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БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ФАКТОР 

ВПЛИВУ НА СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Науковий керівник: к.е.н., доцент Чепелюк  Г. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

В умовах посилення кризових явищ в українській економіці виключного 

значення набуває потреба у перерозподілі фінансового та підприємницького 

капіталу. Перед підприємствами гостро постає проблема нестачі фінансових 

ресурсів, які потрібні для розвитку їх власної діяльності. Економіка України 

опинилася в стані падіння конкурентоспроможності українських товарів та стру-

ктурних викривлень вітчизняної промисловості, в результаті недооцінювання 

значення інвестицій, як ключової рушійної сили розвитку економіки. Проблеми 

інвестиційного кредитування досліджували такі науковці: І. Бланк, Л. Гітман, 

С.Грін, та ін. Вирішенню актуальних питань з цієї проблематики присвячені ряд 

наукових публікацій В. Гейця, В. Герасимчука, Т. Майорової, А. Пересади, тощо. 

Однак цілий ряд питань стосовно організації банківського інвестиційного 

кредитування в Україні залишається відкритим. 

Метою є визначення ролі та ефективності банківського інвестиційного 

кредитування на розвиток реального сектору економіки в Україні на сучасному 

етапі. 

В українській економіці банківська система відіграє ключову роль у сфері 

акумулювання фінансових ресурсів та їх перерозподілу в ті сфери національної еко-

номіки, які відчувають гостру потребу у додаткових грошових коштах. Таким чином, 

скерування у ті напрямки, які забезпечують прискорення економічного розвитку 

країни. Головним інструментом реалізації даної функції банківської системи є 

банківське інвестиційне кредитування, потреба у розширенні якого вже досить давно 

назріла в українській економіці. Необхідність активізації банківського 
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інвестиційного кредитування обумовлена: застарілістю матеріально-технічної бази 

на великих підприємствах, що призводить до підвищеної матеріало- та 

енергомісткості, а як внаслідок - до зниження конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції; нестачею власних фінансових ресурсів для початку та розширення 

підприємницької діяльності для малих підприємств, що, враховуючи складність 

кредитування малого бізнесу за традиційними програмами, призводить до 

нерозвинутості малого бізнесу та виродження середнього класу в країні; 

нерозвинутістю вітчизняного фондового ринку, яка концентрує коло пошуків інве-

стиційного капіталу з боку підприємств саме на банківській системі [3]. 

Інвестиційне кредитування має вирішувати наведені вище проблеми, тому слід 

зазначити, що найбільшу питому вагу серед джерел капітальних інвестицій 

становлять власні кошти підприємств та організацій, і на початок 2014 року вона 

становила 63,74 %. На другому місці знаходяться кредити банків та інші позики, 

частка яких склала 15,26 % у тому ж 2014 році [1]. 

Що стосується активності різних галузей у здійсненні капітальних інвестицій, 

то тут спостерігається лідерство переробної промисловості (14,4 %), будівельної 

галузі (13,8 %), підприємств транспорту та зв’язку (13,16 %) та добувної галузі      

(11,6 %) [2]. Найменш активними у здійсненні інвестицій у власну діяльність є 

сільське господарство, підприємства готельного та ресторанного бізнесу, фінансові 

організації та діяльність у сфері державного та комунального управління. У той же 

час дані сфери діяльності є найбільш соціально значущими та потребують значних 

обсягів інвестицій для модернізації основних фондів та матеріально-технічної бази. 

В цілому по Україні рівень зносу основних засобів становить понад 74 %, що є 

дуже високим показником, підвищення якого може призвести до критичних 

наслідків для вітчизняної економіки.  

При цьому в Україні залишається надзвичайно низьким рівень інноваційної 

активності суб’єктів господарювання. Так, за останні 13 років фінансування 

інноваційної діяльності в Україні не перевищувало 2 % від ВВП, сягнуло свого 

найвищого значення у 2007 році і склало 1,51 % від ВВП, проте протягом наступних 

5 років ця цифра скоротилася майже у 2 рази - до 0,81 %. [4]. Можемо зазначити, що 
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в Україні інноваційний розвиток промисловості знаходиться на досить низькому 

рівні та існує великий потенціал розширення використання новітніх досягнень науки 

і техніки для активізації вітчизняного виробництва. Звертаючи увагу на великі обсяги 

продажу в Україні імпортованої продукції, можна зробити висновок про достатність 

платоспроможного попиту та констатувати нестачу пропозиції якісної вітчизняної 

продукції. За останні 10 років частка інвестицій, що спрямовуються на фінансування 

інновацій, зменшилася у 1,5 рази [1]. 

Таким чином, інноваційний розвиток в Україні знаходиться на дуже низькому 

рівні. Наявність структурних проблем значно ускладнює ситуацію, вирішення яких 

потребує системного підходу, оскільки всі вони взаємопов’язані. Враховуючи тісний 

взаємозв’язок між інвестиціями, інноваціями та ефективністю, зазначимо, що 

банківська система має у цьому процесі другорядну роль, про що свідчить низька 

питома вага банківських кредитів серед джерел фінансування капітальних 

інвестицій. Цьому передує ряд причин - це висока вартість інвестиційних кредитів та 

вимоги банків щодо їх забезпечення; небажання банків кредитувати інноваційні 

проекти через їх високу ризиковість; відсутність у банків довгострокової ресурсної 

бази для активізації інвестиційного кредитування; відсутність чіткої реальної 

державної програми інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості, яка б 

передбачала певні механізми захисту кредиторів та позичальників від інвестиційних 

ризиків. Відповідно, все це обумовлює потребу в подальших наукових дослідженнях. 
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 Споживче кредитування є одним з найпоширеніших видів банківських 

операцій у розвинутих країнах світу і є одним зі стимулюючих факторів 

розвитку економік цих країн. Тож виникає необхідність в дослідженні 

сучасного стану, структури та обсягів споживчого кредитування населення  

банками України та небанківськими фінансовими установами, доцільності 

такого виду надання послуг та загального рівня порівняльної привабливості 

споживчого кредитування населення. 

Проблеми розвитку споживчого кредитування розглядаються в працях 

багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Безпосередньо важливе 

теоретичне і практичне значення мають дослідження у кредитній сфері, які 

здійснювали ряд українських вчених, зокрема, А.М. Герасимович, В.В. 

Гончаренко, О.Т. Євтух, В.Д. Лагутін, А.М. Мороз, М.Д. Олексієнко, М.І. 

Савлук, В.Т. Сусіденко та ін. У них досліджується зміст і форми проведення 

споживчого кредитування, визначаються напрями його розвитку в Україні, 

водночас ці питання є актуальними нині. 

Одним із видів банківських операцій з фізичними особами є саме 

споживче кредитування, яке допомагає прискорити реалізацію товарів 

широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит 

населення, підвищує його життєвий рівень. В країнах з розвинутою ринковою 

економікою споживчий кредит, як зручна і вигідна форма обслуговування 
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населення, відіграє велику роль в економіці. Тому воно активно регулюється з 

боку держави. Відповідно до п. 23 ст. 1 Закону України “Про захист прав 

споживачів”: споживчий кредит – це кошти, що надаються кредитодавцем 

(банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання 

продукції. При цьому споживач, відповідно до п. 22 ст. 1 цього ж Закону, – це 

фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати 

чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних із 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого 

працівника.  

За останні роки обсяг споживчого кредитування в Україні постійно 

зростав. Так, у 2013 р., порівняно з 2012 р., він зріс від 8,8 млрд. грн.. (7,1 %) до 

131,5 млрд. грн. Частка споживчих кредитів у 2013 р. становила 83 % від обсягу 

усіх банківських позик. За даними Національного банку України обсяг кредитів 

наданих домогосподарствам: на кінець липня 2014 р. становили 205 млрд. грн., 

темп їх приросту становив 7,3% у річному обчисленні, а темпи приросту 

споживчих кредитів становили 4,4% у річному обчисленні. Отож можна 

говорити про певне зростання. 

Разом з цим основною проблемою споживчого кредитування в Україні 

залишається висока вартість кредитів для фізичних осіб. Окрім зазначеної 

проблеми, існує ціла низка об’єктивних факторів,  що перешкоджають розвитку 

споживчого кредитування в Україні, а саме: порівняно високий рівень вартості 

розробки та впровадження нових видів послуг; недостатня кількість 

кваліфікованих працівників, спроможних ефективно взаємодіяти із клієнтами – 

фізичними особами, та неефективна система розподілу повноважень між ними 

у процесі кредитування; недостатньо розвинута ринкова інфраструктура філій 

та представництв та низький рівень якості кредитних продуктів, що 

пропонуються; невисокий рівень доходів більшої частини населення. 

Тож для вирішення даних проблем необхідно звернути увагу на: 

встановлення лояльних ставок для потенційних клієнтів, з урахуванням рівня їх 

доходів та кредитоспроможності; створення ефективної інфраструктури бюро 
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кредитних історій;  скорочення частки кредитних коштів у готівковій формі, що 

сприятиме зменшенню витрат обігу, і посилення контролю за цільовим 

використанням кредиту; запровадження високопрофесійних юридичних служб, 

спроможних ефективно оцінювати усі правові аспекти взаємодії банків із 

клієнтами і у разі необхідності реалізовувати права банку чи клієнта у судовому 

порядку.    

Мінімізація ризиків банківського споживчого кредитування має 

здійснюватися силами самих банків шляхом застосування активних методів 

впливу на ймовірність неповернення позик і відсотків за ними у бік зменшення. 

Основним завданням банків на сучасному етапі – удосконалення внутрішнього 

кредитного ризик-менеджменту.         

Отже, питання кредитування фізичних осіб на споживчі потреби в умовах 

ринкової економіки вимагають подальших досліджень. На особливу увагу 

заслуговує вдосконалення кредитних продуктів, що надаються населенню 

України, з врахуванням зарубіжної практики банківських і небанківських 

кредитно-фінансових установ, а також розвиток ринкової інфраструктури, 

пов’язаної з наданням споживчих кредитів населенню. 
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 Постановка проблеми. Кредитування клієнтів банком є його основним 

джерелом прибутку. Надання будь якого кредиту обов’язково супроводжується 

проведенням оцінки кредитоспроможності. Банк зацікавлений у наданні 

кредиту, тому для нього оцінка кредитоспроможності є інструментом 

зменшення майбутніх ризиків. В свою чергу необхідність отримання кредитів 

для підприємств, а також суб’єктів малого та середнього бізнесу є однією з 

головних умов їх існування на ринку, для них кредитоспроможність є частиною 

ділового іміджу серед кредиторів, контрагентів або потенційних інвесторів. У 

сучасних умовах високих ставок на кредити від банків, а також великого 

відсотку їх неповернення, постає необхідність перегляду підходу до оцінки 

банками кредитоспроможності позичальника.  

 Метою дослідження є визначення проблем, пов’язаних з оцінкою 

кредитоспроможності позичальника – юридичної особи вітчизняними банками 

у сучасних ринкових умовах України і можливі шляхи їх вирішення. 

 Виклад основного матеріалу. При видачі кожного кредиту банки 

повинні проводити процедуру оцінки кредитоспроможності. Її якісна оцінка 

дозволить банку об’єктивно оцінити можливі ризики неповернення кредиту, 

здатність позичальника обслуговувати свій борг, а також можливий обсяг і 

термін видачі кредиту. Сьогодні ситуація на українському ринку банківського 

кредитування наступна - після врівноваження економічної ситуації кризи 2008 

– 2009 років, банки знову почали нарощувати свої кредитні портфелі, 

звертаючи все менше уваги на якість оцінки кредитоспроможності. Метою її 

оцінки стала не здатність позичальника до повернення кредиту, а здатність до 
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його отримання. Погіршення якості проведення оцінки кредитоспроможності 

було спричинено бажанням банків до збільшення кількості наданих кредитів у 

посткризові роки. На загальній хвилі збільшення кредитування, а також 

політичної та економічної кризи в країні, за останній рік, спостерігаємо різке 

збільшення частки прострочених кредитів, що негативним чином відобразилось 

на фінансовому стані багатьох банків. 

 На рис. 1 наведено динаміку обсягів кредитування банками юридичних 

осіб та динаміку частки простроченої заборгованості за кредитами [1] [2].  

 

 

Рис. 1.  Динаміка обсягу прострочених кредитів, наданих юридичним особам за 

період 01.01.2010 – 01.01.2015 рр. 

 Нормативно, порядок оцінки кредитоспроможності позичальника 

закріплено постановою Національного банку України №23 і базується на 

розрахунку інтегрального показника [3]. Методика заснована на кількісній 

оцінці даних діяльності позичальника за минулі періоди. Даний метод важко 

застосувати для оцінки молодої компанії, яка потребує кредитних коштів на 

свій розвиток.   

 На практиці це відображається в тому, що банки кредитоспроможність 

розглядають лише з позицій можливостей позичальника до отримання кредиту і 

до його повернення. Аналіз, здійснений лище за рахунок кількісних показників 

є необ’єктивним, бо не враховує ряд якісних показників, наприклад можливості 
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до залучення інвестицій або можливості до їх розміщення. Майже жоден банк 

не розглядає можливостей або напрямків потенційного використання кредиту, а 

отже слід рекомендувати додати до оцінки кредитоспроможності розгляд 

позичальника з позицій потенційного застосування або вкладання коштів.  

 Висновки. Неправильний підхід до оцінки кредитоспроможності в 

Україні показав, що банки використовують підхід з погляду кількості 

потенційних позичальників.  

 Висновки. Перегляд  проведення оцінки кредитоспроможності 

позичальника – юридичної особи українськими банками слід почати з самого 

погляду на кредитоспроможність. Спостерігається орієнтація банків на 

кількість позичальників, коли більше уваги слід було приділяти саме якості 

позичальника, а особливо, його потенціалу до використання кредиту. 

Законодавчу базу слід доповнити розглядом якісних показників позичальника і  

впровадити підходи оцінки нових компаній на ринку. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування економіки, 

державна монетарна політика повинна бути спрямована на забезпечення 

стабільності грошового ринку, важливою складовою якого є рівень залучення 

тимчасово вільних грошових (депозитних) ресурсів. Рівень залучених 

депозитів, у свою чергу, опосередковано впливає на можливість забезпечити 

стале економічне зростання в країні. Саме тому дослідження проблем 

формування депозитних ресурсів банківської системи є актуальним питанням, 

особливо у умовах різкої зміни валютного курсу.  

Метою роботи є дослідження впливу коливання курсу валют на процес 

залучення та формування депозитних ресурсів банками України у сучасних 

умовах. 

Виклад основного матеріалу. Від повноти формування банківських 

ресурсів залежить не тільки прибутковість, а й кредитоспроможність, 

ліквідність та, взагалі, функціонування банку. Питання можливості залучення 

депозитів, у першу чергу, від населення, їх вартість, величина, термін 

користування, валютні уподобання вкладників є для банківської системи 

визначальними.  

Практика показує, що за незначної волатильності курсу національної 

валюти по відношенню до іноземних, строкові депозити фізичних осіб мають 

тенденцію до збільшення, демонструючи, відповідно, рівень довіри до 

банківської системи України [1]. 

Так, згідно даних Національного банку України, у 2013 році, маючи 

стабільний курс відносно дол. США на рівні близько 8,5 грн./дол., із незначним 

його коливанням, обсяг банківських депозитів збільшився на 17,3% – до 
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666,1 млрд. грн., у тому числі гривневі депозити зросли на 31,6%, валютні – 

знизилися на 1,2% (що свідчить про підвищення довіри саме до національної 

валюти, збільшення попиту на неї) [2]. 

Уже у 2014 році, на фоні різкого зростання курсу валют і значних його 

коливань, відтік депозитів у банківській системі досяг 126 млрд. грн., з яких 

54 млрд. у гривні і 9 млрд. у валюті, що становить близько 29% депозитів 

фізичних осіб. 

Значний відплив коштів із депозитних рахунків спостерігався через 

підвищений емоційний фон, внутрішню міграцію та вимушене призупинення 

діяльності окремих банківських установ (01.01.2013 р. – 176, 01.01.2014 р. – 

180, 01.03.2015 р. – 151 банк, що має ліцензію НБУ). Однак, крім панічних 

настроїв населення, що виникли через збройний конфлікт, вирішальну роль 

відіграло саме збільшення та мінливість валютного курсу, що значно 

підвищило девальваційні очікування, у рази знизило рівень реальної заробітної 

плати і, відповідно, схильність до заощаджень [3]. 

Отже, значні валютні коливання не тільки спровокували відтік ресурсів з 

банківської системи, а й стали причиною перерозподілу структури депозитів 

домашніх господарств у бік «доларизації»,  що підтверджують дані НБУ: 

депозити в іноземній валюті вже на початок 2015 року зросли на 18% або на 

33,2 млрд. грн. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка рівня «доларизації» депозитного портфеля, % [4] 

У відповідь на пожвавлення процесу «доларизації» як наслідку різкої 

мінливості курсу, Національний Банк України був змушений впливати на 

ситуацію адміністративними методами: були впроваджені обмеження на 
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купівлю валюти, видачу з рахунків, перекази тощо. Такі методи були 

ефективними тільки у короткостроковому періоді та мали нетривалий ефект. 

Крім того, будь-які обмеження впливають на процес залучення та формування 

депозитних ресурсів банками вкрай негативно, зумовлюючи погіршення як 

фінансового стану окремої банківських установ, так і репутації банківської 

системи в цілому. Оскільки чим менший рівень довіри з боку населення до 

банківської системи і до національної валюти, тим менше заощаджень буде 

спрямовано у банки для формування достатньої ресурсної бази. 

Висновки. Таким чином, досліджено залежність величини депозитних 

ресурсів банківської системи від зміни валютного курсу. При значній 

мінливості курсу, ринок реагує відтоком ресурсної бази та активізацією 

процесу переведення активів у «світові» валюти, наслідком чого є зниження 

стабільності функціонування банку як окремого елементу банківської системи 

та економіки в цілому. 
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Останні кризові події у банківській системі України із повального 

введення тимчасових адміністрацій (протягом 2014 р. введено у 32-х банках, 

сукупні активи яких становили 6,2 %, а у I-му кварталі 2015 р. введено у 10-ти 

банках, активи яких перевищили 10 % активів банківської системи) [5].  

Водночас зазначені процеси призведуть до укрупнення банків та злиття їх 

із небанківськими фінансовими установами, що зумовить розвиток фінансового 

ринку у формі банківських груп. Тому вже сьогодні особливої уваги із сторони 

науковців та практиків потребують напрацювання ефективних механізмів 

організації нагляду за діяльністю банків, які є учасниками банківських груп, 

оскільки при їх банкрутстві аналогічні процеси очікують інших учасників 

групи – небанківських фінансових установ. 

