готують та надають послуги «таємних покупців». 

Розглянемо техніку впровадження таємничого покупця докладно. 

Першим етапом підготовки, є постановка цілей. Керівнику необхідно 

чітко вирішити, що саме він хоче з‘ясувати. Однак будь-які перевірки безглузді, 

якщо в організації не розроблено та не затверджено звід правил і процедур. Чим 

більш детально прописані процедури спілкування з клієнтами та задані 

внутрішні стандарти поведінки, тим простіше скласти перелік критеріїв, за 

якими буде оцінюватися робота персоналу. 

Наступний етап – підбір кандидатів на посаду «покупця». «Таємничий 

покупець» повинен відповідати всім соціально-демографічними ознаками 

стандартного клієнта. Тоді ж складається графік візитів, і «агентам» видаються 

анкети для подальшого заповнення. Як правило, анкети містять закриті 
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питання, нижче яких записується розгорнута примітка, докладний опис 

продавців, із якими вони спілкувалися (краще всього, диктофонний запис). У 

цьому випадку можливі заперечення порушників будуть парирувані. 

При підведенні підсумків, головне пам‘ятати, що не лише виявлені 

порушення вимагають негайної реакції керівника. Не менш важливо й 

заохочувати співробітників, адже саме від сумлінного ставлення персоналу до 

своєї роботи в більшій мірі залежить результат діяльності компанії та 

безпосередньо доходи власника. Важливо, щоб результати не залишилися без 

уваги. Ось найпоширеніші результати програми «Таємничий покупець»: 

розробка системи якісного обслуговування клієнтів; рішення про необхідність 

тренінгу або його розробка; програма мотивації, розроблена за результатами 

MysteryShopping (можна ввести як систему преміювання, так і штрафів). 

Результати досліджень чітко показують недоробки і упущення в схемі 

роботи зі споживачем, тому віртуальні покупки необхідно робити не рідше 

одного разу на рік, але краще проводити їх постійно: якщо співробітник 

компанії знає, що його можуть перевірити в будь-який момент, то, як правило, 

він більш відповідально ставиться до своїх обов‘язків. 

Зараз MysteryShopping активно застосовують підприємства громадського 

харчування, мережі АЗС, кур‘єрські служби, автосалони і т.п. «Будь-яка 

компанія, в якій продається якийсь товар (послуга), може скористатися цим 

методом. Частіше за інших до нього вдаються фірми, що мають роздрібні 

мережі, оскільки в них контрольна покупка робиться просто і природно», – 

вважає провідний консультант консалтинг-центру «Крок» ДмитроТарантін. 
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У сучасному світі взаємодія особистості з різними соціальними групами є 

невід‘ємною складовою розвитку суспільних відносин. Саме соціальні групи з 
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усталеними нормами, накладають свій відбиток на риси особистості, впливають 

на світогляд та переконання,формують цінності та пріоритети. У сучасних 

соціологічних дослідженнях є недостатнім вивчення впливу соціальних норм, 

на самого індивіда та здатність їх регулювати поведінку особистості відповідно 

до інтересів тих чи інших соціальних груп. 

В умовах глобалізації все більшої актуальності набуває взаємодія різних 

соціальних груп, які є ключовими чинниками в розвитку суспільних взаємодій 

та розвитку особистості яка відповідає сучасним тенденціям. 

Проблема особистості досліджувалась багатьма українськими та 

російськими авторами з різних точок зору: духовний потенціал особистості 

(А. П. Алексєєнко, Л. Д. Косичев, Г. В. Платонов, В. А. Резинов, 

І. В. Степаненко), вплив особистості на формування цінностей культури 

сучасного соціуму (С. В. Кримський, В. І. Ксенофотов, С. В. Пролєєв). Велике 

значення мали дослідження особистості зарубіжними філософами, зокрема 

Е. Муньє, Ж-П Сартра, Е. Фромма. Але при всьому вивчення особистості та її 

ролі у системі соціальних взаємодій, які регулюються певними соціальними 

нормами є недостатньо дослідженою та потребує подальшого аналізу, що і 

зумовлює вибір мною даної теми. 

Будь-яка особистість є своєрідним сплавом психологічного й соціального. 

Це постійно виявляється у її зв‘язках із соціальним оточенням. Особливості 

конкретного історичного періоду, належність особистості до того чи іншого 

соціального класу, прошарку, якоїсь організації чи групи накладають свій 

відбиток на риси особистості, формують зразки її поведінки. Вольтер казав: 

«Кожна людина є відображенням часу, в якому вона живе». [1, с. 433] 

Соціальна психологія, вивчаючи нормативну поведінку, зосереджується на 

різноманітних аспектах впливу норм групової більшості і меншості, а також на 

відхиленнях індивідів від групових норм. Вплив групової більшості часто 

реалізується через конформізм як феномен групового тиску. На рівні буденної 

свідомості це поняття має позитивне, негативне і нейтральне значення. 

[2, с. 121] 

Під конформністю розуміють підпорядкування особистості груповому 

тиску. Це виявляється в прагненні особистості до узгодження своїх думок і дій 

з думками та діями членів групи, які справляють на неї значний вплив. 

Глибшим рівнем конформності є інтерналізація. Тоді індивід приймає на 

віру думку групи, справді погоджується з нею й цілковито її розділяє в 

подальших ситуаціях. При цьому індивід настільки потрапляє під вплив якої-

небудь групи, що її соціальні норми стають особистими нормами цього 

індивіда. Думка групи стає власною думкою індивіда. Іноді це явище називають 

«внутрішньою» або «реальною» конформністю. 

Взагалі, конформність тією чи іншою мірою властива всім людям. Інакше 

людське суспільство й різні форми його життєдіяльності просто не могли б 

існувати. Навіть тоді, коли індивід виявляє негативізм щодо норм більшості, це 

може свідчити лише про його орієнтацію на норми якої-небудь іншої групи 

осіб. [1, с. 441] 



Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

607 

Тож, особистість, яка входить до відповідних груп, зазвичай будує свою 

діяльність передусім з урахуванням поглядів, які існують у цих групах і в 

суспільстві загалом. Ці погляди зумовлені цінностями й цілями груп і 

виявляються в правилах і стандартах поведінки, інакше кажучи, у соціальних 

нормах. 