Вимоги з ідентифікації банківських груп в Україні вступили в дію ще 

2012р., а організація системи нагляду залишилась без змін. Також не зазнали 

змін методологія та методика реєстрації, моніторингу, інспектування 

банківських груп. Таким чином Національний банк України на даний час, 

можна вважати, залишається «статистом» відносно банківських груп, не 

володіючим належними інструментами впливу на діяльність учасників 

фінансового ринку.  

Банківський нагляд діяльності банків на індивідуальній основі з боку НБУ 

за формами здійснення поділяють на вступний, попередній і поточний. На нашу 

думку, ці ж підходи можна застосувати і до організації нагляду за банківськими 

групами, де доцільним буде наповнення змістовної частини контролів та 

інструментарію щодо їх здійснення з урахуванням того, що основу банківської 

групи складає материнський банк.  
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У випадку здійснення вступного контролю за банківською групою НБУ 

взаємодіє з уже зареєстрованими у встановленому чинним законодавством 

порядку окремими юридичними особами, включаючи банк. З огляду на це, 

функцією НБУ стає не реєстрація та ліцензування, а ідентифікація, визнання 

банківської групи у відповідності до «Положення про порядок ідентифікації та 

визнання банківських груп», затвердженого Постановою Національного банку 

України від 09.04.2012 р. №134. Отже, основним завдання НБУ на етапі 

вступного контролю стає організація ретельного та неупередженого контролю 

за повнотою ідентифікації банківської групи.  

Завдання щодо ідентифікації та визнання банківських груп на даний час 

покладено на Департамент з реєстраційних питань та ліцензування НБУ, що є, 

на нашу думку, на даному етапі обґрунтованим та доцільним. Разом з тим, 

проблемним в даний час є недосконалість чинного законодавства щодо 

застосування Національним банком на стадії вступного контролю заходів 

впливу до суб’єктів, що формують банківську групу, тобто, до прийняття 

рішення про реєстрацію банківської групи. 

Іншою формою банківського нагляду на індивідуальній основі за банками 

є попередній контроль (документарний нагляд). На даний час нагляд діяльності 

банківських груп здійснюється тими ж інструментами (економічні нормативи, 

норми обов’язкового резервування, показники системи раннього реагування), 

що і до банків на індивідуальній основі. Тобто з часу запровадження (2012 р.) 

нагляду на консолідованій основі за банківськими групами НБУ не розробив 

окремих прийомів обмеження ризиків банківських груп, які є відмінними від 

ризиків банків на індивідуальній основі. Водночас не вирішеними залишились 

питання налагодження комунікаційних шляхів отримання працівниками НБУ 

інформації щодо діяльності інших (не банків) учасників банківської групи, 

оцінки їх впливу на ранніх стадіях на фінансову стійкість банківської групи в 

цілому.  

Поточний контроль за банками здійснює Департамент інспектування 

банків шляхом інспекційних виїзних перевірок. Що стосується поточного 
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контролю за банківськими групами, то НБУ на даний час не має повноважень 

щодо інспектування інших (не банків) учасників групи. Це питання може бути 

вирішене або шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про 

Національний банк України» та реорганізації НБУ в частині створення на базі 

служби банківського нагляду мегарегулятора з відповідними повноваженнями, 

який і виконувати поточний контроль. 

Підсумовуючи, зазначимо, що запровадження нагляду на консолідованій 

основі (ідентифікації, визнання та контролю) за банківськими групами в 

Україні не супроводжувала продумана і послідовна система нагляду за ними, 

що може додати ще більше негативів для банківської та фінансової системи 

держави, розвиток якої відбувається у напрямі консолідації капіталів банків та 

небанківських фінансових установ.  
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Попри значну увагу зарубіжних і вітчизняних дослідників до власне 

інструментарію монетарного регулювання, суто термінологічні питання 

залишаються малодослідженими і у фаховій літературі вкрай обмежено 

представлені визначення категорій «монетарні інструменти», «монетарний 

інструментарій» чи «інструментарій монетарної політики». 

Метою роботи є аналіз теоретичних джерел та виділення підходів вчених 

щодо сутності поняття «монетарного інструментарію». Враховуючи розглянуті 

підходи до сутності монетарного інструментарію надамо власне визначення 

даному трактуванню. 

Для достатнього розкриття сутності, структури, класифікації і 

особливостей монетарного інструментарію чи інструментарію монетарної 

політики, спочатку потрібно звернутися до трактування самого поняття 

«інструментарій» як такого, що представлена у сучасній економічній науці. 

Так, початково під інструментарієм (від лат. instrumentum) розумівся 

«набір засобів (інструментів), використання яких дозволяє змінювати 

характеристики певного матеріально-речовинного об’єкту, відносно якого 

використовуються дані інструменти». 

Хоча трактування категорії «інструментарій» у економічній та фінансової 

сферах і зазнало певних трансформацій, все ж значною мірою воно зберегло 

свій первинний зміст. Так, у словнику [4] «економічний інструментарій 

розглядається як економічна категорія, цілеспрямовано використовувана в 

інтересах суб'єктів господарювання чи держави, за допомогою якої є можливим 

здійснення кількісного або якісного впливу на суспільне виробництво». 

Наприклад, у дослідженні [2] зазначено, що інструменти монетарної 
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політики (tools of monetary policy) являють собою «засоби, за допомогою яких 

центральний банк здійснює цілеспрямований вплив на грошову пропозицію в 

межах країни, тим самим збільшуючи або зменшуючи реальну ставку відсотку і 

через неї впливаючи на економічний розвиток». У цьому ж дослідженні 

зазначається, що «до основних монетарних інструментів відносяться зміна 

рівня резервних вимог, регулювання процентної ставки та а також операції на 

відкритому ринку» [2]. 

У окремих дослідженнях, наприклад [1] зазначається, що до монетарних 

інструментів відносяться «будь-які засоби, які дозволяють центральному банку 

впливати на величину грошової маси в країні». В літературі також представлена 

точка зору, що монетарні інструменти являють собою «засоби регулювання, 

використовувані центральними банками для досягнення цілей грошово-

кредитної політики»[3]  

Резюмуючи наведене слід зауважити, що хоча у фаховій літературі і 

представлені відмінні підходи до трактування сутності монетарних 

інструментів, кожен з них все одно вибудовується навколо декількох 

фундаментальних положень. Так, більшість дослідників одностайні у тому 

розумінні, що монетарний інструментарій являє собою сукупність засобів, за 

допомогою яких центральний банк регулює обсяг грошової маси в країні і тим 

самим впливає на економічне зростання. 

Отже, враховуючи розглянуті підходи до сутності та особливостей 

монетарного інструментарію надамо власне визначення даному трактуванню.  

На нашу думку, під «монетарним інструментарієм» або «інструментарієм 

монетарної політики» пропонуємо розуміти «сукупність правових, 

адміністративних, інформаційних та економічних важелів, використовуючи які 

центральний банк впливає на стан грошового сектору (попит і пропозицію на 

гроші), імпульси від якого з відповідним часовим лагом впливають на 

показники економічного розвитку та зростання реального сектору в країні». 

При цьому зазначимо, що попри виняткову важливість монетарної 

політики як засобу державного регулювання економічного зростання, сам 
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перелік інструментів, за допомогою яких центральний банк на постійній основі 

впливає на грошову пропозицію в економіці, реально обмежений і налічує не 

більш ніж сім-десять основних позицій.  

Зокрема, як зазначає В.С. Стельмах, до «ключових ринкових 

інструментів, за допомогою яких забезпечується проведення центральними 

банками монетарної політики в тій чи іншій країні, належать операції на 

відкритому ринку, встановлення мінімальних обов’язкових резервів для банків, 

процентна політика, здійснення операцій на валютному ринку та депозитні 

операції центрального банку»[5]. 

Таким чином, фундаментальними передумовами ефективного грошово-

кредитного регулювання економіки є чітко визначена ієрархія цілей, також 

застосування інструментарію, відповідного поставленим цілям. При цьому під 

інструментарієм монетарної політики нами пропонуємо розуміти сукупність 

правових, адміністративних, інформаційних та економічних важелів, 

використовуючи які центральний банк впливає на стан грошового сектору 

(попит і пропозицію на гроші), імпульси від якого, з відповідним часовим 

лагом, впливають на показники економічного розвитку та зростання реального 

сектору в країні. 
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Постановка проблеми. Банківське кредитування є важливим елементом у 

розвитку реального сектора економіки через те, що в Україні існує нестабільна 

економіка, інвестиційні можливості підприємств усіх форм власності обмежені, 

зовнішні інвестиції є вкрай незначними через низький рейтинг нашої держави 

на міжнародному ринку капіталів.  

Досягнення стійких тенденцій економічного зростання України 

безпосередньо пов’язане з активізацією реального сектору, створенням 

потужної банківської системи, а це, в свою чергу, обумовлює більш тісну 

взаємодію банківського і реального секторів економіки, яка можлива на основі 

встановлення ефективних партнерських відносин між банками і 

підприємствами. 

Метою дослідження є визначення наявності взаємозв’язку між 

банківським кредитуванням та розвитком реального сектору економіки 

України. 

Отримані результати. Реальний та банківський сектори пов’язані між 

собою системою кредитування та заощадження грошових ресурсів.  

Формування кредитної бази банку відбувається за рахунок суб’єктів 

господарювання і домогосподарств із надлишками грошових ресурсів. Ця база 

виступає джерелом забезпечення суб’єктів реального сектора, які відчувають 

гостру потребу в ресурсах. Отже, не лише функціональна взаємодія між 

реальним та банківським сектором є важливою, але й взаємозалежність 

показників ефективності діяльності суб’єктів реального та банківського 

секторів відіграє важливу роль. 
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Зміна кредитної активності банків зумовлює адекватні зміни ділової 

активності суб’єктів господарювання, а покращення показників виробничої 

діяльності та рентабельності суб’єктів господарювання стимулюють 

підвищення ефективності банківської діяльності через зниження кредитних 

ризиків та зменшення проблемної заборгованості [1].  

Позитивні зміни, які відбуваються у реальному та у банківському 

секторах, впливають на зростання рівня ВВП. За рахунок ефективного 

використання потенціалу банківської системи для фінансування і подальшого 

розвитку реального сектору економіки може відбутися зростання 

конкурентоспроможності національної економіки.  

Взаємозв’язок між банківським кредитуванням та розвитком реального 

сектору економіки України представлено на рисунку 1. 

 

Рисунок 1– Динаміка взаємозв’язку між банківським кредитуванням та 

розвитком реального сектору економіки України з 2010 по 2014 роки, за 

кварталами, у % [розраховано автором на основі 2, 3] 

Аналіз рисунку 1 дозволяє зробити висновок, що циклічні зміни в обсягах 

кредитування національної економіки супроводжуються відповідними 

% 

Величина приросту кредитів,% 

Реальний приріст валового прибутку, змішаного доходу на інвестиції, % 

Реальний приріст інвестицій, % 

Середньозважена процентна ставка за кредитами,% 
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циклічними змінами в економічній прибутковості та рівні приросту інвестицій 

в основний капітал.  

Висновки. Отже, нами було виявлено безпосередню залежність реального 

сектору економіки від наданих банківських кредитів. Аналіз кредитного ринку 

України довів, що банківський кредит потрібен реальному сектору економіки, 

але, на жаль,на сьогоднішній день він лише частково покриває потребу 

підприємств у фінансуванні основних та оборотних коштів. Крім цього, значна 

частка суб’єктів реального сектору економіки не може собі дозволити 

користуватись банківським кредитом через високу вартість кредитних коштів. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 

економіки виникає потреба в модернізації українських підприємств, 

покращення рівня їх технічного переоснащення, забезпечення новими 

http://index.minfin.com.ua/index/gdp/
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робочими місцями. Здійснити модернізацію основних засобів та отримати нове 

сучасне високотехнологічне обладнання, не потребуючи виводу з обороту 

власних фінансових ресурсів дозволяє лізинг [1, с.5]. 

Метою дослідження є розгляд особливостей банківського фінансування 

лізингових операцій щодо оновлення основних засобів підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток лізингу є особливо актуальним 

для України з огляду на те, що українська економіка характеризується високим 

ступенем зношеності основних засобів. Крім того, активне впровадження 

лізингових операцій сприятиме оновленню основних засобів завдяки 

збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування 

інвестиційної діяльностіі сталого розвитку малого та середнього бізнесу, так як 

лізингові операції є більш доступними у порівнянні з іншими інструментами 

запозичень. 

На сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий 

інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво та активізувати 

інвестиційний процес в країні.  

Особливість лізингу полягає в тому, що він сприяє становленню 

приватної власності на засоби виробництва. 

Найбільшими перевагами використання лізингу є: 

1) можливе використання нової, сучасної техніки, високих технологій. 

2) лізинг дозволяє підприємству запобігти витрат, пов’язаних із моральним 

старінням машин і устаткуванням, сприяє використанню інноваційних об’єктів 

лізингу, що підвищує конкурентоспроможність лізингоодержувача на ринку. 

У сучасних економічних умовах лізинговий кредит є вигідним для 

українських товаровиробників як зручне джерело фінансування, засіб економії 

коштів, метод зменшення ступеня інвестиційного ризику та інструмент 

технологічного оновлення процесу виробництва. Лізинг можна розглядати як 

одну із найперспективніших форм виробничого інвестування, здатну суттєво 

пожвавити процес технічного та технологічного оновлення виробництва в 

Україні.  
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Аналіз джерел фінансування лізингових операцій доводить, що 

найбільшу питому вагу у структурі фінансування лізингових операцій 

відіграють позикові кошти, у тому числі банківські кредити. У 2014 році 

банківське фінансування лізингових операцій становило 71,39% (рис. 1) від 

загальної суми фінансування, тоді як сума власних джерел становить 27,44%, а 

залучених усього 1,17%.[2] 

 

 

Рис. 1. Джерела фінансування лізингових операцій в Україні. 

 

Саме завдяки банківському фінансуванню лізингових операцій по 

оновленню основних засобів в Україні у 2014 році придбано нових 

високопродуктивних основних засобів на 24605,6 млн. грн.  

Висновки. Для подальшого розвитку банківського фінансування лізингових 

операцій необхідно прискорити державне регулювання законодавства для 

максимальної реалізації потенційних можливостей по оновленню основних 

засобів та впровадження новітніх технологій,  розвивати систему гарантій і 

страхування предметів лізингу,  здійснення системного нагляду за діяльністю 

лізингодавців та контроль за достовірністю інформації, що надається 

учасниками ринку лізингу.  
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Підвищення ролі банківського сектору в економіці багато в чому 

залежить від розвитку попиту на банківські послуги та ступеня його 

задоволення. Результатом діяльності банку є створення і реалізація 

банківського продукту, генезис якого базується на законодавчо визначених 

видах банківської діяльності. Останнім часом набула актуальності проблема 

ринкової орієнтованості банківських послуг, це зумовлено появою нових 

технологій, зміною уподобань та смаків клієнтів банку (споживачів), посилення 

банківської конкуренції, скороченням життєвого циклу банківського продукту 

тощо. 

При виборі банку клієнти керуються, в першу чергу, переліком 

пропонованих банком продуктів і послуг. При цьому необхідно повною мірою 

враховувати, що клієнтура банку не є чимось єдиним, усередненим, а 

складається з безлічі різнорідних сегментів. І якщо банк ставить перед собою 

мету – досягти успіху, то зобов'язаний розробляти і пропонувати не єдиний 

стандартний набір банківських продуктів, а нові види банківських послуг, 

орієнтовані на широкий діапазон смаків і уподобань. На відміну від 

матеріальних продуктів, банківський продукт – поняття, скоріше, умовне, але 

так само, як і поняття «матеріальний продукт», є комплексним. 

http://www.uul.com.ua/
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Наразі відсутня єдина думка щодо економічної природи банківського 

продукту. Виходячи з практики, можна стверджувати, що продукт (від лат. 

рroductus- вироблений) – це результат людської праці, тобто, предмет, ідея, 

наукове відкриття, яке задовольняє потреби деякого суб'єкта. Продукт, який 

реалізований на фінансовому ринку, представляє собою фінансовий продукт, 

звідси зрозуміло, що мова йде не лише про речовий вираз продукту. 

Так О.І Лаврушін стверджує, що банк виробляє продукт особливого виду 

у вигляді грошей, платіжних засобів [1],  на противагу цій думці Пітер Роуз під 

банківським продуктом розуміє банківську послугу та інші види діяльності [2]. 

Недоліком названих підходів, на нашу думку, є відсутність конкретики та певна 

плутанина (підміна) понять. 

Вітчизняні дослідники також не мають одностайності у визначення 

банківського продукту, деякі з них характеризують його як спосіб надання 

послуг клієнтові банку; регламент взаємодії службовців банку з клієнтом за 

умови надання послуги, тобто комплекс взаємозв'язаних організаційних, 

інформаційних, фінансових і юридичних заходів, об'єднаних єдиною 

технологією обслуговування клієнта [3].  

На думку В.І. Трохименко, поняття «банківський продукт» також 

трактується як визначений спосіб, яким банк надає свої послуги, конкретне 

втілення банківської послуги, наділене певними значеннями ринкових 

параметрів: ціни, якості, додаткового сервісу, термінів та інших умов надання 

[4]. 

С.С. Оробінским було груповано ознаки, що характеризують продукт [5]: 

–  продукт – результат діяльності або процесів; 

– продукт – конкретний результат матеріального чи духовного 

виробництва, що володіє якостями, які характеризують його цільове 

призначення, і властивостями, заради яких він придбається і споживається. 

Таким чином, банківський продукт – це спосіб і результат надання 

комплексу послуг клієнту. Розглянуті погляди на природу банківського 

продукту, дають підстави зробити висновок про те, що специфіка банківського 
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продукту слугує фактором, що ускладнює управління ним. 

Так, Ф. Котлер процес управління банківським продуктом поділяє на такі 

етапи: генерування ідей; відбір ідей; розробка і тестування концепції; розробка 

концепції; економічний аналіз ідеї; розробка товару; пробний маркетинг і вивід 

продукту на ринок [6]. 

Враховуючи відсутність чітко визначених етапів побудови алгоритму 

конструювання нових фінансових продуктів, пропонуємо наступні етапів при 

розробці сучасного банківського депозитного продукту: 

Етап I. Визначення потреби потенційних вкладників. 

Етап II. Визначення структури продукту. 

Етап III. Хеджування ризиків. 

Етап IV. Забезпечення вторинного обігу. 