Відповідно, групові норми характеризуються такими параметрами як: 

— для кожної групової ситуації норми не є встановленими, вони 

формуються залежно від значущих для більшості групи ситуацій; 

— система норм забезпечує індивіда орієнтирами в навколишньому 

середовищі; 

— соціальні норми не лише уніфікують поведінку в групі, а й регулюють 

внутрігрупові відмінності; 

— норма може приписувати стандарти поведінки в загальній ситуації, а 

може визначати реалізацію конкретної ролі у конкретній дії, в якій опиняється 

людина як носій ролі. [3] 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що суспільне 

середовище та усталені норми в ньому сприяють формуванню життєвої позиції 

особистості. Дані соціальні норми регулюють різні сфери суспільних відносин, 

мають зміст, зумовлений свідомо-вольовою діяльністю людей, рівнем 

економічного, соціального та культурного розвитку суспільства та 

забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Завдяки цим 

ознакам соціальні норми є важливим регулятором суспільних відносин, активно 

впливають на поведінку людей і визначають її напрями в різних життєвих 

обставинах. 
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На сьогоднішній день міжнародна торгівля є однією з найперших фopм 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднoсин. У залежності вiд мaсштабів втpучання 
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дeржави в мiжнародну тoргівлю розрiзняють протекціоністську торгову 

політику та політику вільної торгівлі. Необхідно зазначити, що не існує 

ідеального виду торгівлі, так як існує багато аргументів «за» і «проти» 

протекціонізму, що надає можливість актуалізації питання про вибір найбільш 

вигідних економічних зв‘язків або навпаки, їх обмеження, для захисту 

національного добробуту та отримання економічних вигод. 

Промислова криза 2007 року та фінансова криза 2008 року спричинили 

нову хвилю протекціонізму. Після зростання цін на промислові товари в 2007 

році, країни, що розвиваються, зменшили чи тимчасово відмінили мито та 

податки на промислові товари, застосовували до них експортні податки та 

квоти. Тим часом, коли заходи у сфері імпорту були направлені на 

стимулювання торгівлі та виробництва, заходи в сфері експорту спричинили 

підвищення та нестабільність цін і ще більше скоротили пропозицію 

промислових товарів у світі. Як тільки ціни на промислові товари почали 

знижуватись у другому півріччі 2008 року, деякі з цих заходів, а саме, експортні 

обмеження, були скасовані [1]. Більшість заборон на експорт були послаблені 

або зняті, а експортні мита знижені. Аналогічним чином глобальний 

економічний спад спричинив тиск зі сторони протекціоністських сил, 

результатом якого стало прийняття різноманітних незалежних заходів замість 

скоординованих на міжнародному рівні дій для рішення цієї глобальної 

проблеми. Під час дослідження заходів, які впливають на міжнародну торгівлю, 

СОТ підтвердила, що з початку кризи було застосовано значну кількість 

різноманітних протекціоністських заходів, а саме: підвищення митних ставок, 

нетарифних обмежень та інших дискримінаційних заходів, які деформують 

торгівлю. 

Дeякі дeржави зaпроваджують кoнкретні прoтекціоністські захoди, як, 

нaприклад, Фрaнція, якa спpияє зaкриттю фiлій свoїх автoконцернів у Румунiї 

зaдля збeреження робoчих мiсць нa влaсних вiтчизняних зaводах. Укрaїна 

вдaється дo забoрон «некритичнoго імпoрту», якщo певнi аналoги зaкордонних 

тoварів вирoбляються нa її ж території.  

Для збереження наявних робочих місць застосовують тарифні засоби 

захисту економіки. Наприклад, коли США запровадили тариф для захисту 

сталеварної галузі, Росія заборонила імпорт американської курятини. Тим 

самим Росія втрачала вигоди за всіма позиціями.  

Збільшення числа торговельних суперечок на початку 2012 р. є наслідком 

призупинення зростання світової економіки та збільшення числа 

протекціоністських заходів, що застосовуються у світі з другої половини 

2011 р. За останні 2 роки в лідери за кількістю застосовуваних заходів 

протекціонізму в торгівлі вирвалися країни Латинської Америки. На початку 

2012 р. Бразилія висунула вимогу Мексиці про перегляд двосторонньої 

торговельної угоди, що стосується торгівлі автомобілями. На найближчі 3 роки 

розмір експортної квоти складе 1,55 млpд дoл CШA. За результатами 2011 р. 

імпорт автомобілів Бразилії з Мексики виріс на 60 %. У той же час експорт 

автомобілів у Мексику, навпаки, знизився на 16 %. У результаті, дефіцит 
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балансу в торгівлі автомобілями між Бразилією і Мексикою зріс дo 1,4 млpд 

дoл CШA [2]. 

На даний час країни СНД застосовують протекціоністські заходи 

стосовно товарів держав Митного союзу. Наприклад, Україна ввела спеціальне 

мито на іноземні автомобілі. 

На противагу цьому партнери Росії, Казахстану і Білорусії щодо СНД 

поки не поспішають долучатися до Митного союзу. Товарообіг цих країн із 

державами СНД скоротився у 2012 р. на два відсотки. Причиною тому є 

протекціоністські заходи з боку деяких країн Співдружності – України і 

Узбекистану [3].  

У сучасному, відкритому для глобальної торгівлі світі навіть найбільші 

країни як і раніше можуть застосовувати протекціоністські заходи, захищаючи 

своїх виробників від іноземних. Зокрема, підтримка може надаватися за 

рахунок зниження курсу місцевої валюти або спеціальних обмежувальних мит 

на імпортні товари. 

Отже, міжнародна торгівля здійснюється у постійній боротьбі між 

процесами лібералізації та торгівельного захисту, що вказує на нерозривний їх 

взаємозв‘язок у контексті глобалізації та інтеграції господарств світу. 