Таким чином, первинним у банківській діяльності є створення 

банківського продукту, як результату діяльності банку, який пропонується на 

ринку фінансових послуг у вигляді банківської послуги задля задоволення 

потреб клієнтів, надання якої передбачає виконання певних технологічних дій – 

банківських операцій.  
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Постановка проблеми. Економічний розвиток будь-якої країни залежить 

не лише від рівня інтеграції сучасних технологій, позитивних тенденцій у 

реальному секторі економіки, а й великою мірою визначається рівнем прогресу 

у банківській системі. 

Сучасна ситуація в українській економіці диктує необхідність активізації 

інвестиційної діяльності, де ключову роль мають виконувати банки як 

посередники в акумулюванні та перерозподілі тимчасово вільних коштів. Тому 

досить актуальним та значущим є аналіз тенденцій розвитку інвестиційної 

діяльності банків в Україні.  

Метою роботи є огляд сучасного стану інвестиційної діяльності 

вітчизняних банків, виявлення проблем розвитку ринку інвестиційного 

кредитування та визначення пропозицій щодо підвищення інвестиційної 

активності банківських установ. 

Виклад основного матеріалу. Основою стабільності економічної системи 

держави є банки. Банківська система України здатна забезпечити значний обсяг 

інвестиційних ресурсів, яких потребує вітчизняна економіка на сучасному етапі 

розвитку [1]. Інвестиційна діяльність банків та економічне зростання – це два 

взаємопов’язані процеси. Економічне зростання значною мірою залежить від 

здійснення банками інвестицій і навпаки [2]. Тож проаналізуємо ситуацію, яка 

характеризує сучасний стан інвестиційної діяльності банків в Україні. 

Станом на 01.02.2015 р. кредитно-інвестиційний портфель банків становив 

близько 756327 млн. грн., при цьому найбільшу частку в ньому займали 

кредити юридичним особам (86 %), інвестицій у цінні папери залишались 

низькими (12 %) [6]. 
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Проаналізувавши загальний обсяг капітальних інвестицій, що 

представлений Державним комітетом статистики України можна зробити 

висновок про те, що у період з 2010 по 2013 роки він збільшився з 189,1 до 

267,7 млрд. грн., тобто на 41,6%, участь банків зросла у відсотковому 

вираженні з 12,3% у 2010р. до 15.3% у 2013р. [4].  

Проблемою, яка створює перешкоди на шляху активізації банківської 

діяльності в інвестиційному процесі, є низька капіталізація банківської системи 

загалом, а також існування значної кількості дрібних банків. Ситуація склалася 

так, що станом на 01.02.2015р. групі найбільших банків України належали 

активи на суму близько 850 млрд. грн.: на перші 18 банків припадає 83% від 

активів банківської системи, а на 87 малих банків – 17%. Лише 17% 

банківських установ контролюють 83% від усіх активів банківської системи 

країни і саме ці учасники інвестиційного процесу можуть займатись 

інвестиційною діяльністю і здійснювати інвестиційне кредитування економіки. 

Малі банки, яких понад 80 %, володіють менше ніж 20% активів. Таке 

розпорошення банківського капіталу спричиняє концентрацію й монопольне 

право окремих банківських структур розпоряджатися кредитними ресурсами і 

фактично унеможливлює реалізацію великих довгострокових інноваційних 

проектів, які потребують великих інвестицій [3]. 

Аналіз власного капіталу банків України показав, що за період з 2008 по 

2014 р. даний показник мав позитивну тенденцію і виріс з 111,1 до 192,6 млрд. 

грн.. Однак початок 2015 року характеризується скороченням обсягу власного 

капіталу банків на 23,1% відсотків (майже 50 млрд. грн.). Дана тенденція 

свідчить про скорочення загальної кількості банківських установ, а також про 

зменшення різниці між активами і зобов’язаннями банків [5,6]. 

Висновок. Динаміка показників діяльності банківської системи дає 

підстави припустити, що інвестиційний потенціал вітчизняних банків здатний 

задовольнити потреби реального сектору економіки, проте існуючі ризики 

стримують інвестиційну активність, що, своєю чергою, потребує розроблення 

ефективної державної політики у цій сфері. 
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Для того, щоб покращити інвестиційний клімат та забезпечити подальший 

розвиток інвестиційної діяльності банків в Україні, необхідно розробити ряд 

законодавчих актів, які б чітко регулювали відносини на ринку інвестицій. Для 

ситуації, що склалась в країні, доцільною є розробка системи пільгового 

оподаткування учасників інвестиційного процесу. Також потрібно наладити 

ефективну державну інвестиційну політику, яка б змогла перетворити 

вітчизняні банки в активних інвесторів національної економіки і, в свою чергу, 

допомогла б усунути інвестиційний «голод» в Україні та забезпечила 

мобілізацію достатніх обсягів інвестиційних ресурсів на пріоритетних напрямах 

розвитку економіки.  
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Основною проблемою банківської системи України є недостатній рівень 

довіри до неї, в результаті чого банки повинні переходити на альтернативні 

джерела доходу, відходячи від традиційних (процентних). 

Дослідження рівня довіри до банківської системи, визначення причин  

недостатньої довіри та розробка рекомендації щодо її підвищення є 

необхідністю задля подолання сучасних проблем,  що постають в банківській 

системі України. 

 У кінці 2014 року Інститут Гелла провів дослідження щодо ступеню 

довіри українців до банківської системи. Вибірка складала 1000 респондентів. 

В результаті чого було встановлено, що лише 28% українців довіряють 

банківській системі нашої держави [1]. 

У порівнянні з іншими країнами, то більш менший ступінь довіри до 

банків спостерігається у таких країнах як: Ісландія та Ірландія (16%), Іспанія 

(18%), Греція (13%). Порівняно з іншими країнами, Україна займає одну 

сходинку з  країнами третього світу. Задля того, щоб більш повно оцінити сан 

довіри суб’єктів до банківської системи, необхідно проаналізувати грошові 

агрегати у 2012-2015 роки [2]. 

Так, на початку 2012 року агрегат Мо складав 533327,1 млн. грн., до кінця 

року його розмір збільшився майже на 6 % та складав 565209,4 млн. грн. 

Відношення Мо до Мз за 2012 зменшилось на 1. п.п., з 29%до 28% що говорить 

про позитивні зміни у банківській системі [2]. У 2013 році обсяг коштів поза 

банками складав 559009,9 млн. грн. на кінець року даний показник складав 

589163,9 млн. грн., що на 5,4% більше [2]. Перші негативні структурні 

зрушення в банківському секторі спостерігаються у 2014 році, саме цей період 
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характеризується радикальними змінами в країні. Так, за 2014 рік, показник Мо 

збільшився на 10,5% ( з 757570,6 до 847028,5 млн. грн.) відповідно відношення 

Мо до Мз збільшилось на 2 п.п, з 27 до 29%. [2]. Обсяг готівки поза банками за 

агрегатом МО у січні 2015р. збільшився на 11,8% або на 1,98 п.п. в структурі М3 

у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, що говорить про 

збільшення заощаджень населення у готівковому еквіваленті поза банками [2]. 

Задля відображення більш повної картини необхідно визначити такі 

критерії довіри з боку населення і суб’єктів господарювання до банків України 

як довіра до держави загалом; політична стабільність;   поінформованість 

громадян про стан справ у банківському секторі;   державні гарантії вкладникам 

банків; стабільність валютного ринку [3]. 

Основні причини, що призводять до зміни вартості іноземної валюти, 

включають: штучна девальвація гривні НБУ для  погашення  дефіциту  

Державного  бюджету за рахунок зовнішніх запозичень; подальше виведення 

капіталу з країни, підвищення попиту на іноземну валюту серед населення у 

випадку незначних коливань курсу. 

Для підвищення довіри населення до банківської системи України 

необхідно: провести стабілізацію влади. Всі гілки влади повинні взаємодіяти з 

усіма інститутами направивши свої дії на оптимізацію управлінської діяльності, 

пришвидшивши прийняття рішень; збільшити ресурси ФГВФО до рівня, при 

якому фонд може без проблем покрити зобов’язання по депозитам двох - трьох 

системоутворюючих банків, стабілізувати національну грошову одиницю 

шляхом використання валютних свопів та операції репо, відмінити практику 

введення тимчасової адміністрації НБУ до банків першої групи, проводити ре 

капіталізацію банків першої групи які мають суттєві проблеми щодо виконання 

своїх зобов’язань, налагодити діалог з населенням щодо стану у банківській 

системі задля зменшення панічних настроїв. 
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В  умовах сучасних викликів трансформаційних процесів банківської 

системи конкурентоспроможність банків багато в чому стає залежною від 

спроможності розширення традиційних механізмів та процедур обслуговування 

клієнтів до рівня впровадження інноваційних банківських продуктів та 

операцій, забезпечення зростання асортименту банківських послуг у 

відповідності до запитів клієнтів. Можливості банку впровадити інноваційні 

технології клієнтоорієнтованого банкінгу суттєво залежить від наявності 

необхідної кількості фінансових ресурсів, розробки інвестиційної політики в 

http://ipress.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://lnu.edu.ua/faculty
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контексті стратегічних завдань інноваційного розвитку, належного 

забезпечення кадрового, інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення тощо. Крім того, запорукою успішного впровадження в банках 

нових технологій щодо роботи з обслуговування клієнтів є наявність 

відповідної методичної бази, яка б дозволила прийняти виважене рішення щодо 

доцільності інвестування в ці технології, визначити імовірність досягнення 

поставленої мети, оцінити рівень інвестиційного ризику.  

Теоретичні засади та практичні механізми інвестування банками 

інноваційних технологій дистанційного обслуговування клієнтів активно 

досліджуються світовими та вітчизняними  фахівцями. Проблема всебічного 

висвітлення набула в  наукових працях Т.А. Васильєвої, О.В. Васюренка, 

І.О. Губарєвої, М.М. Єрмошенка, С.В. Захаріна, С.М. Ілляшенка, 

С.М. Козьменка, В.П. Кузовлєва, І.М. Крупки, Т.Л. Малової, Т.В. Майорової, 

А.А. Пересади, І.О. Плужникова, І.В. Сала та інших науковців. 

У той же час, незважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо 

фінансування банками новітніх технологій обслуговування клієнтів, а також 

підвищення актуальності та практичної значущості цієї проблеми останнім 

часом, вона поки що залишається не вирішеною остаточно. Ґрунтовного 

дослідження потребує комплекс питань, пов’язаних з отриманням оцінки 

ефективності інвестиційних проектів, які реалізуються в рамках інноваційної 

клієнтоорієнтованої стратегії розвитку банку.  

За результатами проведеного пошуку слід зосередити дослідження в в 

контексті відповідних питань: 

1.  Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності, 

особливостей, класифікації банківських інвестицій і засад їх законодавчого 

регулювання дозволила дійти висновку, що сьогодні більшість банків надають 

пріоритет інвестуванню у розвиток власного бізнесу, зокрема, у новітні 

інформаційні технології обслуговування клієнтів. Дослідження розвитку цих 

технологій, їх класифікація та систематизація в рамках двох загальних 

напрямків (самообслуговування та залучення профільних спеціалістів), а також 
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аналіз досвіду їх впровадження в банках України дозволили зробити висновок, 

що найбільший потенціал і перспективи розвитку сьогодні мають технології 

дистанційного обслуговування клієнтів (інтернет-банкінг та мобіл-банкінг)[1].  

2. Реалізація банком інноваційних технологій обслуговування клієнтів 

повинна супроводжуватися оцінкою співвідношення майбутніх доходів і 

поточних витрат, визначенням доцільності довгострокового вкладення капіталу, 

перспектив його прибутковості та окупності. Запорукою успішного інвестування 

в інноваційні банківські продукти є застосування відповідних технологій ризик-

менеджменту, наявність методичної бази щодо врахування як загальних видів 

ризику, властивих банківському бізнесу взагалі, так і специфічних, характерних 

тільки для досліджуваного аспекту [4]. Інвестування у банківські інновації 

вимагає точного прогнозування фінансових потоків. Отже,  при реалізації 

клієнтоорієнтованих інновацій у банку в умовах неповної та нечіткої інформації 

відсутня можливість для точного прогнозування вартості фінансових потоків, 

сукупної вартості володіння проектом і ставки дисконту, що обумовлює 

необхідність застосування методу нечіткої логіки. 

3. Клієнтоорієнтовані інновації суттєво впливають на його рейтингову 

позицію на інвестиційному ринку на підставі чого пропонується визначати та 

аналізувати поточну  та перспективну рейтингові оцінки банку.  

4. Для оцінки фінансового результату від інвестування банками 

клієнтоорієнтованих інноваційних проектів слід використовувати вартість 

додаткових фінансових потоків, які виникнуть у банку в результаті впровадження 

цих проектів, та розраховувати їх як різницю вхідного фінансового потоку банку 

після їх впровадження та вихідного фінансового потоку банку до їх впровадження. 

У структурі додаткових фінансових потоків слід виокремлювати інноваційно-

орієнтовані складові. При оцінці вихідного фінансового потоку банку слід також  

враховувати додаткові адміністративно-господарські витрати, витрати по 

рахунках клієнтів, сукупну вартість впровадження технології (явні та неявні 

витрати), а також інші видатки.  Для оцінки вхідного фінансового потоку банку 

слід опиратися на  регресійну модель, яка доводить його залежність від 
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операційних доходів, доходів від розміщення ресурсів, від продажу ресурсів, від 

роботи обмінних пунктів та інших надходжень і дозволяє врахувати не тільки 

явний, але й неявний ефект від реалізації в банку проекту з впровадження 

інноваційних технологій обслуговування клієнтів.  
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Зростаюча потреба в поліпшенні якості банківських продуктів і послуг, 

необхідність підвищення ефективності та рентабельності банківського бізнесу 

висуває за необхідне пошук нових підходів до управління бізнес-процесами. На 

сьогодні такою управлінською технологією для банків є аутсорсингу, 

застосування якого потребує визначення методологічних принципів стосовно 

загального алгоритму його впровадження з урахуванням особливостей бізнес-

процесів банку та ризиків. Все це обумовило актуальність дослідження. 

http://incom.ua/
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Метою дослідження є визначення необхідності впровадження аутсорсінгу 

у банківській сфері як ефективного інструменту управління діяльності банку в 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій. 

Банківський аутсорсинг – це процес повної або часткової передачі банком 

окремих функцій або бізнес-процесів для виконання сторонній організації, яка 

виступає в якості виконавця послуг і здійснює управління процесом реалізації 

даної послуги або бізнес-процесу в рамках власної діяльності.  

Зокрема, Н.Ю. Фітас стверджує, що використання аутсорсингу 

банківськими установами сприяє впровадженню новітніх технологічних 

розробок, підвищенню фінансової освіченості населення, поліпшенню якісного 

рівня обслуговування клієнтів, підвищенню привабливості банківського 

сектору для інвесторів, розвитку внутрішньої конкуренції [1].  

Такий різновид як ІТ-аутсорсинг припускає делегування зовнішній 

спеціалізованій компанії вирішення питань, пов'язаних з розробкою, 

впровадженням і супроводом інформаційних систем як цілком на рівні 

інфраструктури підприємства (супровід устаткування або ПЗ), так і обсягів 

робіт, пов'язаних з розвитком і / або підтримкою функціонування окремих 

завдань (програмування, хостинг, тестування тощо). Наприклад, у банках ІТ-

аутсорсинг вигідно використовувати для обробки великої кількості клієнтських 

заяв, що дозволяє зменшити витрати,  підвищити ефективність клієнтського 

сервісу. 

ІТ-аутсорсинг  є явищем широко розповсюдженим за кордоном. Однак, в 

Україні він не набув достатнього розвитку. Проте, окремі фахівці стверджують, 

що 50% ІТ ринку в Україні функціонує в тіні. В Україні ринок аутсорсинга міг 

би зростати швидше, але цьому перешкоджають як технологічні, так і 

психологічні проблеми.  

Зокрема, основними причинами цього є: відсутність довіри до 

постачальника послуг; необізнаність і нерішучість менеджерів у питанні 

переходу до нового способу ведення бізнесу з використанням аутсорсингу; 

складність у створенні належної системи контролю за діяльністю аутсорсера; 



47 

непередбачуваність діяльності і економічного стану аутсорсера в сучасних 

умовах господарювання та існування ризику значних збитків, зумовлених 

втратою клієнтів і необхідністю повторної реорганізації бізнесу у разі 

неналежного виконання аутсорсером своїх обов’язків чи його банкрутства; 

значний рівень корупції і тіньової економіки; недосконалість українського 

законодавства і податкової системи, що відлякує іноземних інвесторів і клієнтів 

[2, с. 116; 3, с. 194].  

Крім того, стримуючим фактором розвитку ІТ-аутсорсингу є 

недосконалість законодавства і слабка підтримка держави. Слід зазначити, що 

лише з підтримкою держави в Україні може бути створене сприятливе бізнес-

середовище для ІТ-аутсорсингу і, в тому числі, закордонного. В іншому 

випадку наша держава залишатиметься у тіні, поступово втрачаючи свої 

конкурентні переваги. В кінцевому результаті Україна буде витрачати значні 

кошти, закуповуючи іноземне програмне забезпечення, яке фактично 

розробили українські фахівці. 

При виборі аутсорсингової компанії, необхідно враховувати кілька 

основних факторів. Компанія повинна мати багаторічний досвід реалізації 

проектів високого ступеня складності для різних клієнтів і мати портфель 

успішно виконаних проектів для різнопланових організацій. Не менш важлива і 

кваліфікація експертів, про що може свідчити наявність сертифікатів і 

партнерські відносини, наприклад з провідними світовими виробниками 

комп’ютерного обладнання та розробниками програмного забезпечення. При 

виборі системного інтегратора важливо врахувати не тільки використання 

компанією кращого світового досвіду, а й власних ноу-хау. 

Отже, на сьогодні аутсорсинг як один із шляхів оптимізації витрат, 

підвищення ефективності та інструмент антикризового управління отримує все 

більшу популярність в банківській діяльності.  

Для подальшого розширення масштабів і вдосконалення форм 

банківського аутсорсингу доцільно здійснити удосконалення законодавчої бази,  

розробку загальної методології управління ризиками аутсорсингу, а також 
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здатності аутсорсингових компаній забезпечити дотримання стандартів 

ефективності, системності, послідовності, законності, безпечності та прозорості 

надання послуг. 
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В структурі активів банків найбільша частка припадає на кредитний 

портфель. Тому якісне управління кредитним ризиком є важливим фактором 

успішної діяльності та підвищення конкурентоспроможності банку. Одним з 

заходів, що дозволяє знизити кредитний ризик, є скоринг. 

Метою дослідження виступає вдосконалення методики скорингу в 

споживчому кредитуванні на основі аналізу особливостей застосування різних 

видів скорингу залежно від етапу кредитного процесу. 

Скоринг – сукупність статистичних методів, призначених для 

впорядкування множини об’єктів за допомогою оцінки їх атрибутів, а 

скорингова технологія передбачає побудову скорингової функції, 
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впорядкування множини об’єктів або розбиття її на класи з метою прийняття 

обґрунтованого рішення. 

У сфері кредитування скоринг – це  система, яка присвоює кожному 

позичальнику скоринговий бал для відображення рівня ризику числовим 

показником. Він формується на основі певної кількості характеристик 

позичальника. Досвід країн з ринковою економікою свідчить, що кількість 

характеристик відображає як елементи кредитної політики та ризик-апетит 

банку, так і ментальність позичальника. Втім, певні характеристики є 

притаманними для всіх категорій позичальників-фізичних осіб. Так, 

А.Б.Камінський узагальнює їх таким чином: 

1) соціально-демографічні (вік, освіта, шлюбний статус, 

приналежність до певної соціальної групи, регіон проживання); 

2) професійно-кваліфікаційні (стаж роботи на останньому місці 

роботи, посада, сукупний досвід роботи); 

3) характеристики добробуту (величина та структура доходів, 

наявність рухомого та нерухомого майна); 

4) поведінкові та інші характеристики (повернення кредитів в 

минулому, наявність та тип простроченої заборгованості) [0]. 

В науковій літературі виділяють чотири види кредитного скорингу, які 

застосовують залежно від цілей, які ставить перед собою банк, або залежно від 

етапу кредитного процесу:  

1) аплікаційний (аpplication scoring) – скоринг за актуальними даними 

протягом оформлення заявки – дозволяє оцінити кредитоспроможність 

потенційних позичальників за наданою інформацією для отримання кредиту; 

2) поведінковий (behavioral scoring) – скоринг протягом кредитного 

періоду – дозволяє математично оцінити ймовірність повернення кредиту через 

оцінку динаміки стану кредитного рахунку позичальника. Скорингові моделі 

дозволяють спрогнозувати зміну платоспроможності позичальника, визначити 

оптимальні ліміти за кредитною карткою тощо; 
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3) колекторський (collection scoring) –  оцінка ймовірності повернення 

кредиту та визначення пріоритетних напрямів роботи щодо позичальників при 

класифікації кредитного рахунку як «незадовільний». Collection-скоринг 

дозволяє вести планомірну роботу з простроченою заборгованістю до моменту 

її передання в колекторське агентство; 

4) шахрайства (fraud  scoring) – здійснення оцінки можливості шахрайства 

та ймовірності потенційних неправомірних дій позичальника [2]. 

Застосування банками скорингових систем для оцінки 

кредитоспроможності позичальників має ряд суттєвих переваг: зменшення 

обсягу проблемних кредитів, швидка процедура оцінки позичальника, 

зменшення кількості необґрунтованих відмов у видачі кредиту, зниження 

сформованих резервів під можливі втрати за кредитами, зниження 

суб’єктивності при видачі кредиту. Однак для досягнення даних переваг, а 

також для найбільш позитивного результату від використання скорингових 

систем, вони повинні відповідати певним вимогам.  

Скорингова система повинна адекватно відображати рівень 

кредитоспроможності позичальника, тобто, методика її оцінки повинна 

періодично переглядатися в результаті будь-яких змін, що відбуваються на 

ринку та в суспільстві в цілому, оскільки  релевантність таких моделей з часом 

має тенденцію до зниження. 

В Україні наявна проблема недосконалості баз даних позичальників.  

Оскільки аналітична база банку є важливим елементом для об’єктивної оцінки 

кредитоспроможності, а бюро кредитних історій не досить ефективні, банку 

доцільно створювати  централізовані системи даних про позичальників.  

Важливо щоб скорингова система передбачала звітність, на підставі якої 

можна відстежувати адекватність роботи всієї системи кредитного скорингу, 

використовуваних моделей і стратегій оцінки позичальників. 

Розроблені скорингові моделі повинні постійно вдосконалюватись у 

зв’язку з появою нових факторів, що впливають на кредитний ризик, бути 

гнучкими та здатними співпрацювати з іншими банківськими системами [1, 3]. 
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Отже, скорингові системи є ефективним інструментом кредитного ризик-

менеджменту, що дозволяють підвищити якість оцінки кредитоспроможності 

позичальника при зменшенні затрат часу та можуть бути ефективно застосовані 

на різних етапах кредитного процесу. 
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 Постановка проблеми. Сьогодні існуюча тенденція зростання кількості 

банківських продуктів та послуг у якісному обслуговуванні повинна 

відповідати своєчасному та найбільш повному задоволенні потреб клієнтів. 

Ефективне впровадження комп’ютерних та Інтернет-технологій значно 

спрощують процес взаємодії клієнтів з банком. 

 Мета.  Визначення сутності Інтернет-банкінгу, розкриття його 

можливостей та переваг. 

 Виклад основного матеріалу. Інтернет-банкінг – це технологія 

віддаленого банківського обслуговування, яка дає змогу клієнтові отримувати 
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банківські послуги через мережу Інтернет [1]. Даний вид банкінгу дозволяє 

користувачам здійснювати великий обсяг операцій з будь – якого комп’ютера, 

що підключений до мережі Інтернет (в офісі, вдома, у відрядженні), а також 

переглядати курси валют, оголошення банку, надавати заявки на 

купівлю/продаж/конвертацію валюти. 

За рівнем послуг, що надаються, системи Інтернет-банкінгу поділяються: 

1. Інформаційні – системи, що надають клієнтам банку інформацію 

індивідуального і загального порядку (запит виписки; завантаження інформації 

про транзакції тощо); 

2. Трансакційні – системи, що дозволяють проводити активні операції з 

рахунком клієнта, а саме управління готівкою, перекази, трансакції через 

автоматичну клірингову систему, надання та оплату рахунків та ін. 

 За сферою застосування дані системи  поділяються: 

1. Consumer-banking – системи, орієнтовані на фізичних осіб; 

2. Business-banking – системи, орієнтовані на юридичних осіб 

(корпоративний сектор) [2]. 

 Серед банків, які активно просуваються на шляху освоєння Інтернет-

банкінгу можна виділити ПриватБанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, 

Укрексімбанк, ПУМБ, Universal bank, Альфа-Банк, OTP Bank, Дельта-банк. 

Станом на 25.11.2013р. Інтернет – банкінг пропонують 38 банків з числа 50 

лідерів по активам. [3].  

Зручність Інтернет-банкінгу проявляється у тому, що можливість 

отримання передоплати від користувача автоматично страхує його бізнес. Після 

отримання авансового платежу, магазин з більшою ймовірністю для клієнта 

виконає зроблене замовлення. За експертними оцінками, ймовірність доставки 

складає майже 100% - що і надає впевненості магазину у реалізації товару та 

впевненості користувачу у його надходженні. Купівлю товарів в системі 

Інтернет-банкінгу можна здійснювати незалежно від місця проживання та без 

прив’язки до робочого графіка магазину.  
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У найбільшому українському банку «ПриватБанк» працює сервіс під 

назвою «Магазин». Це онлайн-каталог різноманітних товарів, які можна 

оплатити за допомогою банківської картки одразу, або в розстрочку. 

«Магазин» ПриватБанку надає клієнтам переваги, а саме: безвідсотковий 

кредит для покупок в інтернеті; бонуси від ПриватБанку за здійснені покупки; 

консультанти, які оперативно допоможуть зробити покупку в Інтернеті; угоди 

гарантуються поверненням товару у разі виникнення труднощів; куплений 

товар можна буде забирати в точках продажів «Магазину» по всій Україні. 

З жовтня 2014 року клієнти Агрокомбанк можуть підключитися до 

системи дистанційного обслуговування "Інтернет-Банкінг". Нова система 

"Інтернет-Банкінг" від АгроКомБанк розрахована на клієнтів, які цінують свій 

час та бажають 24 години на добу 7 днів на тиждень керувати своїми коштами 

без відвідування банку.  

Перевагами роботи системи Інтернет-банкінгу є те, що вона: 

1. Виконує операції в режимі on-line; 

2. Працює цілодобово без перерв і вихідних, доступна з будь-якого 

комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет у будь-якій точці світу; 

3. Не потребує спеціального програмного забезпечення, лише наявність 

будь-якого Web-браузера; 

4. Має максимально спрощену процедуру попередньої реєстрації 

(підключення) та часто безкоштовну довідку (в основному якщо дзвінки 

виконуються зі стаціонарних телефонів у межах України); 

5. Має механізм взаємної аутентифікації банку і клієнта; 

6. Забезпечує захист операцій клієнта рахунок застосування паролів, які 

зберігаються у системі в зашифрованому варіанті;  

 Висновки. На сьогодні ефективність упровадження Інтернет - банкінгу в 

українських банках не є достатньо високою. Сучасні Інтернет-технології 

дозволяють банкам істотно прискорити та спростити документообіг, знизити 

собівартість банківських операцій, зменшити обсяг паперової роботи. Інтернет-

банкінг знижує витрати банку, підвищує комфорт і дозволяє банку отримувати 
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додатковий комісійний дохід. Завдяки  цьому, щоб залучати й утримувати  

клієнтів банкам  слід  пропонувати  більш вигідні умови клієнтам, які 

укладають договори за допомогою системи Інтернет-банкінгу. Чим дорожчим є 

час – тим потрібнішим є Інтернет-банкінг. 
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Стабільність банківської системи – комплексна характеристика стану 

банківської системи, при якому реалізується її сутність і призначення в 

економічній системі країни, адекватно та ефективно виконуються її функції, а 

також забезпечується спроможність підтримувати рівновагу [1]. 

Стабільність банківської системи розглядається як ситуація, коли в 

національній банківській системі не відбуваються банкрутства банків; або як 

ситуація, коли національна банківська система є стійкою та прибутковою [1]. 
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Таблиця 1 

Показники стабільності банківської системи 

 1.01.2012 1.01.2013  1.01.2014 1.01.2015  1.03.2015 

Чистий дохід(збиток), млн. 

грн. 
-7 708 4 899 1 436 -52 966 -74 531 

Кількість банків, які мають 

банківську ліцензію 
176 176 180 163 151 

Активи 1054280 1 127192 1 278 095 1 316 852 1 669 397 

В т.ч. кредити надані 825 320 815 327 911 402 1 006 358 1 309 228 

Питома вага кредитів в 

активах банків,% 
78,0 72,0 71,3 76,4 78,0 

Частка простроченої 

заборгованості за 

кредитами узагальній сумі 

кредитів, % 

9.6 8.9 7.7 13.5 16.8 

 

Виходячи з даних, що представлені в таблиці, можна зробити висновок, 

що стабільність банківської системи була порушена у 2014 році, тоді 

банкрутами було визнано 17 банків і зафіксовано збитків у розмірі 52966 млн. 

грн. Така тенденція спостерігалась і у 2015 році. За перші два місяці 2015 року 

збанкрутувало 12 банків та зафіксовано збитків у сумі – 74531млн.грн. 

Для оцінки стану фінансової стабільності банківської системи 

використовуються певні індикатори – показники поточного фінансового стану і 

стійкості фінансових установ країни.  

Одним із найважливіших індикаторів такого стану є динаміка питомої 

ваги проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля.  

Наразі відсутнє одностайне тлумачення проблемного кредиту. Так, 

Базельський комітет з банківського нагляду трактує проблемний кредит як 

кредитний продукт, за яким є істотні порушення строків виконання зобов’язань 

перед банком, істотне погіршення фінансового стану боржника, істотне 

погіршення якості чи повна втрата забезпечення. 

Відповідно до національної практики, однією з умов віднесення кредиту 

до категорії «проблемний» є висока наявність ризику невиконання 

позичальником взятих зобов’язань. Крім того, додатковими умовами 

виступають не лише строк прострочення платежів, а й наявність забезпечення 
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за ними. Забезпечення має бути співставне з сумою кредиту та стійким до 

впливу інфляції. 

І якщо за нормальних умов зовнішнього середовища банки, зазвичай, 

адекватно оцінюють кредитний ризик та активно працюють над зменшенням 

ризику неповернення кредитів, то в умовах піднесення економічної системи 

ринкового типу збільшується кількість наданих кредитів. Наступною фазою 

зазвичай йде кризовий стан економіки під час якого банківські установи, 

наражаються на небезпеку виникнення «кризи неповернення». Така ситуація 

призводить до колапсу роботи банку, критичного падіння його фінансової 

стійкості (без оперативного збільшення капіталу) та, як останньої стадії – 

банкрутства, а банкрутство,як зазначалось, є одним із показників нестабільності 

банківської системи.  

У процесі управління проблемними кредитами, банк має якнайширше 

застосовувати методи їх мінімізації, вдосконалювати відомі та шукати нові 

підходи до вирішення проблем кредитної діяльності. 

Можна застосовувати три основні способи управління проблемними 

кредитами: перший – піти на поступки і знайти компроміс для обох сторін, 

(метод реабілітації), або ж другий – припинення відносин з позичальником 

шляхом звернення до колекторських фірм, продажу кредиту третім особам, 

судовий позов, продаж застави (метод ліквідації) і як альтернативний спосіб 

першим двом – імунізація балансу.  

Імунізація балансу банків від проблемних кредитів означає очищення за 

допомогою комплексу інструментів кредитного портфеля банку від проблемних 

активів задля вивільнення сформованих резервів та покращення прибутковості 

кредитування. Важливим ефектом імунізації є врахування основних параметрів 

проблемних кредитів на даний та запобігання їх у подальшому процесі 

кредитування (тобто, наприклад схильність підприємств певної галузі чи групи 

громадян не віддавати кредити, тощо), що знижує загальний рівень ризику 

банківської діяльності.  
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Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що проблемні 

кредити є реальною загрозою стійкості банківської системи. В умовах 

відсутності можливості звести ризик до нуля, завданням управління 

проблемними кредитами є обмеження його негативного впливу.  

Розробка та використання сучасних методів управління стабільністю 

банківської системи в частині мінімізації ризику неповернення вкладень 

виступає одним із засобів активізації економічного життя та відновлення 

економіки у післякризовий період. 
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Постановка проблеми. Кредит та кредитні відносини є невід’ємною 

складовою економічної системи України. Функціонування великих підприємств 

у ринковій економіці передбачає постійний оборот капіталу. У разі відсутності 

власних коштів підприємства відчувають дефіцит оборотних засобів і змушені 

звертатися до банківських установ за кредитними ресурсами, оскільки саме 

банки є основною ланкою кредитної системи. Кредитна діяльність банків, як 

відомо, завжди супроводжується ризиками. 



58 

Джерелом доходу більшості банків України є кредитні операції, значну 

частку у яких займає кредитування корпоративних клієнтів, що 

супроводжується досить високим рівнем кредитного ризику. Саме тому 

управління кредитуванням корпоративних клієнтів є актуальною проблемою. 

Метою роботи є дослідження та систематизація підходів щодо етапів 

управління кредитним ризиком корпоративних клієнтів.  

Виклад основного матеріалу. Ризик є невід’ємною частиною банківської 

діяльності, оскільки банкам притаманні ризики, пов’язані зі специфікою їх 

діяльності. Кредитування корпоративних клієнтів є досить вигідним джерелом 

доходів для банку. Саме корпоративні клієнти часто стають споживачами 

довгострокових кредитних послуг, що дає можливість комерційному банку 

отримати чималі прибутки, проте варто пам’ятати, що довгострокові кредитні 

послуги на великі суми – це можливість зазнати чималих втрат, адже де є 

кредит, там завжди присутній ризик.  

Банківському кредитуванню корпоративних клієнтів притаманна велика 

кількість ризиків – це процентний, валютний, операційний та кредитний ризик, 

який, на нашу думку, є найбільш вагомим при кредитуванні корпоративних 

клієнтів. 

Кредитний ризик – це імовірність неповернення позичальником 

отриманого кредиту та процентів за користування позикою у результаті 

фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства [1]. 

У банківській діяльності розрізняють такі рівні кредитного ризику [2]: 

кредитний ризик за окремою угодою – імовірність збитків від невиконання 

позичальником конкретної кредитної угоди; кредитний ризик усього портфеля - 

величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля. Відповідно для 

кожного рівня використовуються різні методи оцінювання ризику і методи 

управління ним, вони зумовлені різними факторами. 

Етапи управління кредитним ризиком корпоративних позичальників 

наступні [3, с. 26]:  

 ідентифікація ризику;  
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 усесторонній аналіз ризику;  

 вимірювання та оцінювання величини ризику;  

 мінімізація або оптимізація рівня ризику;  

 моніторинг ризику. 

Моніторинг кредитного ризику корпоративних клієнтів можна розподілити  

на дві складові [4]: моніторинг на рівні кредитного портфеля корпоративних 

позичальників; моніторинг на рівні окремого позичальника (на стадії відбору та 

в процесі використання кредиту позичальником). 

Під час роботи з корпоративними клієнтами існують певні особливості 

реалізації кожного з етапів процесу управління кредитним ризиком. На 

кожному етапі можуть виникати проблеми, що пов’язані з такими недоліками: 

відсутність у комерційних банків України документально зафіксованих 

положень реалізації своєї кредитної політики, зокрема щодо ризиків; 

відсутність лімітів концентрації кредитного портфеля; неякісний аналіз галузі, 

до якої належить корпоративний клієнт; завищення вартості заставного майна 

при укладанні кредитного договору; неефективність контролю за цільовим 

використанням кредитних коштів позичальника; несистематизований 

моніторинг кредитного ризику корпоративного кредитування.  

Хоча під час роботи з корпоративними клієнтами індивідуальний підхід до 

кожного позичальника є необхідністю, проте в частині управління кредитним 

ризиком повинен бути уніфікований підхід, що формує політику комерційного 

банку щодо концептуально можливого розміру кредитного ризику, який 

можливо допустити. 

Висновки. Таким чином, досягнення високих темпів економічного 

зростання є одним з головних пріоритетів розвитку економіки України, а 

кредитування корпоративних клієнтів – це один зі способів досягнення цієї 

мети. Значні кредитні ризики корпоративного кредитування повинні бути 

нівельовані ефективним управлінням даного виду діяльності на кожному з 

вищезазначених етапів. 

 



60 

Список використаних джерел 

1. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / 

А.М. Герасимович – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с. 

2. Моніторинг кредитного ризику в контексті управління 

конкурентоспроможністю банку : монографія / Л.О. Гаряга, Т.І. Гончарук, 

М.Е. Люзняк, Г.М. Чепелюк. – К.: УБС НБУ, 2012. – 325 с. 