Незважаючи на численні негативні відгуки щодо антидемпінгу, все ж він 

виконує і корисну функцію викорінення фактів недобросовісної практики та 

сприяє лібералізації торгової системи. Саме тому, проблема протекціонізму 

наразі є актуальною. Оскільки саме ця політика може спричинити торгівельні 

війни, які негативно відображаються на світовій торгівлі в цілому та можуть 

стати перешкодою подальшого відновлення світової економік. 
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Постановка проблеми. Стабільний соціально-економічний розвиток 

України в умовах поглиблення світових процесів фінансової глобалізації значною 

мірою залежить від сталого розвитку банківської системи. Однією з важливих 

проблем сьогодення, що негативно впливає на стабільність банківської системи 

України, є криза недостатньої ліквідності. Здiйснення депозитних оперaцiй – це 

одна із вагомих економiчних передумов для оргaнiзaцiї дiяльностi бaнків, оскiльки 

зa рaхунок зaлученого кaпiтaлу формується їх ресурсна бaзa. 

Проблеми формування й управління ресурсною базою банків, а також 

окремі аспекти правового регулювання банківських депозитів досліджували 

А. Анікін, Н. Дорофєєва, Ю. Мелехін, М. Савлук, М. Олексеєнко, В. Огієнко, 

О. Вовчак, О. Лаврушина, В. Міщенко, А. Мороз, Л. Макаров та інші. Разом із тим 

питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу не 

приділялося належної уваги. Це пов‘язано з тим, що попит на банківські послуги 

значно перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – ці 

умови забезпечували високу норму прибутку банківських операцій, змінюючи 

саму природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського кредитування, 

дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залучених коштів. Разом із 

тим світова фінансова криза, сучасний стан банківської системи актуалізували 

проблеми правового забезпечення здійснення депозитних операцій, захисту 

інтересів вкладників фінансово-кредитних установ тощо. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану правового регулювання 

здійснення депозитних операцій фізичних осіб, виявлення основних прогалин і 

протиріч у даній сфері та формування на цій основі теоретичних висновків і 

практичних рекомендацій щодо застосування банківського законодавства та його 

вдосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Ефективне функціонування ринку вкладів і 

депозитів має надзвичайно важливе значення для стабільної діяльності банків, а 

через це й для ефективного функціонування економіки України загалом. 

Здійснення депозитних операцій або отримання позик на грошовому ринку, 

елементом якого є ринок вкладів і депозитів, – одна з найважливіших економічних 

передумов для організації діяльності банків, адже залученому капіталу банків 

через ринок вкладів і депозитів належить основна частка в покритті потреб банків 

у коштах для здійснення активних операцій [1, с. 118].  

Водночас, слід відзначити значний інтерес банків до проведення депозитних 

операцій саме з фізичними особами, котрі більшою мірою зосереджені на 

нагромадження коштів, порівняно з юридичними особами. Цей аспект економічної 
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поведінки фізичних осіб, а також формування депозитної політики банку 

відповідно до потреб та інтересів фізичних осіб дають можливість сформувати 

банкам левову частину своїх ресурсів. Із цією метою банки відкривають фізичним 

особам поточні та вкладні рахунки. Права та зобов‘язання суб‘єктів вкладної 

операції (фізичної особи та банку) визначає договір банківського рахунку або 

договір банківського вкладу. Договір засвідчує зобов‘язання банку зберігати 

залучені грошові кошти або банківські метали, проводити операції за дорученням 

власника рахунку виплатити дохід у встановлений договором строк і право 

вкладників отримати у визначений договором строк суму вкладу та процентів за 

ним. 

Аналізуючи розвиток ринку банківських послуг в Україні в посткризовий 

період, варто звернути увагу на поступове нарощення вітчизняними банками 

депозитної бази в 2010-2011 рр., хоча темпи приросту ще далекі від докризового 

рівня (протягом 2010 р. – 5,13 %, протягом 2011 р. – 11,74 %). Водночас 

найвагомішою складовою залучених коштів залишаються кошти домогосподарств, 

частка яких у загальній структурі депозитів постійно зростає – від 58,9 % в 2007 р. 

до 66 % на кінець 2010 р. (лише в 2011 р. відбулося незначне її зменшення до 63,1 

%) [2, с. 169]. 

Висновки. Чинне національне банківське законодавство, що регулює 

вказану сферу, загалом має прогресивний характер і підпорядковується меті 

регулювання ринкової системи економіки. Однак вагомою проблемою 

залишається розширення та якісний розвиток правового фундаменту управління 

банківською системою та банківською діяльністю, відповідності сучасного 

національного банківського законодавства міжнародним банківським стандартам. 

Поряд із безпосередньо вдосконаленням банківського законодавства у сфері 

регулювання депозитних операцій складовою частиною цього процесу має бути 

здійснення низки заходів: узгоджувати норми банківського законодавства з 

нормами інших галузей національного законодавства, тобто враховувати норми 

актів суміжного законодавства як основу концептуального характеру; відображати 

в чинному законодавстві міжнародні норми і звичаї, що застосовуються в 

банківській практиці; чіткіше розмежовувати повноваження законодавчих та 

виконавчих органів у банківській сфері; систематично розробляти та видавати 

центральним банком методичні вказівки та роз‘яснення щодо деталізації 

застосування банківського законодавства чи регулятивних правил тощо. 

Вдосконалення банківського законодавства сприятиме функціонуванню ринкової 

економіки, прискоренню формування ефективної банківської системи України. 
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Постановка проблеми. Інтенсивність та швидкість, з якими іноземні 

банки останнім часом опановують український фінансовий ринок, вимагають 

поглибленого дослідження питань, пов‘язаних не тільки з їхньою присутністю, а 

й можливими напрямами впливу на розвиток банківської системи і національної 

економіки загалом. Із огляду на зарубіжний досвід, присутність іноземних 

банків в Україні можна вважати наслідками прояву таких явищ у світовій 

системі господарювання, як міжнародна інтеграція та глобалізація. Тому для 

нашої держави надзвичайно важливим є дослідження припливу іноземного 

капіталу в банківську сферу [1, 42]. 

Мета дослідження: розкрити роль іноземного капіталу в банківській 

системі України і його вплив на національну фінансову систему загалом. 

Виклад основного матеріалу. Наростання обсягів іноземного капіталу в 

банківській сфері свідчить про адаптивність вітчизняної банківської системи до 

міжнародних вимог і стандартів, цивілізованість фінансових відносин між 

державою, іноземними та вітчизняними банківськими структурами; підвищує 

імідж України як молодої держави на міжнародних фінансових ринках; сприяє 

посиленню конкуренції у фінансово-кредитній сфері. 