3. Благодир Я.Я. Управління кредитними ризиками банку / Я.Я. Благодир // 

Збірник наукових праць Національного університету Державної податкової 

служби України. – 2009. – № 2. – С. 23-30. 

4. Гаряга Л. О. Організаційна складова моніторингу кредитного ризику в 

банку / Л. О. Гаряга // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : 

збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 

21–22 травня 2009 р.) / ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С. 20-21. 

 

 

УДК 336.713:330.146 

ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКІВ  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Кісіль О. В. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гаряга Л. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування фінансової 

системи України суттєвою проблемою, що постає перед банківською системою, 

є подолання фінансово-економічної кризи. Банк повинен забезпечувати 

прибутковість, стабільну діяльність, підтримку довіри з боку клієнтів та 

впевненість кредиторів у фінансовій стійкості установи, а, особливо, у період 

нестабільного фінансового становища країни. 

Власний капітал є одним із чинників забезпечення надійності і 

конкурентоспроможності банку, показником стійкості та здатності до 
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подальшого розвитку. Саме тому підвищення капіталізації банків України є 

актуальною проблемою. 

Метою роботи є дослідження шляхів нарощення власного капіталу банків 

у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Головним критерієм, за яким суспільство 

оцінює міцність, надійність та масштабність банку, є величина власного 

капіталу. 

Сума власних коштів банку, що становить фінансову основу його 

діяльності та джерело ресурсів, називається власним капіталом банку. 

Управління власним капіталом – це складний процес, що потребує залучення 

висококваліфікованих фахівців з метою формування оптимального розміру 

капіталу, його розподілу та контролю над ризиками. Крім того, достатня 

кількість власних коштів банку є своєрідною «страховкою» від різноманітних 

ризиків, пов’язаних з банківською діяльністю. 

Виконання банками своїх функцій та ефективність їх функціонування 

безпосередньо залежить від забезпеченості банків фінансовими ресурсами, 

тому управління власним капіталом банку направлене на нарощення власного 

капіталу – капіталізації. Нині рівень капіталізації українських банків 

визначається як занизький, тому що супроводжується надмірною 

концентрацією ризиків у банківській діяльності, обмеженим кредитним 

потенціалом, низьким рівнем ВВП, міжнародного руху капіталу, нездатністю 

окремих банків залучати значні об’єми коштів та вести інвестиційну діяльність. 

Для того, щоб управління власним капіталом банку було ефективним, 

необхідно використовувати як внутрішні, так і зовнішні шляхи нарощення та 

джерела фінансування, що сприятимуть його фінансовій стабільності та 

надійності і гарантії збереження коштів клієнтів та вкладників. Ураховуючи 

нестабільність в країні у багатьох банків недостатньо прибутку, що зумовлює 

проблеми вибору джерела фінансування [1]. Вирішенням даної проблеми для 

багатьох банків України є нарощення власного капіталу шляхом залучення 

інвестицій до статутного капіталу, які можуть здійснювати держава, вітчизняні 
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та іноземні інвестори або залучення коштів на умовах субординованого боргу. 

Інвестиції вітчизняних інвесторів позитивно впливатимуть як на окремий банк, 

так і на економіку країни взагалі, оскільки участь іноземних інвесторів може 

сприяти виникненню не лише позитивних явищ, а й низку проблем для 

економіки держави – контроль і залежність від іноземного капіталу. Роль 

держави у нарощенні власного капіталу банку відбувається шляхом придбання 

акцій за рахунок державних коштів і облігацій внутрішньої державної позики 

[2]. Це може призвести до збільшення кількості власників і ризику втрати 

акціонерами контрольного пакету акцій.  

На відміну від залучення інвестицій до статутного капіталу, 

субординований борг – це звичайні незабезпечені капітальні інструменти, які за 

умовою контракту не можна забрати з банку раніше, ніж через п’ять років, а у 

разі банкрутства чи ліквідації повертають інвестору після погашення претензій 

усіх інших кредиторів [3]. Субординований борг є тимчасовим джерелом 

збільшення власного капіталу, оскільки враховується у складі додаткового 

власного капіталу зі щорічними амортизаційними відрахуваннями. 

Для підвищення рівня капіталізації банків в Україні варто здійснювати 

наступні заходи [4]: 

 стимулювати залучення власного банківського прибутку для інвестицій 

у капітал шляхом звільнення від оподаткування частини прибутку кредитних 

установ, спрямовану на підвищення рівня їх капіталізації; 

 стимулювати приплив капіталу у банки за рахунок активного залучення 

коштів акціонерів, у тому числі портфельних інвесторів; 

 встановити економічну межу оптимального впливу зарубіжного капіталу 

на вітчизняні банки на рівні 40-45% від капіталу усіх банків; 

 збільшувати показник адекватності капіталу через консолідацію 

банківської системи України. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що залежно від своєї 

специфіки кожна банківська установа повинна самостійно обирати шляхи 
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нарощення власного капіталу, керуючись своїм фінансовим станом та 

економічною ситуацією в країні.  
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Банківські установи посідають важливе місце у фінансовій системі будь-

якої розвиненої держави. Економічна безпека банківської системи всебічно 

впливає на економічні процеси в країні загалом, а саме стійкість національної 

валюти, її купівельну спроможність, забезпечення міжгалузевого і 

міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу тощо. Вищезазначене 

обумовлює актуальність дослідження проблеми банківської безпеки України.  

Питанням забезпечення банківської безпеки країни присвячено багато 

праць таких науковців як В.Соловйова, Р.Гриценка, М.Зубка, В.Шурпакова, 
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О.Барановського та інших. Однак, наявні теоретичні та методичні 

напрацювання науковців вимагають уточнення та подальшого дослідження. 

Слід зауважити, що поняття «банківська безпека» є поки що недостатньо 

дослідженим. Від чіткого його визначення залежить формування системи 

забезпечення фінансової безпеки банків та банківської системи в цілому. 

Так, В. Соловйов визначає термін «банківська безпека держави» як такий 

стан діяльності банківської системи країни, за якого забезпечується: стабільне 

кредитування реального сектору економіки, висока доступність та ефективне 

використання кредитних ресурсів банківських установ, незалежність 

банківського капіталу від учасників-нерезидентів 2. Крім того Р.Гриценко 

зазначає: «економічна безпека банківської системи – це стан банківської 

системи, за яким її фінансова стабільність чи репутація не може бути підірвана 

цілеспрямованими діями певної групи осіб і організацій або фінансовою 

ситуацією, що складається всередині і зовні банківської системи 1. 

Як вважає Шурпаков В., під банківською безпекою мається на увазі 

організація заходів із запобігання можливим загрозам діяльності банку 5. 

В даний час Україна переживає непростий етап її становлення, тому 

забезпечення банківської безпеки є одним із пріоритетних питань. 

Основним індикатором стану банківської системи, відповідно до 

Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, є частка іноземного 

банківського капіталу в загальному обсязі банківського капіталу 3. Цей 

показник, не повинен перевищувати 30 %. Небезпека вказаної категорії в першу 

чергу пов’язана із зростанням іноземного капіталу у статутному капіталі банків, 

що може призвести до часткової або повної втрати незалежності у банківському 

секторі країни. Дані щодо цього показника наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків України за 

період з 01.01.2011 по 01.01.2015 рр. 4. 

Розглянувши фактичне значення показника можна сказати, що станом на 

початок 2011 року він складав 35,8 %, далі протягом 2011-2012 відбувся 

приріст і його значення досягнуло 41,9 %. А вже на початку 2015 року 

спостерігається зменшення частки іноземного капіталу до 34%. Отже, протягом 

п’яти досліджуваних років показник частки іноземного капіталу у банківському 

статутному капіталі перевищував допустимий. Однак, на фоні сучасного 

дефіциту платіжного балансу, у тому числі негативного сальдо фінансового 

рахунку, загрозою є зменшення частки іноземного капіталу, що свідчить про 

відтік іноземних інвестицій з країни. 

Чільне місце в системі фінансової безпеки банківських клієнтів посідає 

розмір вартості кредитів, оскільки він дозволяє з’ясувати, чи буде 

рентабельною реалізація проекту, на здійснення якого береться кредит, тобто 

чи окупляться затрати. Граничне значення показника становить не більше 10 %. 

З 2011 року можна спостерігати перевищення допустимого значення і 

збільшення його в два, а то й більше разів аж до 2015 року. Крім того, станом 

на 01.04.2015 року середньозважена процента ставка за кредитами суб’єктів 

господарювання та фізичних осіб становила 23,9 %. 
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Таким чином, в умовах погіршення стану вітчизняного 

макроекономічного середовища та наявності політичної нестабільності зростає 

рівень загрози банківській безпеці України. Зазначене підтверджується 

відтоком іноземного капіталу з банківської системи, зростанням вартості 

кредитів фізичних та юридичних осіб, а також значним відтоком депозитів з 

банківських установ, що свідчить про зростання рівня недовіри до банківського 

сектору та нарощування небезпеки для його функціонування. 
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Останнім часом більшість країн світу ставлять питання усунення 

доларизації, як головної загрози національних та глобальної фінансових систем. 
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Ставлячи долоризацію в якості завдання, країни на національному рівні 

приймають комплекс заходів, в першу чергу для зміцнення національної 

валюти та економічної безпеки. На глобальному рівні – це питання поки ще 

розглядається на рівні окремих концепцій та проектів, до яких можна віднести 

проекти альтернативних світових валют, зокрема концепцію енерговалюти. 

Вагомий внесок у формування теоретико-методологічних засад концепції 

впровадження енерговалюти в економіку суспільства належить вченим 

Є. Балацкому, П. Кузнєцову, В. Пономарьову, М. Ріверо, Р. Сайфуллаевій, Ш. 

Сайфуллаеву. Але невизначеність сутності енерговалюти, механізмів її 

впровадження, необхідність оцінки ризиків та наслідків для глобальної 

економіки викликають дискусію в наукових колах, що підтверджує 

актуальність і обумовлює вибір теми дослідження.  

Метою дослідження є розкриття сутності поняття «енерговалюта», 

обґрунтування перспективності введення Lectro як світової валюти 

майбутнього. 

Більшість науковців схиляються до думки, що енерговалюта – це валюта, 

заснована не на прив’язці до золота або якогось іншого дорогоцінного металу, а 

на енергетичному еквіваленті [1]. Проте гостра дискусія стосується її 

можливості стати новим монетарним еквівалентом на заміну пануючого долара. 

Так, у відповідь опонентам Ш. Сайфуллаев обгрунтовує, що енергоконцепція та 

енерговалюта: надасть позитивний ефект світового масштабу за рахунок 

контролю емісія нової валюти міжнародним співтовариством; не прагне до 

радикалізму, а шукає критерій переходу від енергетичних одиниць до грошових 

одиниць; потребує створення наукової теорії та розробки положень концепції з 

прогнозуванням усіх можливих наслідків від переходу на новий енергетичний 

еквівалент в економіках світу. Він також наполягає, що прихильники 

енерговалюти, зокрема «енергорубля», пропонують її використовувати лише в 

якості універсальної міри вартості у світовій економіці, з чого не слідує 

обов’язковість заміни грошових одиниць на енергетичні [2]. Зокрема,  

П.Г. Кузнєцов, автор переходу на енерговалюту, стверджував: «Кіловат-годину 
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можна буде використовувати як універсальну міру вартості у світовій економіці 

третього тисячоліття, причому сам перехід до глобальної енерговалюти 

представляється найбільш природним кроком для всіх громадян серед 

більшості країн світу після першої глобальної Великої депресії». Одним з 

«плюсів» енерговалюти є простота: «Порівняння «курсів» національних валют 

зведеться до простого перерахунку – скільки кіловат-годин енергії можна 

купити за грошову одиницю, наприклад, країни «А» і скільки кіловат-годин 

можна купити за грошову одиницю вже іншої країни «Б» [3]. 

Підтримуючи енергоконцепцію та враховуючи можливості та переваги 

при створенні нової альтернативної валюти, у 2011 році вчений та колишній 

працівник НАСА Майкл Ріверо запропонував введення нової валюти Lectro, 

обіг якої буде залежати від використання і виробництва електроенергії. Вона є 

постійною універсальною цінністю, децентралізує створення грошей, стимулює 

енергозбереження та інновації, повертає людині результати її праці, не може 

бути монополізована, не дозволяє маніпуляцій тощо [4]. На думку М. Ріверо, 

нова енерговалютна система буде функціонувати так: виробники електроенергії 

випускають сертифікати (грошові знаки) в міру виробництва кіловат. Як тільки 

хтось оплачує рахунок за енергію, він тим самим погашає ці сертифікати, і 

сертифікати вилучаються з обігу. Таким чином, підтримується постійний потік 

грошових коштів. Перевагою валюти Lectro є відсутність потреби у фінансових 

посередниках (банках чи розрахункових палатах). У випадку переходу на 

електронні розрахунки, алгоритм буде схожий на Bitcoin (електронну валюту за 

принципом «із рук в руки»), де у кожного є особистий електронний гаманець, а 

вся грошова система може бути з відкритим вихідним кодом, так що створення 

грошей буде на 100% прозорим. Ще однією перевагою Lectro, порівняно із 

сучасними грошима, є прив’язка до потреб реального бізнесу, оскільки наразі 

виробництво потребує фінансування і енергозабезпечення. Зрозуміло, що 

енергоспоживання в економіці тісно зв’язане із динамікою її промислового 

розвитку. Не слід також забувати про можливість використання Lectro як 

засобу остаточного погашення боргів. Сучасні декретні валюти не можуть 
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дозволити цього зробити. У системі тільки декретних валют борги ніколи не 

погашаються, а лише переходять від одних осіб до інших і весь час 

накопичуються [5]. Варто зазначити, що введення Lectro створить додаткову 

ліквідність для підприємств електроенергетики. Якби частина виробничого 

капіталу була прив’язана до електрогенерації, на ринках спостерігалась б 

менша волатильність, а умови для фінансування проектів були б більш 

стабільними. Перевагою більше психологічного характеру є те, що рівність 

грошей і енергії спонукатиме до енергозбереження і підвищення енергетичної 

ефективності. 

Отже, слід констатувати наявність перспектив створення та 

впровадження енерговалютної системи в майбутньому. Але очевидним є 

формування мультивалютної фінансової системи, де нові альтернативи можуть 

бути цілком прийнятними.  
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У процесі своєї діяльності банківська установа піддається кредитному 

ризику, ефективне управління яким є важливою умовою її функціонування. 

Пошук нових додаткових методів мінімізації кредитного ризику є важливим 

завданням, яке у зарубіжній практиці частково вирішується за рахунок 

застосування кредитних деривативів. Тому вивчення сутності та видів даних 

інструментів кредитного ринку є актуальним на сьогодні. 

Визначення поняття «кредитний дериватив» досить різні. Так, А. 

Лобанов  трактує поняття «кредитний дериватив» як  позабалансові фінансові 

інструменти,  що дозволяють одній стороні (покупцю кредитного захисту) 

перенести кредитний ризик на іншу сторону (продавцю кредитного захисту) без 

переходу права власності на цей актив [1, с. 471]. Крім того, Г. Миськів 

зазначає, що «кредитний дериватив - це фінансові інструменти, за якими 

«продавець деривативу за певну комісійну винагороду погоджується виплатити 

суму боргу за базовим кредитним контрактом у разі неплатоспроможності 

позичальника, а покупець деривативу зобов'язується оплатити комісійну 

винагороду (компенсацію за взяття ризику)»[2]. 

Слід зауважити, що в сучасній міжнародній практиці виділяють наступні 

види кредитних деривативів (рис. 1). Так, найпростішим різновидом кредитних 

деривативів є кредитні форвардні угоди, за якими ризик дефолту зазвичай 

лежить на покупцеві: у разі настання кредитної події відбувається ринкова 

переоцінка, і угода виконується. 

Варто зазначити, що в сучасній міжнародній практиці, особливої 

популярності набули кредитні дефолтні свопи (CDS) як класичний вид 

кредитного похідного інструменту, враховуючи те, що на нього  не  впливають 
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зміни ринкової вартості базисного активу доти, поки по ньому не настане 

кредитна подія [1, с. 472]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація кредитних деривативів 

Так, на ринку кредитних деривативів CDS набувають подальшого 

поширення. На кінець червня 2014 року контракти із центральними 

контрагентами становили 27% від умовної суми CDS, що  на 4% вище ніж в 

попередньому році. Двосторонні угоди про взаємозалік знизили чисту ринкову 

вартість розміщених CDS - контрактів, які забезпечують міру впливу 

кредитного ризику контрагента, до 23% від їх валової ринкової вартості [3]. 

Кредитні опціони є аналогами кредитних своп - контрактів, поява  яких 

пов’язана із прагненням учасників  отримати ще більшу свободу і гнучкість в 

управлінні кредитним ризиком. Особливість їх є наявність характеристик 

вірогідності в умовах здійснення платежів. 

Індексні кредитні інструменти відрізняються від інших  високим рівнем 

ліквідності та більш досконалою системою розрахунків, оскільки передбачають 

ф'ючерсні і опціонні контракти між казначейськими векселями Уряду США і 

євродоларом на товарній біржі Чікаго (Treasury bill-Eurodollar spread, TED 

spread); деривати на щоквартальний індекс банкрутства товарної біржі Чікаго 

(CME Quarterly Bankruptcy Index, CME QBI) та інші.  

Кредитні ноти є різновидом балансових інструментів і є комбінацією 

звичайного процентного цінного паперу з  будь - якою умовою, пов’язаною із 

Класифікація кредитних деривативів 
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кредитним ризиком. Мета такої угоди - отримання більш високої дохідності за 

рахунок прийняття на себе частини кредитного ризику за обговореним активом. 

Механізм використання даних інструментів хеджування кредитних ризиків 

базується на умовних зобов’язаннях емітента, виплати за якими обумовлені 

виконанням позичальником зобов’язань за кредитом, виданим йому емітентом. 

Ключовою особливістю сек’юритизованих активів є менша чутливість 

вартості свопу до паралельних переміщень кривої кредитних спредів, а значить, 

і менша волатильність, але при цьому вища еластичність до поворотів кривої. 

Сек’юритизація активів передбачає виведення певної частини дохідних активів 

за баланс банку та здійснення рефінансування даних активів шляхом емісії 

цінних паперів, які потім можуть бути реалізовані на відкритому ринку. 

Висновки. Ураховуючи нестійкий фінансово-економічний стан України 

та відсутність законодавчого підкріплення, застосування кредитних деривативів 

банків є обмеженим. Однак, кредитні деривативи мають низку переваг 

порівняно з іншими методами мінімізації кредитних ризиків, зокрема: дають 

можливість кредитору не розривати довгострокові відносини з клієнтом, 

оскільки при настанні кредитної події банк може запропонувати позичальнику 

прийнятну схему реструктуризації заборгованості. Крім того, позабалансові 

кредитні деривативи дозволяють передати кредитний ризик контрагенту без 

передачі права власності на базовий актив і захищають від кредитного ризику 

протягом усього періоду дії базового активу. 
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Активізація глобалізаційних та інтеграційних процесів щодо фінансових 

ринків наприкінці ХХ ст. (впровадження принципів ринкової економіки у 

посткомуністичних країнах та країнах, що розвиваються), а також зростаюча з 

року в рік кількість «мильних бульбашок» на ринках активів, зумовили 

підвищення ймовірності виникнення системних банківських криз, не лише на 

національному, але й світовому рівні. Глобальний характер, надзвичайно високі 

витрати на ліквідацію їх руйнівних наслідків об'єктивно зумовлюють 

посилення інтересу науковців до теоретичних і практичних аспектів 

проблематики банківських криз. 

У відомому сенсі кризові явища можна розглядати як неминучий наслідок 

інтенсивного зростання банківського сектора. Аналізуючи витоки кризи 

глобальної фінансової системи 2008 року, необхідно мати на увазі, що ця 

проблема не замикається тільки на локальні проблеми ненадійних іпотечних 

позичальників, випуск ризикованих фінансових інструментів, тобто всього 

того, що можна визначити як хижацьке кредитування. 

Основними проявами кризи на міжнародному фінансовому ринку стали: 

• різке стиснення банківської ліквідності; 

• банкрутства інвестиційних банків; 

• зниження провідних фондових індексів, зростання волатильності; 

• погіршення якості банківських активів, в першу чергу іпотечних цінних 

паперів. 

Дефініція «банківська криза» не має однозначного трактування, проте 

щодо її сутності то більшість вітчизняних та зарубіжних науковців сходяться у 

думці, що, відносно наслідків, кризою можна визначити проблемну ситуацію в 
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банках, що призводить до істотного зменшення капіталу банківської системи 

[1, с. 227]. Більшість науковців підкреслюють, що однією з причин настання 

банківських криз є значне зниження якості банківських активів [2, с. 46].  

Науковці мають різноманітні точки зору щодо критичного значення рівня 

проблемних кредитів, що передує кризі. Так, загальноприйнятою є норма, 

згідно якої індикатором настання кризи є відношення проблемних активів до 

сукупних активів банків більше 10 % [3]. Окремі дослідники вважають, що 

підвищення рівня проблемних кредитів до 2 % від кредитного портфеля є 

індикативним сигналом щодо можливості настання кризи [4]. 

Міжнародний банк розрахунків та Міжнародний валютний фонд 

визначили одним з ідентифікаторів настання банківської кризи відношення 

проблемних активів банківської системи більше 2 % ВВП. Так, за підсумками 

2008 року цей показник в Україні склав 1,9 % ВВП. В той же час, відношення 

різниці проблемних кредитів за ІV квартал 2008 року (період початку активної 

фази кризи в Україні) до ВВП за цей же період складає 3,55 %, збільшившись 

на 2,99 п.п. в порівнянні з попереднім періодом [5]. 

Протягом 1970-2007 років сталося 127 системні банківські кризи. Згідно 

дослідження 42 найбільших банківських криз протягом цього періоду, середні 

витрати держави на подолання наслідків криз складали в середньому 13,2 % 

ВВП, а середні втрати економіки склали 20 % ВВП протягом чотирьох, 

наступних з початку виникнення кризи років. При цьому, якщо національним 

урядом було застосовано такий інструмент як рекапіталізацію, то середні 

витрати на її проведення склали 6 % ВВП (після вирахування надходжень від 

зворотного продажу об’єктів цього заходу) [6]. 

Надмірна кредитна експансія, що відбувається прискореними темпами в 

умовах економічного зростання, ускладнює моніторинг регулюючими органами 

якості кредитного портфелю банків, що значно збільшує міру кредитного 

ризику прийнятого банківською системою. Дослідження свідчать, що одним з 

індикаторів можливості настання кризи є середньорічне зростання 

кредитування економіки у передкризовий більш як на 20 % протягом двох 
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років, що веде до значного погіршення якості кредитного портфеля (причому 

дану ситуацію доволі важко вчасно ідентифікувати та оцінити) [7].  

Так, наприклад, економіка України щорічно, протягом 2000-2007 рр. 

демонструвала значне зростання. Середній темп зростання за ці роки склав 7,50 

відсотки. В той час як середньорічний темп зростання обсягу кредитів, наданих 

економіці склав 57,20 відсотків. 

Отже, практичний досвід країн світу свідчить про те, що своєчасна 

ідентифікація та імунізація факторів, що можуть спричинити кризу в 

банківському секторі, веде до мінімізації втрат та підвищення сталості розвитку 

економіки.  
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Ризики притаманні будь-якій діяльності, а з розвитком підприємницької 

сфери кількість наявних і потенційних ризиків значно зростає. Банківський 

бізнес характеризується вищою ризикованістю порівняно з іншими сферами 

діяльності, особливо в період економічної та політичної нестабільності. 

Теоретичним та практичним питання теорії ризиків, усунення та 

зменшення ризиків в банківській сфері присвячено значну кількість публікацій, 

зокрема:  І. Балабанова, А. Белякова, В. Вітліцького, А. Мазаракі, М. Рогова, 

О.Ястремського Ф. Найта, В. Шарпа та ін.. Водночас, виникає необхідність 

дослідження банківських ризиків в умовах фінансової нестабільності. 

Теорія банківських ризиків відображає досвід багатьох банків, які в 

практичній діяльності стикалися з певними загрозами. В теорії ризик-

менеджменту існує три групи ризиків з якими стикаються банківські установи: 

І група – внутрішні ризики, які піддаються кількісному вимірюванню : 

фінансові (кредитний, ліквідності, процентний, валютний, ринковий) та 

функціональні (операційний та технологічний); 

ІІ група – внутрішні ризики, які не піддаються кількісному оцінюванню: 

функціональні (стратегічний, репутації, юридичний, моральний, 

інформаційний, маркетинговий); 

ІІІ група – зовнішні ризики, які не піддаються кількісному оцінюванню: 

макроекономічні, політичні, правові, ризик країни [1, с.48].  

Практика управління банківськими ризиками – це не лише використання 

інструментів ризик-менеджменту та дотримання відповідних вимог 

регулюючих банківську діяльність інстанцій. Це також наявність багатьох 

фактів недооцінки або ігнорування ризиків комерційними банками.  
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Розглянемо з якими ризиками стикалися вітчизняні банки протягом 

історії розвитку вітчизняної банківської системи. 

 Перший етап (1990-2001 рр.) – зародження української банківської 

системи. На цьому етапі були такі ризики, які призвели до ліквідації:  

 низька корпоративна культура кредитування; 

 низький рівень управління кредитними ризиками; 

 надмірне зростання банків без виваженої маркетингової політики, 

значна кількість філій і відділень (банки: «Інко», «Градобанк», «Відродження»);  

 ризик співпраці в одній сфері або галузі (банк «Антарктика»); 

 ризик втрати репутації (банк «Відродження»); 

 ризик впровадження нових банківських продуктів. 

Другий етап (2001-2004 рр.) – формування національної банківської 

системи. Банки, які уникли фіаско, рухались далі кількома напрямами. Одні 

банки почали енергійно позбавлятися тих ризиків, які породжувались швидкою 

експансією. Вони призупиняли зростання, а в деяких випадках скорочували 

мережу філій і вкрай обережно впроваджували нові банківські продукти й 

технології. Створювалися казначейські підрозділи, удосконалювалось 

управління фінансовими потоками банку, ризики ставали більш 

контрольованими (банки: «Приватбанк», «Аваль»). 

Третій етап (2005-2008 рр.) – гіпер зростання банківської мережі і 

входження іноземних інвесторів. Потенційними ризиками банківської 

діяльності цих років були: 

-  інсайдерські банківські стосунки, принцип «пліч-о-пліч», тобто 

поєднання банку та бізнесу (банк «Денді»); 

- поєднання політики і банківської діяльності (банки: «Мрія», «TAC», 

«Укргазбанк»); 

- швидке зростання банку (Інтерконтинентбанк, Київський універсальний 

банк); 

-  не диверсифікований портфель позик, цінних паперів або активів 

загалом (Експрес-банк» та банк «Укрзалізниця») 
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Четвертий етап (2008 і до нині) – період кризового та посткризового 

розвитку політичної та економічної нестабільності. Цей період 

характеризується відтоком значних коштів з банківського сектору, зняттям 

депозитів населення, банкрутством банків, значним рефінансуванням 

банківського сектору.  

Так, за підсумками першого півріччя 2014 р. за даними Forbes згідно 

рейтингу надійності банківських вкладів всього 5 банків було визнано 

стабільними (показник В) – Укрексімбанк, Креді Агріколь (Франція), 

Ощадбанк, Укргазбанк та ОТП Банк (Угорщина). Інші банки мають рівень 

надійності С (задовільний) – Промінвестбанк, ВТБ, Фідобанк, Укрсоцбанк, 

Райфайзен банк Аваль, Приватбанк та ін, при цьому показник А (надійний) не 

отримав жоден з банків [3]. За даними НБУ в стадії ліквідації станом на 

березень 2015 р. знаходиться 38 банків та на 50 банках введена тимчасова 

адміністрація. Таким чином, банки потерпають від наслідків фінансової кризи, 

політичної та економічної нестабільності 

Отже, у всіх розглянутих випадках ризик зароджувався внаслідок 

управлінських рішень (або їх відсутності) власників і менеджерів конкретного 

банку. Навіть тоді, коли банк отримує певні переваги ці переваги доволі 

швидко перетворюються на загрозливі для банку явища. Відтак, цілком 

очевидно, що в сучасних умовах банки мають активно формувати ефективні 

системи ризик-менеджменту. 
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КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО ДОСВІДУ 

 

Логвиненко О. А. 

Науковий керівник: к.е.н., Буряк А. В. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи  

Національного банку України»,  м. Суми 
  

У сучасній економіці сектори малого та середнього бізнесу займаються 

виробництвом практично усіх видів товарів та послуг, котрі становлять значну 

частку валового внутрішнього продукту та сприяє зайнятості населення. 

Ефективна діяльність малого підприємництва, забезпечення стабільного 

зростання, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності в умовах 

становлення ринкової економіки значною мірою визначаються обсягами 

кредитування цього сектора для підтримання та розвитку бізнесу 

Основною метою статті  є дослідження польського досвіду залучення 

інвестицій для кредитування малого та середнього бізнесу та перспективи його 

впровадження в Україні. 

Розвинений сектор малого та середнього бізнесу формує середній клас 

суспільства, цим самим підвищуючи купівельну спроможність громадян та 

політичну стабільність у суспільстві. Однак, через свою неоднорідність аналіз 

впливу  сектора малого та середнього бізнесу є доволі складним.  

Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні є доволі важливим, адже 

на сьогоднішній день його внесок в національну економіку складає не більше 

10 %, хоча в розвинутих країнах цей показник становить 50 – 70 %. Також це 

сприятиме зменшенню рівня безробіття населення, котрий на сьогоднішній 

день складає 8,9 % за методологією МОП [1]. 

В свою чергу кредитування малого та середнього бізнесу для банківських 

установ є менш ризиковим, оскільки у цьому випадку кошти розподіляються 

між багатьма проектами, а отже і сумарний ризик неповернення грошей більш 

низький. 
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Аналіз рейтингів «Doing business» показав, що в легкості отримання 

кредитів Україна та Польща перебуваються на 17 місці, однак за легкістю 

ведення бізнесу Польща випереджає Україну на 64 місця. Враховуючи також 

територіальну близькість та історичну спорідненість  застосування польського 

досвіду є доцільним [2]. 

У 1992 році  в Польщі було створено наступні елементи підтримки 

малого та середнього бізнесу: створено стабілізаційний фонд за рахунок внесків 

країн – партнерів для підтримки кредитування МСБ; з метою зниження вартості 

кредитів на першому етапі було надано перевагу державним банкам; 

розроблено спеціальні програми PHARE та AGROLINE;  введено програму 

навчання спеціалістів з оцінки проектів кредитів МСБ; розроблено програму 

безоплатних консультацій суб’єктів МСБ GEMINI; розроблено механізм 

гарантій вкладів приватних інвесторів [3]. 

 Всі ці чинники призвели до швидкого розвитку кредитування малого та 

середнього бізнесу та вже з 1995 року початку повноцінного кредитування 

регіональними банками  збільшення його обсягів кредитування малого та 

середнього бізнесу складало 12-13 % щорічно [4]. 

Враховуючи досвід Польщі на даному етапі розвитку Україні слід 

зосередити зусилля на таких аспектах розвитку кредитування малого та 

середнього бізнесу: 

1) Розробка програм технічної підтримки суб’єктів, а саме залучення 

експертів USAID, за сприяння Міністерства економічного розвитку та торгівлі; 

2) Централізоване залучення коштів від МБРР та ЄБРР; 

3) На початковому етапі залучення для посередництва державних 

банків, за для зменшення вартості кредитів; 

4) Створення інтернет – майданчика, альтернативного «kickstart», для 

проектів МСБ; 

5) Розробка універсальних строкових програм в залежності від виду 

підприємницької діяльності ( окрема увага програмам аграрного сектору) 

6) Перспективне створення фонду гарантування інвестицій. 
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Таким чином, можна зробити висновки, що відновленню процесу 

кредитування малого та середнього бізнесу в Україні має уділятись більше 

уваги. Адаптація польського досвіду за умов залучення іноземної допомоги 

(USAID, ЄБРР, МБРР) не потребує значного акумулювання державних коштів.  

Реалізація програми розробки універсальних програм для суб’єктів 

малого та середнього бізнесу разом з одночасним проведенням 

консультаційних заходів дозволить якісно та кількісно підвищити обсяги 

кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. 
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На початку XXI століття стрімке зростання торгового і платіжного 

оборотів багатьох країн світу, вимагає мінімізації витрат грошового обігу та 

підвищення ефективності функціонування платіжних систем. У зв’язку з цим 
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зростає інтерес до використання в розрахунках нових електронних платіжних 

інструментів. Електронні гроші – один із найперспективніших інноваційних 

платіжних інструментів. Під терміном "електронні гроші" (цифрові гроші, 

цифрова готівка в електронній формі, гроші Інтернету) розуміють грошову 

вартість, яка зберігається в електронному вигляді на технічному пристрої і 

може використовуватися для здійснення платежів. Небезпечним є махінації з 

електронними грошима, які все частіше використовуються і в Україні. Метою 

дослідження є визначення основних схем, які використовуються для махінацій 

з електронними грошима в Україні та вивчення світового досвіду боротьби з 

цими махінаціями. 

Хоча методи боротьби проти шахрайства з пластиковими картками 

постійно удосконалюються, збитки банків становлять мільйони доларів. За 

допомогою пластикових карток систем Visa і Europay у світі щорічно 

викрадається близько 2 млрд. дол. Досвід показує, що кількість афер із 

картками залежить від "зрілості" ринку. 

Шахраї постійно шукають країни, що мають значні обсяги емісії карток, 

але ще не навчилися ефективно боротися з картковими зловживаннями. 

Сьогодні на українському ринку еквайрингу працює багато дрібних і середніх 

банків- еквайєрів, не готових витрачати досить зусиль і коштів на безпеку та 

якість цієї послуги. У результаті рівень шахрайства за операціями з платіжними 

картками в Україні набагато вищий від світового, а якість послуги нижча. 

Найбільш частим видом шахрайства з пластиковими картами є скімінг - 

копіювання (підробка) даних з магнітної смуги реальної карти, нанесення цих 

даних на фальшиву карту (від 80 до 90% випадків, пов'язаних з шахрайством). 

Шахраями використовуються також вкрадені або загублені картки, які вони 

намагаються пред'явити до оплати в торгових точках, розраховуючи на те, що 

персонал не буде ретельно перевіряти дані клієнта. Але деякі шахраї з такими 

картками пред'являють ще й фальшиві документи, що створює додаткову 

небезпеку. Згідно зі статистикою, в поле зору правоохоронних органів 

потрапляє лише 15% від скоєних злочинів подібного роду. 
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Можна виділити три типи шахрайства за допомогою карток: обман з боку 

продавця, покупця і третіх осіб. Останній найбільш поширений. Internet рясніє 

програмами для генерації номерів карток, з'являються списки реальних номерів 

карток із даними їхніх власників і т.п [2]. Як свідчить офіційна статистика, на 1 

січня 2015 року платіжні картки емітували 128 українських банків проти 143 у 

2014 році (зменшення кількості банків не вплинуло на зменшення кількості 

карток, а навпаки, їх кількість збільшилася). Але, незважаючи на зростання 

загального обсягу платіжних карток, пропорційного збільшення кількості 

«активних», тобто діючих карток, не відбувається (за даними на 1 січня 2015 

обсяг платіжних карток в обігу склав – 70551 тис. шт., проте кількість 

«активних» з них більш ніж в 2 рази менше – 33042 тис. шт.). Така динаміка не 

є позитивною, оскільки свідчить про неефективність використання населенням 

безготівкових розрахунків[1]. 

Основні характеристики ринку 

платіжний карток в Україні наведено 

на рис. 1.  

Офіційної статистики про 

діяльність шахраїв в Україні на 

сьогоднішній день не існує. Якщо 

банки і проводять роботу з моніторингу шахрайських операцій, то інформація 

ця є суворо конфіденційною. За неофіційними ж даними, збитки від діяльності 

карткових спритників в Україні становлять порядку 1% обсягу операцій із 

картками. Згідно ж вимог Visa і Europay, ця цифра не повинна перевищувати 

0,14%. 

Створення в Україні Управління по боротьбі з правопорушеннями у сфері 

інтелектуальної власності та високих технологій зробило позитивний вплив на 

ситуацію в даній області. Підготовлені фахівці, які добре знаються на 

особливостях платіжних карточок і методи протидії шахрайству з їх 

використанням, здатні протистояти організованим, аж до міжнародного 

масштабу, кримінальним угрупованням. 