Загалом присутність банків з іноземним капіталом у банківський системі 

України відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє 

залученню іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-

економічного розвитку.  

Закон України «Про банки і банківську діяльність» дає можливість 

створювати в Україні банки зі 100 % іноземним капіталом, але вони мають бути 

дочірніми та діяти в правовому полі України [2]. Створення ж філій іноземних 

банків, які не є самостійними юридичними особами, а лише структурними 

підрозділами головних банків, які знаходяться за кордоном, і діяльність яких 

регулюється іноземним законодавством, може підірвати фінансову безпеку 

банківської системи. 

Входження іноземного капіталу в банківську систему України розпочалося 

в 1991 році, коли в Донецькій області було відкрито перший український 

комерційний банк з іноземним капіталом, а вже до лютого 1992 року було 

відкрито 22 такі комерційні банки з іноземним капіталом. Основним фактором 

привабливості національної банківської системи для іноземних банків є 

отримання більш високого прибутку за умови прийнятного ризику [3, 13]. 
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За офіційними даними Національного банку України, станом на перше 

січня 2012 року в Україні було зареєстровано 53 банки з іноземним капіталом, із 

них 22 – зі 100 % іноземним капіталом [4]. Хоча наявність банків з іноземним 

капіталом в Україні благотворно впливає на розвиток фінансової системи, 

сприяє залученню іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-

економічного розвитку, однак є досить серйозні фінансові й економічні ризики 

швидкого росту частки іноземного банківського капіталу, пов‘язані з можливою 

втратою суверенітету в сфері грошово-кредитної політики, можливим 

посиленням нестабільності. 

Серед банків з іноземним капіталом найбільше значення має Європейський 

банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР був створений для сприяння 

процесу переходу до демократії та відкритої економіки в країнах ЦСЄ, розвитку 

приватного сектору та інфраструктури, проведення ринкових реформ і 

структурних перетворень у зазначених країнах і є скоріше регіональною, ніж 

глобальною організацією, створеною, в основному, країнами Західної Європи.  

Банк відкрив своє представництво в Україні (Київ) у середині 1993 року. 

За весь час співробітництва з Україною ЄБРР надав інвестицій на загальну 

суму в 5,5 млрд євро в рамках 249 проектів [5, с. 47]. 

Висновки. Отже, розширення присутності іноземного капіталу в 

банківській системі України підвищує конкурентоспроможність як банківської 

системи, так і економіки країни в цілому. Присутність іноземних банків в 

Україні є однією з форм прояву процесу глобалізації у сфері фінансових 

відносин між державами. Зупинити цей процес неможливо, але управляти ним в 

інтересах розвитку національної економіки необхідно. 
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Актуальність. Європейські тенденції гармонізації вищої освіти та 

реформування вітчизняної системи освіти потребують нового підходу до 

викладання дисципліни «Іноземна мова» в економічних вищих навчальних 

закладах. За останні роки зросли вимоги щодо рівня оволодіння іноземними 

мовами фахівцями. Значне зростання інтересу до вивчення іноземних мов в 

Україні викликане перебудовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 

застосуванням нових форм співробітництва: прямі зв‘язки підприємств із 

закордонними партнерами, широкий обмін науковою та технічною 

документацією, розвиток мережі Інтернет. Ці фактори підтверджують, що 

знання іноземних мов фахівцями перестає бути проблемою їхнього загального 

культурного рівня і стає питанням їхньої професійної придатності. Тому одним 

із найважливіших завдань вищої освіти в Україні є підвищення ефективності 

підготовки кваліфікованих фахівців з високим рівнем володіння іноземної 

мови, що в наш  час неможливо без використання комп‘ютерних технологій.  

Мета дослідження – дослідити основні особливості та переваги 

використання комп‘ютера при вивченні іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. На заняттях із іноземної мови за 

допомогою комп‘ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: 

вивчення лексики, тренування правильної вимови, відпрацьовування мовних 

структур і граматичних явищ, пошук додаткової інформації, тощо. 

Аналіз сучасної науково-методичної літератури свідчить, що 

інтерактивне комп‘ютерне навчання реалізується шляхом: 

1. Застосування мультимедійних компакт-дисків CD-ROM, які 

допомагають у навчанні вимові, граматиці, лексиці. Студент може вибирати 

потрібні йому рівень складності та темп. 

2. Використання мультимедійних курсів. 

3. Використання спеціальних програм, які створюються 

безпосередньо у вищих навчальних закладах для здобуття студентами різних 

мовних навичок. 

4. Застосування Інтернету, який дає можливості скористатися 

навчальними, довідковими, науковими матеріалами. 

Вивчення іноземної мови за допомогою комп‘ютера має багато переваг: 

 варіативність застосування на різних етапах навчання; 

 можливість застосування на будь-якому етапі роботи на 

практичному занятті; 
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 навчальний матеріал краще сприймається і легше запам‘ятовується 

студентами;  

 економне використання навчального часу;  

 індивідуалізація навчання, визначення глибини послідовності  

засвоєння, темпу роботи;  

 збір та обробка статистичних даних про індивідуальну навчальну 

діяльність студентів;  

 використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, 

звуку) для збагачення і мотивації навчання, наочного та динамічного подання 

матеріалу;  

 створення комфортного середовища навчання;  

 інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації;  

 формування самооцінки студентів та створення умов для 

самостійної роботи. 

Усі перелічені переваги комп‘ютерної форми навчання допомагають 

вирішити основне завдання мовної освіти – формування у студентів мовної 

компетенції [3].  

Висновки. Останнім часом все частіше постає питання про застосування 

у навчальному процесі комп‘ютерних технологій та Інтернету, що є дуже 

ефективним і доцільним засобом у навчанні іноземної мови, спрямованим на 

розвиток комунікативних здібностей студентів. Використання комп‘ютерних 

технологій у викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм 

навчання та підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, 

оптимізувати засвоєння мовних структур і граматичних правил, а також 

подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної 

компетенції студентів при навчанні іноземній мові. 
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На сучасному етапі до пріоритетних напрямів та завдань освіти в України 

можна віднести інформатизацію процесу навчання, яка розглядається, 

насамперед, як широке використання у вивченні різноманітних дисциплін (у 

тому числі, іноземної мови) комп‘ютерно орієнтованих засобів навчання на базі 

сучасних комп‘ютерів та телекомунікаційних мереж. Використання нових 

технологій, таких як Інтернет-ресурси, надають вагому допомогу у досягненні 

поставлених цілей, посилюють мотивацію вивчення іноземної мови 

студентами. Інформаційно-комунікаційні технології створюють нове глобальне 

середовище, в якому майбутньому поколінню належить не лише спілкуватись, а 

й будувати професійні та особистісні відносини, позиціонувати свої інтереси та 

презентувати себе. Від того, наскільки ефективно їм це вдасться, й буде 

залежати їхнє особисте благополуччя й професійний успіх [5]. 

Питанням вивчення ефективного використання Інтернет-ресурсів у 

навчанні англійської мови студентів різних спеціальностей присвячені роботи 

як зарубіжних, (Термінасова С. Г., Полат Є. С.), так і вітчизняних дослідників 

(Жолдак О. С., Скрипниченко А. І.). 

Метою нашого дослідження є спроба визначення переваг використання 

Інтернет-ресурсів у вивченні іноземної мови. 

Знання з іноземної мови в сучасному світі – це одна з найважливіших 

складових сучасної успішної людини, що розширює світогляд, дозволяє пізнати 

культуру та звичаї іншого народу [6]. 

Інтернет – це величезна довідково-інформаційна система, яка може бути 

використана з метою вивчення мови [1, с. 27]. 

Головна мета вивчення іноземних мов – формування комунікативної 

компетенції. Комунікативна компетенція у сучасному її розумінні передбачає 

формування здібностей до міжкультурної взаємодії [2, c. 15]. Сьогодні ця мета є 

найбільш цікавою та важливою для будь-яких категорій студентів, що вивчають 

іноземні мови. Навіть, якщо подальша спеціалізація студента не пов‘язана із 

закордонними поїздками, контактами з іноземними фахівцями, користування 

всесвітньою мережею Інтернет стає все більш необхідною умовою одержання і 

передачі інформації з будь-якої спеціальності. В основі формування вмінь у 

будь-якому виді іншомовної діяльності лежать слуховимовні навички. Тому 

пріоритет у навчанні іноземної мови належить усним вправам. Інтернет дає 

можливість спілкування з реальним партнером-носієм мови через комп‘ютерні 

телекомунікації. Інтернет – це міжнаціональне середовище, життєдіяльність 

якого заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, 
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що говорять одночасно. Це найбільша за розмірами і кількістю учасників 

«розмова», що коли-небудь відбувалася. Спілкуючись в іншомовному 

середовищі через Інтернет, студенти опиняються в дійсних життєвих ситуаціях. 

Вони приймають рішення щодо широкого кола важливих, реалістичних та 

цікавих завдань, навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати. Такий 

живий комунікативний процес стимулює створення оригінальних 

висловлювань, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами [3, c. 41]. 

Використання різноманітних Інтернет-ресурсів допомагає у вивченні 

іноземної мови шляхом формування навичок читання, удосконалення вміння 

аудіювання, удосконалення письмових навичок, удосконалення знань із 

граматики, підвищення запасу лексики, вдосконалення вміння монологічного та 

діалогічного висловлення. Інтернет-ресурси також можуть бути успішно та 

доцільно використанні у процесі вивченні іноземних мов із метою пошуку 

студентами додаткової інформації з теми, що вивчається, для роботи з різними 

онлайн-тестами, а також для роботи з онлайн-словниками [3, с. 251]. 

Отже, позитивними аспектами впровадження використання Інтернет-

ресурсів у навчанні іноземних мов є: 

- мотивація до вивчення іноземної мови; 

- сприяння розвитку самостійності студентів (спонукає користуватися 

інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи 

професійного життя); 

- підвищення поінформованості щодо інших мов та культур [4, с. 116]; 

- підвищення мовної компетенції завдяки наявності різних типів текстів; 

- можливість викладача застосовувати індивідуальний підхід; 

- забезпечення сучасним матеріалом, що відповідає інтересам і потребам 

студентів; 

- наявність автентичного і актуального матеріалу. 
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На сучасному етапі розвитку України відбувається процес падіння 

виробництва, затримки заробітної плати та її низький рівень. Все це призводить 

до погіршення професійно-кваліфікаційного рівня працівників. У результаті 

загострюється проблема зайнятості, безробіття, рівня життя, а також 

поглиблюється кризова демографічна ситуація в Україні. Тож актуальною 

проблемою сьогодні є проблема оптимізації та розподілу доходів населення 

України, і як наслідок поліпшення демографічної ситуації. 

Проблему формування та регулювання доходів досліджували такі 

вітчизняні вчені: Грішнова О. А., Новіков В. М., Чухно А. А., Нестеренко В. П. 

та інші. А основами демографічних процесів займалися такі українські та 

зарубіжні вчені: Т. Бауер, І. Гнибіденко, І. Лапшина, І. Петрова та інші. Але, 

незважаючи на значну кількість робіт та публікацій різних науковців, питання 

впливу доходів населення на демографічну ситуацію в Україні не достатньо 

досліджене. Тому метою цієї статті є вивчення та проведення аналізу сучасної 

демографічної ситуації і доходів населення, а також встановлення 

взаємозв‘язку між даними поняттями.  

Доходи населення – це сукупність грошових та натуральних надходжень з 

різних джерел у результаті розподілу та перерозподілу створених у суспільстві 

благ, які використовуються не лише для підтримки фізичного, морального, 

економічного стану індивіда, але й для його інтелектуального розвитку 

[1, с. 274]. 

Доходи населення в 2012 році становили 1407197 млн грн. Це становить 

111,1 % у відношенні до 2011 року, тобто доходи населення України зросли на 

11,1 % у порівнянні з 2011 роком. 

Найбільшу частку в структурі доходів населення України займає 

заробітна плата, і становить 42 % загального доходу населення. Розмір 

середньомісячної заробітної плати залежить від виду економічної діяльності. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у 2012 році 

належали авіаційний транспорт, фінансова діяльність, видобування паливно-

енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафто 

перероблення, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 

1,4 – 3,3 рази. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та 

рільництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів із хутра, шкіри та 

виробі зі шкіри, обробленні деревини та виробів із деревини, сільському 

господарстві. 
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Диференціація в оплаті праці викликає підвищення соціальної напруги в 

суспільстві, веде до зростання невдоволення працюючих своїм становищем, 

виникнення конфліктів та загострення демографічної кризи. Демографічні 

показники України викликають занепокоєння, адже за період 1991-2012 рр. 