Рис. 1 Сума операцій в Україні за допомогою 

пластикових карток  
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Суттєво підвищує захист систем електронних грошей встановлення 

обмежень на суму електронних грошей, яка може зберігатися на електронних 

пристроях користувачів і торговців, а також використання персональних 

ідентифікаційних кодів для авторизації завантаження електронних грошей на 

електронні пристрої та здійснення їх переказу. Не менш важливими є 

використання захищених від несанкціонованого втручання чипів на карткових 

носіях і вдосконалена технологія шифрування. В той же час в банках існують і 

додаткові комплекси по забезпеченню безпеки. Наприклад, деякі іноземні 

банки використовують систему визначення ризиковості транзакцій, яка 

заснована на поведінковій моделі конкретного власника платіжної картки 

(тобто вона визначає нетипові для клієнта транзакції і може в режимі реального 

часу їх відхилити). Всі ці заходи необхідно широко вживати в Україні для 

запобігання махінаціям з електронними грошима. 
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На сьогоднішній день депозитарна система України знаходиться на стадії 

становлення і є сукупністю інфраструктурних учасників системи та 

правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні 

папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=44577
http://www.warning.dp.ua/card7.htm#UA
http://www.warning.dp.ua/card7.htm
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системі депозитарного обліку, у тому числі внаслідок проведення розрахунків 

за правочинами щодо цінних паперів. Законом України «Про Національну 

депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в 

Україні», який набрав чинності тільки 11.10.2013 року, в державі передбачені 

такі види депозитарної діяльності: депозитарна діяльність Центрального 

депозитарію; депозитарна діяльність Національного банку України; 

депозитарна діяльність депозитарної установи; діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних 

фондів. Згідно із Законом ” учасники національної депозитарної системи 

поділялися на: 

•  прямих учасників — депозитаріїв, зберігачів, реєстраторів власників 

іменних цінних паперів; 

•  опосередкованих учасників — організаторів торгівлі цінними паперами, 

банки, торговців цінними паперами та емітентів. 

Сьогодні в Україні функціонує дворівнева депозитарна система:  

верхній рівень - Національний депозитарій і депозитарії, які ведуть 

рахунки, здійснюють кліринг і розрахунки з цінними паперами. 

нижній рівень - зберігачі, що здійснюють обслуговування без 

документарної форми цінних паперів, і реєстратори, що посвідчують права 

власників іменних документарних цінних паперів. 

Розвиток ринків капіталу в Україні, збільшення обсягів укладених угод на 

ринку цінних паперів зумовили утвердження на фінансовому ринку без 

документарної форми існування цінних паперів і відповідне виникнення 

потреби у збільшенні кількості зберігачів. Як наслідок, кількість реєстраторів 

на початок 2014 року скоротилась до 188, тоді як кількість зберігачів зросла з 

221 до 364, 23 емітенти самостійно вели реєстри цінних паперів[1 ]. 

Інфраструктура фондового ринку стала одним з основних чинників, що 

стримують його розвиток. Децентралізована система обліку прав і розрахунків 

за цінними паперами здорожчує здійснення угод, а також істотно збільшує 

ризики. У більшості європейських країн центральні депозитарії вже створені, і 
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світовий досвід доводить, що це сприяє спрощенню системи розрахунків і 

зниженню витрат емітентів. Відтак відмінність практик щодо системи клірингу 

та розрахунків на вітчизняному та зарубіжних фондових ринках стримує прихід 

іноземних інвесторів і зменшує інвестиційну складову економіки держави. 

Основними проблемами, які перешкоджають становленню ефективної 

депозитарної системи в Україні, сьогодні є:  

- відсутність на ринку інституції, яка б забезпечила функціонування 

Єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів відповідно до 

міжнародних стандартів, що призводить до неможливості здійснення 

цивілізованих правовідносин на фондовому ринку;  

- невизначеність у вітчизняному законодавстві основних повноважень 

Центрального депозитарію, що унеможливлює сформувати розвинену та 

прозору систему депозитарного обліку цінних паперів;  

- поширення практики здійснення незаконного перерозподілу прав 

власності, маніпуляцій з боку рейдерів через не сформованість центрального 

реєстру цінних паперів; 

- наростання конфліктних ситуацій на ринку цінних паперів та зниження 

рівня довіри інвесторів через неврегульованість у вітчизняному законодавстві 

питання щодо здійснення функції зберігання глобальних сертифікатів 

виключно Центральним депозитарієм. 

Технологічна відокремленість складових Національної депозитарної 

системи створює труднощі для інвесторів та професійних учасників ринку. 

Зберігачі цінних паперів повинні підтримувати зв'язок з інформаційною 

системою кожного депозитарію та відповідати його вимогам щодо технічного 

та програмного забезпечення, призводить до збільшення організаційних, 

технологічних та фінансових витрат професійних учасників ринку та 

інвесторів, зокрема держави, збільшення ризиків у процесі функціонування 

системи загалом. 

До недоліків депозитарної системи України потрібно зарахувати і 

відсутність належного її інтегрування з міжнародними депозитарними 
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установами, що стримує доступ українських підприємств та інвесторів на 

міжнародні ринки капіталу. Усунення цієї проблеми є можливим за рахунок 

створення єдиного Центрального депозитарію.  

Враховуючи рекомендації Базельського комітету, та світову практику 

формування національних депозитарних систем, на нашу думку, 

найоптимальнішим варіантом організації національної депозитарної системи в 

Україні буде паралельне функціонування на початковому етапі двох 

депозитаріїв: Центрального депозитарію корпоративних та муніципальних 

цінних паперів та Депозитарію НБУ з обслуговування ринку державних цінних 

паперів.  

Перспективними напрямками, які потребують подальших досліджень, є: 

інтеграція національного фондового ринку до міжнародних фінансових ринків; 

підвищення ефективності та зменшення технологічних ризиків функціонування 

організованих ринків, що забезпечуватиме підприємствам можливість 

отримання ними на ринкових умовах довгострокових фінансових інвестицій, 

сировинних, енергетичних та інших ресурсів виробництва, право на отримання 

яких підтверджено цінними паперами або деривативами; забезпечення процесу 

корпоративного управління прозорою та ефективною системою депозитарного 

обліку, і як наслідок, покращення інвестиційного клімату в Україні, сприяння 

розвитку інвестиційної активності населення, розширення асортименту та 

якості фінансових послуг. Зазначені питання можна розглядати як крок на 

шляху розвитку фінансового сектору економіки і це сприятиме підвищенню 

інвестиційної привабливості фінансового ринку України. 
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Постановка проблеми. Здійснення інвестиційної діяльності банку 

супроводжується різного роду ризиками. Інвестуючи свої кошти у реальний чи 

фінансовий сектор, банк не має повної гарантії суспільного визнання своїх 

нових продуктів. Це залежить від ефективного поєднання цілої низки чинників. 

Звідси, завжди існує ризик недоотримання прибутку або понесення збитку. 

Метою дослідження є визначення видів інвестиційних ризиків банку та 

методів управління ними. 

Виклад основного матеріалу. Поняття "ризик в банківській 

інвестиційній діяльності" пов’язане передусім з умовами ухвалення рішень 

щодо інвестиційних проектів і прогнозуванням результатів за ними. Розмір 

втрат як результат діяльності за умов невизначеності – це "ціна ризику", а 

розмір вигоди – "плата за ризик" [1, с.21]. 

Західні економісти розрізняють дві категорії ризику, що формують у сумі 

загальний ризик інвестицій: недиверсифікований (систематичний) і 

диверсифікований (несистематичний) ризики. Дана класифікація є важливою з 

практичної точки зору для портфельного інвестора, зокрема банку, оскільки на 

ній побудовано сучасний інструментарій управління портфелем фінансових 

інвестицій. 

До систематичних інвестиційних ризиків відносять: процентний ризик, 

ризик падіння цін, ризик інфляції, валютний ризик, галузевий ризик. 

Несистематичні ризики включать: ризик ліквідності, фінансовий ризик, 

кредитний ризик, операційний ризик, ризик обмеження, ризик постачання, 

селективний ризик, часовий ризик [2, с. 112]. 
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Так чином, систематичний інвестиційний ризик пов’язаний із загальною 

економічною і політичною ситуацією в країні і у світі, зростанням цін на 

ресурси, загальною динамікою цін на фінансові активи.  

В свою чергу, несистематичний ризик пов’язаний з фінансовим станом 

конкретного емітента цінних паперів. Оцінка його вимагає певних зусиль як з 

боку посередників ринку фінансових активів, так і з боку інвесторів .  

Через існування великої кількості інвестиційних банківських ризиків 

виникає проблема вибору методів управління ними, для того, щоб забезпечити 

в кінцевому рахунку вирішення проблем з прийняття рішень про доцільність чи 

недоцільність укладення певних угод чи здійснення певних операцій та 

зниження їх ризиковості. Для цього існують певні методи управління даними 

ризиками [3, с. 221]. 

Всі відомі методи зниження ризиків можна віднести до наступних груп: 

- диверсифікація ризиків та хеджування;  

- лімітування; перенесення ризиків на іншу особу за допомогою 

гарантій або страхування;  

- розподіл ризиків між великою кількістю осіб (диверсифікація 

навпаки);  

- спеціальні механізми торгівлі і укладання угод, що знижують 

імовірність втрат за рахунок ускладнення і подорожчання технічних 

процедур [4, с.467]. 

При автономному використанні ні один із існуючих методів оцінки 

ризику не дає достовірних результатів про ступінь ризику. Але якщо 

застосувати наведені методи в комплексі, скориставшись їх інструментарієм, то 

ймовірність побудови більш ефективної системи управління ризиками 

інвестиційної діяльності банку зросте.  

Висновки. Отже, здійснюючи інвестиційну діяльність, банк не може 

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

ефективної роботи банківської установи необхідно постійно здійснювати 
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управління інвестиційними ризиками, комплексно використовуючи 

запропоновані методи управління ними. 
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На сучасному етапі розвитку ринку банківських послуг в Україні 

стрімкими темпами зменшується довіра до банків з боку вкладників. 

Спостерігається відтік тих коштів, що формують ресурсну базу банку та 

сприяють ефективному його функціонуванню. Дана ситуація спричинена рядом 

факторів з-поміж яких можна виокремити, перш за все, нестабільність 

економічної та політичної ситуації в країні, а також ліквідацію та перехід до 

тимчасової адміністрації великої кількості банківських установ. Тому виникає 

необхідність у дослідженні організації роботи зі страхування депозитів в США, 

як країни що має великий досвід у цій сфері та може слугувати прикладом для 

нашої держави. 
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Мета дослідження – обґрунтування підходів до вирішення проблеми 

системи гарантування вкладів в Україні на прикладі США. 

США має змішану систему захисту вкладників, функціонування якої 

забезпечують дві спеціальні організації: Федеральна корпорація зі страхування 

депозитів (ФКСД) і Федеральна корпорація зі страхування депозитів позиково-

ощадних організацій (ФРС) [1]. 

Розглянемо детальніше роботу Федеральної корпорації зі страхування 

депозитів США. Дана установа була створена як один із засобів упорядкування 

банківської системи з метою відновлення й зміцнення довіри вкладників до 

банків, втраченої в роки Великої депресії. На сьогоднішній день основними 

обов’язками ФКСД є: 

- забезпечення страхування вкладів у банках і ощадних касах США;  

- здійснення нагляду за банківською діяльністю і забезпечення виконання 

законів, що захищають права клієнтів, банками;  

- виконання функцій тимчасового адміністратора і ліквідатора 

неплатоспроможних банків та ощадних кас [2]. 

В Україні існує подібна до ФКСД організація – Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб. Проте, однією з відмінностей між ними є те, що в США 

страхуються внески не лише фізичних осіб, а й юридичних, а також державних 

і недержавних організацій.  

Крім безпосереднього захисту банківських внесків, ФКСД має право за 

рахунок своїх коштів купувати частки в капіталі банку (або весь капітал на 

строк до п’яти років) або надавати йому позику, а також на деякий час 

змінювати керівництво банку, переводити дебіторську і кредиторську 

заборгованість збанкрутілого банку іншому, застрахованому ФКСД [3].  

Базова сума гарантування ФКСД для кожного вкладника становить 250 

тис. дол. США, в той час як в Україні вона становить до 200 тис. грн. [4]. Слід 

зазначити також, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має певні 

обмеження, що встановлені Законом України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб» та створюють додаткові проблеми для вкладників [5].  
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Однією з переваг ФКСД є те, що вона постійно надає детальну інформацію 

про принципи організації своєї діяльності, висвітлює у грошовому виразі 

щорічні її результати. ФКСД розробила велику кількість програм фінансової 

просвіти заснованих на найкращих практиках світу: 

-  «Money smart» – безкоштовна, доступна у чотирьох базових форматах 

програма,  тому числі, як аудиторний навчальний план для дорослої цільової 

аудиторії та молоді; 

-  «MyMoney.gov» – урядовий веб-сайт, що допомагає користувачам в 

управлінні власними коштами; 

- «FDIC Consumer News» – новини, що призначені для клієнтів і є 

практичними порадами в тому, як стати фінансово грамотнішими тощо. 

Слід зазначити про те, що 12 січня 2011 р. було підписано Меморандум 

про співпрацю між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України 

та Федеральною корпорацією страхування депозитів, відповідно до якого 

сторони зобов’язалися підтримувати зв’язок і співпрацю, надавати підтримку, 

сприяти розвитку найважливіших аспектів у сфері гарантування вкладів. Так, з 

17 по 21 червня 2013 року працівники Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб взяли участь у навчальних програмах, що були організовані ФКСД під час 

яких було розглянуто та опрацьовано ряд важливих питань, таких як 

управління коштами фонду та прогнозування фінансових втрат, система зборів 

на основі оцінки ризиків, інформаційні технології та кадрова політика.  

З огляду на досвід США у здійсненні страхування вкладників в нашій 

країні слід віднайти нові підходи до вирішення даної проблеми, що зможуть у 

подальшому підвищити довіру до банківських установ. На теперішньому етапі 

ними можуть стати: 

- ідентифікація практик, які є причиною проблем банків; 

- висвітлення повної інформації з боку Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, щодо організації своєї роботи та надання достовірних даних; 

http://mymoney.gov/
https://www.fdic.gov/consumers/consumer/news/index.html
http://www.fdic.gov/
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- аналіз діяльності кожної банківської установи, учасника Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та прогноз її продуктивної діяльності на 

певний період; 

- розгляд можливостей гарантування вкладів юридичних осіб як складової 

ресурсної бази банківської установи. 
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БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ 

 

Міночкіна К.В.,  Шкальова О. С. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Криклій О. А. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 

України»,  м. Суми 

 

Проблема забезпечення фінансової стійкості банків є актуальною в 

сучасних умовах підвищення уразливості фінансової системи до загроз 

середовища, загострення кризових явищ в країні, оскільки сприяє стабільній та 

ефективній діяльності всієї банківської системи. Зростання невизначеності 

https://www.fdic.gov/about/index.html#1
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/059.htm
http://www.fg.gov.ua/
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операційного середовища функціонування банків та нездатність адекватно 

реагувати на зовнішні виклики негативно вплинули на фінансову стійкість 

банківської системи України та акцентували увагу на недосконалості наявних 

інструментів прогнозування та попередження кризових явищ. У такому 

випадку підвищується необхідність розробки нових підходів та інструментів. 

Зважаючи на зазначене, метою дослідження є вдосконалення 

забезпечення фінансової стійкості банків на основі комплексного підходу до її 

оцінювання на макро- та мікрорівнях. 

Для аналізу фінансової стійкості банківської системи використовується 

низка індикаторів. Вважаємо за доцільне оцінку фінансової стійкості 

банківської системи здійснювати на основі підходу К. М. Жулінської, який 

передбачає розрахунок єдиного показника, що включає вимірники рівня 

економічної ефективності, ліквідності, надійності та рівня ризику діяльності 

банківської системи. 

Переваги запропонованої моделі оцінки фінансової стійкості банківської 

системи полягають у наступному: 

– сигнально-індикативний характер, що визначає випереджальний 

характер отриманих за моделлю результатів оцінки фінансової стійкості 

банківської системи; 

– використання для розрахунків загальнодоступних статистичних даних; 

– наявність оціночної шкали для якісної інтерпретації результатів 

розрахунків [1]. 

Аналізуючи фінансову стійкість банківської системи, слід враховувати 

ймовірність розгортання кризи, що є значним дестабілізуючим чинником. 

Оскільки будь-яка система, і банківська в тому числі, є вразливою до 

послаблення кожного з її елементів окремо, вважаємо за доцільне розглядати 

ймовірність розгортання кризи банківської системи в якості сукупності 

кризових явищ в окремих банках. 

З метою визначення впливу нестабільності окремого банку на загальний 

стан банківської системи необхідно визначати показник системної важливості 



95 

для окремого банку, що включає в себе визначення коефіцієнтів за критеріями 

розміру, взаємозамінності, взаємопов’язаності, комплексності. На нашу думку, 

з метою визначення вітчизняних системно важливих банків, доцільним є 

застосування підходу, описаного в праці [3], за умови адаптації запропонованої 

методики відповідно до умов розвитку банківської системи України. 

За результатами розрахунку можна виділити банки, вплив яких на 

діяльність банківської системи є більш значним, та банки, вплив яких є 

мінімальним. Запропонований показник є закономірним відображенням обраної 

банками політики та стратегії поведінки, якої вони притримуються.  

На основі отриманих значень показника системної важливості 

запропоновано здійснювати кластерний аналіз, що дозволяє виявити зв’язки 

між банками та унаочнити їхню приналежність до груп уразливості в розрізі 

можливих наслідків кризи. 

Для оцінки фінансової стійкості на мікрорівні запропоновано 

застосовувати показник, що зводить до єдиного виміру індикатори капітальної 

стійкості, економічного потенціалу, ділової активності та ефективності 

управління банком. Перевагою даного методу оцінки стану фінансової стійкості 

на мікрорівні є можливість здійснення порівняльного аналізу фінансової 

стійкості великої сукупності банків, використання для розрахунків 

загальнодоступних даних фінансової звітності; наявність оціночної шкали для 

якісної інтерпретації результатів розрахунків. 

Отже, в результаті проведеного дослідження визначено, що для 

формування достатнього рівня фінансової стійкості банківської системи: 

– на макрорівні: зважаючи на значну залежність фінансової стійкості 

банків від стану операційного середовища банківської системи, необхідно 

сформувати комплекс заходів на державному рівні, що дозволять компенсувати 

негативний вплив зовнішніх загроз; 

– на мікрорівні: аналізуючи стан внутрішнього середовища діяльності 

банку, варто сформувати комплекс заходів, спрямованих на нарощення 

капітальної бази, забезпечення якісного та збалансованого управління активами 
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та зобов’язаннями, а також підвищення рівня прибутковості та підтримку 

достатнього рівня ліквідності. 
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Під впливом глобалізаційних процесів змінюється структура 

міжнародних економічних відносин, які виходять на якісно новий рівень. У той 

же час використання національної валюти однієї з країн-лідерів в якості 

світової резервної валюти призводить до безлічі суперечностей, слідством чого 

є зростання ризиків і загроз, підвищення волатильності фінансових ринків і 

виникнення кризових явищ. Тому актуальним є пошук шляхів реформування 

світової валютної системи, які б зменшили гегемонію долара, сприяли б 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/10071
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забезпеченню фінансової стабільності та зростанню економік країн світу. Як 

можливу альтернативу усунення монополії долара цілком ймовірним є перехід 

до мультивалютної глобальної фінансової системи, впровадження  

альтернативних валют, зокрема енерговалюти.  