кількість постійного населення зменшилась на 6170,2 тис осіб. Існуюча 

тенденція створює реальну загрозу національній, у тому числі економічній, 

безпеці країни, що призведе до дефіциту трудових ресурсів. Аналізуючи 

основні демографічні показники за 2004-2012 рр., можна відмітити негативну 

тенденцію – продовження зменшення чисельності наявного населення. Так, у 

2012 р. цей показник зменшився порівняно з 2004 р. на 1988,8 тис осіб [5]. 

Стратегічне значення демографічного фактора має непересічне значення 

для майбутнього держави. Тому у практику державного управління необхідно 

запровадити принципи орієнтації розвитку країни, передусім на інтереси 

населення та сім‘ї, на забезпечення умов їх всебічного розвитку і реалізації [2]. 

Центральну роль у цьому мають відігравати: 

- подолання бідності, запобігання розвиткові хронічної та успадкованої 

бідності на основі зростання доходів та рівня життя всього населення; 

- глибоке реформування сфери праці; 

- забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією 

належного рівня життя не тільки для самого працюючого, а і для його 

утриманців [3]; 

- поступове збільшення грошових дотацій під час народження дитини та 

для її подальшого утримання; 

- поширення пропаганди здорового способу життя заради збереження та 

поліпшення здоров‘я громадян [4]; 

- сприяння підтримки здоров‘я в старості, створення належної системи 

соціального обслуговування осіб похилого віку; 

- збільшення розмірів пенсій, стипендій, соціальних допомог. 

Список використаних джерел 

1. Іляш, О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / 

О. І. Іляш, С. С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476 с. 

2. До питання про концепцію національної демополітики в Україні: Демографічні 

дослідження. – Вип.18. – К.: Інститут економіки НАН України. – 2004. – С. 40-41. 

3. Васильєва Л. Й. Демографічні аспекти сучасної сім‘ї // Актуальні проблеми політики: 

Зб. наук. пр. – Одеса, 1997. – Вип. 1-2. – С. 15-17. 

4. Україна – аспекти праці: щомісячник. – К.:2006. - № 4. – 63 с. 

5. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.  
 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/


Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

620 

УДК 2:336.74 

БІБЛІЙНЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ 

Чанцева Д. М. 

Науковий керівник: к.філол.н. Майстренко С. В. 

Черкаський інститут банківської справи 

Університету банківської справи НБУ 

 

Часто ми повністю поринаємо у те, щоб заробляти гроші й забуваємо 

виділити хоча б хвилинку, щоб подумати, а що ж вони значать для нас. Як 

гроші впливають на наше життя? Для когось гроші означають необхідність, для 

інших – свободу та незалежність. Багато людей вважають, що, маючи більше 

грошей, усі їхні життєві проблеми зникнуть. Дійсно, окремі проблеми вдасться 

вирішити, але чи зробить це щасливішими людей? 

Відоме прислів‘я «гроші – корінь усього зла», на жаль, підтверджується 

життєвими прикладами: іноді люди чинять страшні речі заради грошей, 

впроваджують виробництво шкідливих генномодифікованих продуктів та їх 

продаж людям, дбаючи лише про прибуток і замовчуючи шкідливий їх вплив 

на організм людини. Реклама переконує, що ми будемо щасливі, купуючи 

різноманітні вироби, а окремі з наших «друзів» судять про нас за рівнем 

доходу, наявністю автомобіля та будинку. Проте, гроші самі по собі не є злом. 

Усі проблеми криються в нашому ставленні до них, вони слугують 

інструментом, який дозволяє як отримати задоволення від життя, так і зробити 

життя інших людей кращим. 

За умов ринкової економіки гроші відіграють значну роль для кожного з 

нас, є невід‘ємною частиною життя. Середньостатистична людина витрачає 

8 (навіть більше) годин на роботу щоденно, адже необхідно забезпечувати 

сім‘ю, здійснювати певні проекти, задовольняти свої бажання. Гроші – це: наш 

час, наша сила, наші таланти, наш спадок, наші можливості, роки навчання, 

наш досвід. Тому коли ми витрачаємо гроші – витрачаємо частину себе на 

добре чи погане.  

У Божих очах не існує жодної частини нас, жодної сфери нашого життя, 

яка була б неважливою, яка не мала б значення чи відносно якої він не дбав би 

про нас. Те, як ми заробляємо чи витрачаємо гроші, як розпоряджаємось ними, 

показує наші правдиві цінності, пріоритети та справи. Саме тому Ісус так 

багато говорив про гроші. Шістнадцять з тридцяти восьми біблійних притч 

розповідають про те, як розпоряджатись грошима та майном. Цей факт здивує, 

але Ісус Христос говорив про гроші набагато більше, ніж про інші речі. За 

підрахунками Говарда Дейтрона Біблія містить приблизно 2350 рядків, у яких 

йдеться про гроші та майно. 

Розуміння Бога починається з пізнання Божої волі, яка охоплює всі 

сторони нашого життя, включаючи й гроші. Апостол Павло вказує, що кожен 

повинен прийняти й осягнути Божу волю на своє життя, навчитись думати так, 

як думає Бог: «Перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви 
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переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале» 

(Рим. 12,2).  

Наше ставлення до грошей показує наше правдиве ставлення до Самого 

Бога. Про це сказав Ісус: «Ніхто не може двом панам служити: бо або одного 

зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. 

Не можете Богові служити – і мамоні» (Мт. 6,24). Мамона – зла духовна сила, 

демонічне єство, яке діє в світі, впливає на людей і робить їх рабами через 

ставлення до грошей. Не існує нейтралітету: або любити мамону, внаслідок 

чого зненавидіти Бога, або служити Богові, посвятивши Йому своє життя та 

зненавидіти мамону. Це не означає зневажати гроші, а зневажати духа злоби, 

що поневолює людей через гроші, не давати йому керувати вашим життям чи 

розпоряджатися грошима.  

Бог вчить розрізняти між потребами та бажаннями, бути задоволеними 

тоді, коли задоволені наші потреби. «А маючи поживу та одежу, цим будемо 

вдоволені» (1Тим. 6,8). Тяжко говорити про відчуття задоволення, коли в голові 

людини постійні думки про те, що ще придбати для повного щастя, що мають 

інші, а чого не маю я. Поняття задоволення згадується в Біблії сім разів, шість з 

яких пов‘язані з грошима. В людини немає вродженого почуття задоволення, 

швидше ми покликані вчитись цьому, як пише апостол Павло: «Я кажу вам це 

не тому, що терплю злидні, бо я навчився задовольнятися тим, що маю. Умію 

бути в упокоренні, умію бути і в достатку: в усьому й усіх обставинах я звик 

насичуватися, і голодувати, жити в достатках і терпіти злидні. Я можу все в 

тому, хто скріплює мене» (Фил. 4,11-13).  

Гроші не кінець, це не остання інстанція чи пункт призначення. Бути 

багатим та щасливим це щось на зразок «могти робити все, що хочеш та коли 

хочеш». Звісно, коли у нас багато грошей, то ми можемо не хвилюватись про 

рахунки, про те, що б вдягнути завтра вранці, тим не менше, часом ми можемо 

й захотіти побути із нашою сім‘єю, дітьми; вивчити щось нове, що так нас 

зацікавило; піти в кіно, прочитати книгу; створити щось, що люди полюблять. 

У кінцевому результаті ми дійдемо до усвідомлення того, що нам більше 

потрібен час, ніж гроші. Гроші – не зло. Але чи потрібен нам дорогий 

годинник, як і той, що зараз у нас показує точний час? Чи потрібен нам будинок 

із шістьма спальнями, якщо ми для спання використовуємо лише одну? Чи 

потрібні нам мільйони, якщо ми просто фізично не встигаємо їх тратити? 

І якщо ви так сильно бажаєте мати купу грошей, то одружіться з 

мільйонером, їх приблизно 9,5 мільйонів, досить великий вибір, чи не так? 
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Зростання ролі міжнародної економіки та глобалізація ринків стали 

основною причиною підвищеного попиту на фінансові документи 

транснаціональних корпорацій та відповідно на переклад цієї документації.  

Постановка проблеми. Перекладаючи економічний текст тлумач може 

зіштовхнутися з проблемою відсутності еквівалентів в мові перекладу деяким 

лексичним одиницям мови оригіналу. Це зумовлює важливість детального 

вивчення лексико-граматичних аспектів відтворення фінансових текстів. 

На актуальність і необхідність проблеми звертали увагу в своїх публікаціях  такі 

вчені, як В. І. Карабан, Е. Генцлер, А. В. Федоров, Д. С. Лотте. 

Мета роботи полягає у виявленні, докладному описі особливостей і 

прийомів перекладу лексики фінансової документації.  

Виклад основного матеріалу. Переклад документів фінансової звітності 

належить до інформативного перекладу. Головним для фахового перекладу є 

відтворення вихідного спеціального повідомлення засобами мови перекладу. Для 

адекватної передачі англійських фінансових термінів слід брати до уваги контекст, 

оскільки лише з контексту стає очевидним, про що йдеться в тексті та яке 

значення слова буде в даному випадку більш точним відповідником того чи 

іншого терміну. 

Незаперечним фактом є розбіжність в семантичних системах. Тому 

виникають наступні проблеми:  

– Лексичні. Відсутність еквівалентів в мові перекладу деяким 

одиницям в мові оригіналу (лексема «storecheck» не має українського еквіваленту, 

хоча й має синонім – «аудит», проте «аудит» з іншим відтінком).  

– Стилістичні. Використання певних слів обмежено певним стилем 

мови. Так, в банківській справі call – вимога банка позичальнику про дострокове 

погашення кредиту у зв‘язку з порушенням його умов. 

– Граматичні. Відсутність тих або інших граматичних засобів у одній із 

мов. В мові оригіналу вживається іменник тільки у формі однини, тоді як в мові 

перекладу це слово має форму множини: Economics – економіка (галузь науки). 

Переклад економічного тексту є складним процесом. Вибір еквіваленту при 

відтворенні семантики певної лексичної одиниці є одним з найскладніших завдань 

для тлумача. Чим більше формалізованим є текст, тим більш буквальним буде і 

його переклад. Форми фінансової звітності відносяться до формалізованих текстів.  

У результаті аналізу прикладів перекладу лексики фінансової звітності з 

англійської мови українською мовою вдалося виокремити ряд прийомів 

перекладу:  



Інтеграційні та глобалізаційні процеси в економіці: соціально-філософський аспект 

623 

1) Використання словникового відповідника у перекладі. Всі елементи 

денотативної системи вихідної мови поділяються на ті, що вже мають 

відповідники в цільовій мові, та ті, що ще не мають. Коли словникова стаття 

містить кілька синонімічних варіантів перекладу, то лише від перекладача 

залежить вибір того чи іншого перекладного відповідника, наприклад: Cash and 

cash equivalents and mandatory reserves → Грошові кошти та їх еквіваленти та 

обов’язкові резерви. Mandatory reserves є сталим словосполученням для 

документів фінансової звітності та відтворюється словниковим відповідником, 

проте можливим варіантом перекладу є «основні резерви» [1].  

2) Використання варіантного відповідника. В документах фінансової 

звітності присутні неоднозначні слова, що мають кілька перекладних 

відповідників (лексико-семантичних варіантів). Тому під варіантним 

відповідником розуміється один із можливих варіантів перекладу терміну. Cash 

and cash equivalents and mandatory reserves → Грошові кошти та їх еквіваленти 

та обов’язкові резерви. Лексична одиниця «cash» є багатоеквівалентною, оскільки 

існує декілька перекладних відповідників, а саме: готівка; касова готівка; кошти 

в касі. 

3) Транскодування – графічна форма слова вихідної мови передається 

засобами мови перекладу, при цьому додатково можна ввести тлумачення. При 

транскодуванні можлива передача усієї форми або більшої її частини. Описуючи 

цей прийом перекладу, В. І. Карабан виокремлює: транскодування; змішане 

транскодування; адаптивне транскодування.  

4) Калькування – прийом перекладу, коли відповідником простого або 

складного слова вихідної мови в цільовій мові вибирається, як правило, перший за 

порядком відповідник у словнику. Accumulated deficit → Накопичений дефіцит. 

Обидва слова словосполуки відтворені способом калькування. 

Описовий переклад – прийом перекладу, коли слово, словосполучення, 

термін замінюється в мові перекладу словосполученням або більшим за кількістю 

компонентів словосполученням, яке адекватно передає зміст цього слова або 

словосполучення (терміна). Net decrease in securities at fair value through profit or 

loss → Чисте зменшення цінних паперів за справедливою вартістю, зміни якої 

відносяться на фінансовий результат. 
Висновки. В результаті аналізу ми з‘ясували, що при перекладі фінансових 

документів можливим є використання наступних прийомів перекладу: прийом 

словникового відповідника, підбір варіантного відповідника, транскодування, 

калькування. Тоді як використання смислового розвитку, антонімічного перекладу 

нами не було зафіксовано. Можемо пояснити це тим, що документи фінансової 

звітності неодноразово перекладалися різними перекладачами, що дало змогу 

відпрацювати сталі перекладацькі рішення. 
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Постановка проблеми. Глобалізація як одна з домінуючих тенденцій 

розвитку цивілізації в ХХІ столітті охопила майже всі сфери життя країн Сходу та 

Заходу. Перспективи й наслідки цього суперечливого процесу ще недостатньо 

вивчені в науковому плані, попри широке обговорення даної проблеми широкою 

громадськістю і фахівцями різних галузей гуманітарного знання, зокрема 

лінгвістами. Саме мова є яскравим відображенням масштабів глобалізації та сфер 

її впливу. 

Актуальність вибору теми визначається роллю економічної лексики у 

збагаченні словникового складу англійської мови та необхідністю аналізу 

інноваційних процесів та явищ у лексиці сфери економіки останнього 

двадцятиліття. 

Мовний аспект глобалізації, процес розвитку національних мов, їх 

взаємопроникнення, оновлення, нові напрямки та основні сфери еволюції в умовах 

лінгвокультурної уніфікації – всі ці нагальні питання отримують наукове 

осмислення в працях сучасних дослідників (Б. І. Ажнюк, В. Єлістратов, А. О. 

Кургузов, Л. О. Нагорна, С. М. Максімов, М. В. Русанівський ). 

Метою роботи є визначення тенденцій збагачення сучасного економічного 

вокабулярія англійської мови шляхом аналізу словотвірних, семантичних і 

фразотворчих процесів на фоні соціально-економічних перетворень і нових явищ. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз співвіднесених із поняттям «глобальна 

економіка» мовних одиниць доводить, що переважна їх більшість концентрується 

навколо таких рушійних сил й суперечностей економічної інтеграції, як наступ 

транснаціональних корпорацій (ТНК), перерозподіл і переміщення ресурсів, 

перетворення англійської мови у lingua franca сучасного бізнес-середовища, 

міждержавні об‘єднання й організації, амбівалентний характер глобальної 

економіки. 

Англомовні інновації, пов‘язані з тотальним наступом транснаціональних 

корпорацій означають агресивне поширення відомих брендів найбільш 

розвинених держав і опосередковане нав‘язування певного стилю життя. Сьогодні, 

коли безперечними лідерами у світовій економіці є американські компанії 

McDonald’s, Coca-Cola, Disney, Starbucks, неолексеми, утворені із залученням 

відповідних назв, нерідко використовують як синоніми «глобалізації»: 

McDonaldization, Coca-Globalization, Disneyization, Starbuckization [1, с. 62].  

З перерозподілом і переміщенням ресурсів з‘являються вербальні 

репрезентанти, які номінують перерозташування активів компаній, «викачування 

мізків» та інші явища в умовах світової економічної інтеграції.  
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Однак, англійська мова як lingua franca відрізняється від власне англійської, 

оскільки являє собою лише інструмент з обмеженою сферою застосування. 

Сьогодні все частіше використовують неологізми Globish (global+English), 

English-lite, offshore English, котрі денотують спрощену мову, яку використовують 

іноземці. Наслідком таких спрощень і дестандартизації є примноження мов-

гібридів, в яких англійська мова поєднується з різними національними мовами: 

Chinglish (Chinese + English), Denglish (Deutsch + English), Indish (Indian + 

English), Spanglish (Spanish + English), Frenglish (French + English).  

З перетворенням швейцарського міста Давос у штаб-квартиру світової 

економіки відбувається переосмислення самої реалії Davos, яка у ході вторинної 

номінації позначає такі поняття, як Davos Man «світова космополітично 

налаштована бізнес-еліта», Davos Culture «діловий етикет представників 

політичного й економічного істеблішменту». 

Саме тому, що «глобалізація поділила світ на тих, хто «глобалізує», і на тих, 

кого «глобалізують» [2, с. 120], виникла потреба у найменуваннях, котрі 

відбивають амбівалентний характер глобалізаційних процесів.  

До вербальних маркерів схвалення глобалізаційних процесів відносимо такі 

лінгвальні одиниці, як globophilia − «підтримка глобалізації», globophile та 

globalist − «той, хто діє і мислить як прибічник глобалізації», globocrat (global + 

bureaucrat) − «особа, яка підтримує глобалізацію і працює в одній з міжнародних 

організацій», global protector − «захисник глобалізації». Позитивне ставлення до 

євроінтеграції репрезентують неономінаціями Europhilia, Europhile, Europhoria, 

Europeanisation. 

Несприйняття чи критичне ставлення до асиметрії розвитку в умовах 

глобалізації передають мовними інноваціями globophobia, globophobe, 

deglobalization, anti-globalization, summit-hop.  

Наведені приклади ілюструють значення англійської мови та культури у 

процесі еволюції мов світу, відображають процес асиміляції та взаємоадаптації 

англійської мови як глобальної із мовам, на які вона безпосередньо впливає. 

Висновки. Отже, глобалізація економіки відкриває простір для активних 

інноваційних процесів на лексико-семантичному рівні. У ході дослідження 

виявлені основні причини саме англомовної лінгвокультурної глобалізації – 

кількість і якість закодованої англійською мовою інформації становить основний 

масив сучасного світового інформативного простору. 
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