Основні положення концепції та проблемні аспекти впровадження в 

економіку суспільства енерговалюти досліджували такі вчені, як Р. Абдуллаев, 

Є. Балацкій, П. Кузнєцов, І. Нікішкіна, В. Пономарьов, М. Ріверо, 

Р. Сайфуллаева, Ш. Сайфуллаев, І. Сухій, І. Сисоєв, Т. Утолін та ін. 

Метою дослідження є вивчення теоретичних засад валютної системи та 

сучасних грошей, розкриття сутності та обґрунтування перспективності 

концепції енерговалюти як світової валюти майбутнього. 

Ідея створення енергозабезпечуючої  валюти не нова. Ще Томас Едісон, 

звернувши увагу на вартість електрики, передбачив появу «енергетичного 

долара». Подібні ідеї висловлював також Генрі Форд після обвалу грошової 

системи за часів Великої депресії, який навіть збирався використовувати свої 

власні гідроелектростанції для підтримки нового виду валюти. В 1997-1998 

роках перехід на енерговалюту запропонував П.Г. Кузнєцов, який звернувся до 

ООН з проханням розглянути метод об’єктивної  оцінки ефективності через 

енергетичні показники, можливість створення Міжнародного Центру 

енергетичних розрахунків для організації обміну продуктів праці, не 

прибігаючи до послуг зграї фальшивомонетників (Міжнародного валютного 

фонду та банківських систем країн-сімки). У своєму зверненні П. Г. Кузнєцов 

не просто пропонував введення нової валюти, він вважав це неминучим: «В 

ближайшем будущем на смену этой крашеной бумаге придет единое правило 

международных расчетов через объективный измеритель, роль которого 

возьмет на себя физическая величина – киловатт-час» [1, с.1]. 

Проблематика введення нової валюти полягає у вивченні її сутнісного 

поняття. Так, енерговалюта – це валюта, заснована на енергетичному 

еквіваленті, універсальної матерії, що може бути тепловою, магнітною, 

електромагнітною, механічною, гравітаційною, ядерною тощо. П. Г. Кузнєцов 

http://maxpark.com/user/4294970193
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відмічає, що об’єктивним виміром або еквівалентом нової грошової одиниці 

може бути кіловат/година. Це дійсно так тому, що вироблена, а не витрачена, 

енергія, виражена в показнику кВт/години, має матеріальну складову у вигляді 

енергоносія, додаткову вартість у вигляді вкладеної праці та накладних витрат 

при виробництві одиниці енергії [2]. 

Щоб зрозуміти, чи можливий перехід до нової валюти,  потрібно 

провести аналіз відповідності між функціями грошей та енерговалюти. 

На всьому пострадянському просторі різні автори розглядають не тільки 

різну кількість функцій сучасних кредитних грошей, а й різні найменування 

цих функцій, різну  послідовність їх викладу. При цьому навіть у послідовності 

викладу функцій грошей відображається не тільки їх сутнісний характер, а й 

перспективи їх історичного розвитку. Так, деякі вчені, зокрема  Б. С. Івасів, 

О.І. Лаврушина та ін., вважають, що сучасні гроші виконують усі функції 

дійсних грошей: міра вартостей, засіб обігу, засіб платежу, засіб 

нагромадження і світові  гроші [3, с. 35]. Варто зауважити, що сучасні кредитні 

гроші ніколи не тільки не виконували такої функції дійсних грошей, як міра 

вартостей, але навіть ніколи не представляли її виконання, бо цю функцію 

виконувало золото, яке стояло за банкнотами і уявлялося лише в думках. З 

цього випливає важливий висновок – сучасні кредитні гроші без власної 

вартості і будь-якого зв’язку із золотом (або іншим забезпеченням) виконувати 

функцію золотих грошей, як міри вартостей, не можуть. Функція міри вартості 

грошей для енерговалюти є притаманною, адже передбачається, що через 

кількість енергії, яка буде витрачена на виготовлення певного продукту, 

встановлюватиметься і ціна на цей продукт. За допомогою енерговалюти можна 

надати кількісного виразу всім економічним процесам і явищам на мікро- і 

макрорівнях, на всіх стадіях процесу суспільного відтворення, без чого не 

можлива їх організація й управління.  

Гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній 

обіг (засіб обігу). Дана функція завжди поєднується з попередньою функцією 

міра вартості. Тільки в єдності вони забезпечують абстрактну визначеність 
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категорії грошей. Це зумовлено тим, що мінова вартість товару набуває 

загального визначення тільки в результаті обміну товару на гроші [4].  

При обслуговуванні енерговалютою погашення різноманітних боргових 

зобов’язань між суб’єктами економічних відносин виконуватиметься функція 

засобу платежу. Цю функцію гроші здійснюють як у сфері товарного обігу при 

продажу товару в кредит, і погашенні боргу, так і поза ним при погашенні 

різноманітних зобов'язань. 

Енерговалюта, яка виходитиме з обігу, тимчасово перериватиме свій рух, 

нагромаджуватиметься, виконуватиме ще одну із класичних функцій – засіб 

нагромадження. Вона пов’язана  із здатністю бути засобом збереження 

вартості, представником абстрактної форми багатства.  

Основною функцією енерговалюти, на нашу думку, є функція світових 

грошей, для якої, в принципі, вона і створювалась. Функція світових грошей 

полягає в обслуговуванні грошима міждержавних економічних відносин, 

пов'язаних з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, наданням 

кредитів та іншими угодами. Первісно цю функцію виконувало тільки золото 

[5]. Але при переході на енерговалютний стандарт на зміну даному металові 

прийде енергія.  

Враховуючи те, що енерговалюта здатна виконувати всі класичні функції 

грошей, а особливо світових грошей, можна стверджувати про можливість 

висунення її як світової валюти майбутнього. 

Таким чином, встановлено, що передумовами реформування існуючої 

грошової системи загалом та введення нових, альтернативних валют стали: 

панівне становище долара, яке нічим не підкріплене,  на грошовому ринку; 

поява все більш глибоких фінансово-економічних кризових явищ та бажання їх 

уникнути; інфляція та дестабілізація грошового ринку. Запровадження 

енерговалюти – це цілком життєздатна ідея,  для реалізації якої необхідно, 

перш за все, наукове обґрунтування механізму її впровадження на зміну 

класичного погляду задля створення справедливої сучасної фінансової системи.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНДЕРАЙТИНГОВИХ ПОСЛУГ БАНКІВ 

НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 
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Науковий керівник: старший викладач Барабан Л. М. 

Черкаський інститут банківської справи УБС  НБУ (м. Київ) 

 

Андеррайтинг, як специфічна діяльність на фондовому ринку України 

викликає дедалі більший інтерес серед професійних торговців цінними 

паперами. На сьогодні це один з ефективних способів додаткового залучення 

фінансових ресурсів. Банківська діяльність передбачає надання послуг 

андерайтингу для своїх клієнтів, що безумовно є прибутковою для банку та 

водночас вигідною послугою для клієнта. Згідно з законом України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» андеррайтинг - укладення торговцем цінними 

паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи 

надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних 

http://inosmi.ru/russia/20140423/219767934.html
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паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного 

договору з емітентом [1]. 

Андеррайтинг вважається одним із найбільш перспективних напрямків 

розвитку банківських послуг на ринку цінних паперів. Емітент, який залучає 

кошти шляхом випуску цінних паперів, має дві можливості, які принципово 

різняться між собою: організувати емісію і розміщення самостійно або 

скористатись послугами професіоналів ринку цінних паперів, тобто 

андеррайтерів.  Практика доводить, що навіть великим корпораціям важко 

самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з емісією та обігом своїх цінних 

паперів, оскільки така діяльність змушує утримувати спеціальний фондовий 

відділ, який повинен постійно, на високому професійному рівні займатися 

діяльністю з обслуговування цінних паперів. Тому в міжнародній практиці 

переважна більшість емітентів розміщує цінні папери не самостійно, а за 

допомогою андеррайтерів, які можуть належно підготувати і розмістити випуск 

цінних паперів, а також забезпечити підтримку їхньої ліквідності на 

вторинному ринку.  

Беручи участь у розміщенні цінних паперів як андеррайтери, банки 

отримують подвійну вигоду – доступ до “цікавих” цінних паперів та гарантію 

стабільного доходу. Комісійна винагорода андеррайтерів становить 0,1-0,5 % 

від обсягу випуску. За даними експертів частка випусків облігацій, розміщених 

банками-андеррайтерами, перевищує 70 %. Кількість банків-андеррайтерів в 

Україні збільшується із року в рік. За обсягами розміщених випусків облігацій 

лідирують такі, як: АКБ “УкрСиббанк”, АКБ “Укрсоцбанк”, «Ощадбанк» [2]. 

Це пояснюється тим, що обсяги випуску цінних паперів можуть становити від 

кількох мільйонів до кількох мільярдів гривень, тобто здійснити таку операцію 

під силу тільки найбільшим банкам. Однак навіть одному великому банку буває 

досить складно або навіть неможливо розмістити весь обсяг емісії, тому у 

розміщенні випуску цінних паперів беруть участь кілька банків, створюючи з 

цією метою консорціум або синдикат андеррайтерів. 
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Проблемами розвитку банківських андерайтингових послуг є передусім 

недосконалість законодавчої бази та нестабільність отримання прибутку. 

Пошук нових клієнтів та обсяги розміщення цінних паперів будуть прямо 

залежати від політичних і економічних обставин у країні. Це унеможливлює 

процес  створення прогнозів розвитку ринку посередницьких послуг банків. 

Перевагою банків-андеррайтерів є володіння значними кредитними 

ресурсами, що дозволяє викуповувати непогашену частину випуску облігацій із 

наступним їх розміщенням на вторинному ринку. Андеррайтер здійснює 

комплекс заходів, направлених на підтримку ліквідності цінних паперів на 

вторинному ринку шляхом виставлення двосторонніх котирувань (на продаж і 

на купівлю), що, безумовно, теж є запорукою успішного розміщення. 

Високий імідж, відоме ім'я інвестиційного банку, який виступає в  якості 

андеррайтера і який є гарантом підприємства-емітента, викликає більше довіри 

у інвесторів, з якими існують напрацьовані  зв'язки, що  також сприяє 

успішному розміщенню цінних паперів.  

Андерайтингові послуги мають великі перспективи розвитку на території 

України. В умовах зниження доходів банків такий вид діяльності як 

андеррайтинг дозволить залучити великих корпоративних стратегічно 

важливих нових клієнтів, збільшити об’єми комісійних та інших доходів. 

Отже, аналізуючи діяльність банків на ринку андерайтингових послуг, 

можна зробити висновок, що даний вид посередницьких послуг за досить 

короткий проміжок часу зумів закріпити позиції на фондовому ринку. Це 

зумовило різне зростання кількості банків-андеррайтерів, обсяг емісії цінних 

паперів. На даний час серед банків-андеррайтерів лідерство залишають за 

собою такі банки як Укрсоцбанк, УкрСиббанк, банк «Ощадбанк», але до послуг 

андеррайтингу приєднуються й інші банки, наприклад, Райффайзен Банк Аваль. 

Довіра до банку грає велику роль для пошуку клієнтів-емітентів, які є 

потенційним джерелом прибутку банку. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що відносини іпотеки в України 

виникли ще у ХVII столітті, а система іпотечного кредитування започаткувала 

своє функціонування з початком створення відповідної законодавчої бази, проте 

досі спостерігається стриманий розвиток ринку іпотечного кредитування в 

Україні. Іпотечне кредитування впливає на економічне становище кількома 

шляхами: розвиток іпотечного кредитування позитивно позначається на розвитку 

реального сектору економіки, веде до зростання виробництва в низці галузей 

промисловості; розвиток іпотечного кредиту впливає на подолання соціальної 

нестабільності, оскільки  дає змогу пом’якшити наслідки безробіття, оскільки в 

будівництво залучаються нові робочі місця. 

Метою роботи є висвітлення проблеми іпотечного кредитування в Україні 

на основі аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку іпотечного ринку. 

 Виклад основного матеріалу. Історично іпотечне кредитування було 

породжене господарськими відносинами як найбільш надійна форма 

забезпечення зобов'язань боржника. Згідно Закону України «Про іпотечне 
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кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні 

сертифікати» іпотечне кредитування – це правовідносини, що виникають з 

приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими 

документами [2]. 

Аналіз літературних джерел показав, що нині проблемами іпотечного 

кредитування в Україні є: 

 недосконалість правової бази; 

 відсутність в держави централізованої і доступної громадської системи 

реєстрації прав власності та обтяжень на нерухоме майно і на землю; 

 малоефективна непередбачувана довготривала і витратна для кредитора 

процедура звернення стягнення на предмет іпотеки за рішенням суду чи 

виконавчого напису нотаріусу; 

 відсутність законодавчого положення щодо функціонування вторинного 

іпотечного ринку іпотечних цінних паперів; 

 нерозвиненість інфраструктури ринку житла і житлового будівництва; 

 низька ефективність ринку житлового будівництва; 

 відсутність дієвого механізму кредитування під заставу земель 

сільськогосподарського призначення. 

Станом на 1 листопада 2014 року загальний розмір іпотечного портфелю 

банків в Україні становить 118 млрд. грн. [1]. 

Збільшився розмір іпотечного портфелю, порівняно із січнем 2014 року, на  

9,32% (11 млрд. грн.). 

Проте, високий рівень валютизації і досі залишається однією з ключових 

проблем українського іпотечного ринку (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура іпотечних кредитів фізичних осіб за видами валют, % від 

загального обсягу іпотечного портфелю станом на 01.11.2014, [1] 

Станом на 1 листопада 2014 року валютна структура іпотечного портфелю 

виглядає наступним чином: 

■ кредити в національній валюті — 63 млрд. грн.; 

■ доля кредитів у іноземній валюті — 56 млрд. грн. 

 Із них: 

- долар США — 89.3%; 

- євро — 9%; 

- інша валюта — 1,7%. 

Висновок. Іпотечний ринок в Україні знаходиться на стадії розвитку. 

Розширення масштабів та підвищення ефективності системи іпотечного 

кредитування має здійснюватись поступово. Процес іпотечного кредитування 

дозволить вирішити цілий ряд соціально-економічних проблем суспільства. По-

перше, воно забезпечить розвиток довгострокового житлового будівництва. По-

друге, вирішить проблему кредитування підприємств агропромислового 

комплексу. По-третє, розвиток іпотечного кредитування сприяє реформуванню 

економіки держави загалом. 
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Але досвід показує, що іпотека може успішно розвиватися в умовах, коли 

річний рівень інфляції не перевищує 15—10 % і є прогнозованим. До того ж це ще 

одна стаття видатків державного бюджету в умовах його хронічного дефіциту. 
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Вплив небезпеки, що пов’язана з функціонуванням системно важливих 

банків, став найбільш помітним під час останньої світової фінансової кризи. 

Саме після 2008 року вивченню даного питання науковці приділяють багато 

часу. Відповідно до наукових робіт Айвазяна, банк вважається системно 

значимим, якщо його банкрутство може підвищити системний ризик, 

викликати суттєві порушення фінансової системи або призвести до негативних 

наслідків в економіці[1]. На даний час існують різні методи визначення 

системно важливих банків, проте досі не є прийнятим комплексний підхід до 

опису даної категорії установ.  

Система кількісних показників  була розроблена Базельським комітетом з 

банківського нагляду в 2012 році, і подана  в 5 категоріях, що відображають: 1) 
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розмір банку; 2) взаємопов’язаність з іншими установами; 3) відсутність 

конкурентів у наданні властивих йому послуг (замінність); 4) глобальна (кросс- 

юрисдикційна) діяльність; 5) складність [2]. Слід відмітити ряд негативних 

моментів у пропонованій методології оцінювання глобальної системної 

значимості банків. По-перше, на даний момент не існує форми банківської 

звітності, яка б включала всі необхідні показники. По-друге, сам банк не може 

оцінити свою системну значимість, так як для вирахування балів необхідно 

знати показники по всій вибірці установ, і таким чином не може корегувати 

свою діяльність для збереження конкурентних переваг перед іншими 

глобальними системно важливими інституціями. По-третє, залишається 

відкритим питання визначення юрисдикції, зокрема чи є інтеграційні 

об’єднання, наприклад, Європейський союз, єдиною юрисдикцією. За даною 

моделлю були визначені системно важливі банки для світової економіки. 

Станом на листопад 2014 року за Базельської методологією системними 

банками були визначені такі банки як: Mizuho FG(Японія), Bank of China 

(Китай), BNP Paribas (Франція), Deutsche Bank (Німеччина), Unicredit Group 

(Італія), UBS (Швейцарія), Royal Bank of Scotland (Великобританія), Bank of 

America (США). 

Так як національні банки не надають НБУ такої специфічної інформації, 

як в Європі, Національним банком України була розроблена методика 

інтерпретована в банківські реалії та яка безпосередньо враховує всі 

особливості національної банківської системи. Відповідно до Постанови НБУ 

№863 «Про затвердження Положення про порядок визначення системно 

важливих банків» [3], банк є системно важливим, якщо цей показник є вищим, 

ніж розмір середньоарифметичного показника системної важливості банків. За 

національною методикою, Національним банком України були визначені 8 

системних банків, які ведуть свою діяльність на території України, а саме ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Дельта Банк", 

АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "Промінвестбанк", 

АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ". 
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На нашу думку, для більш точного розрахунку системно важливого 

банку, необхідно змінити питому вагу, що враховується в коефіцієнті Wj. 

Відповідно до нашої методології та визначенню системно важливого банку, 

більшу увагу необхідно приділити взаємопов’язаності банку з банківською 

системою. Дану зміну, на нашу думку, необхідно зробити базуючись на 

визначенні системного банку, а саме на великому обсягу операцій та високій 

взаємопов’язаності між банком та іншими фінансовими установами. 
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Постановка проблеми. Глобалізація фінансових ринків спричиняє 

прискорення руху капіталу. За таких обставин виникають нові вимоги до 

інвесторів. В таких умовах відбувається стихійне проникнення іноземного 
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капіталу на вітчизняний ринок багатьох банків, що спричиняє різного виду 

наслідки. 

Мета: визначення і характеристика основних мотивів та етапів входження 

іноземного капіталу на ринок банківських послуг України та його вплив на фінансову 

стійкість, прибутковість банківської системи. 

Отримані результати. Світова економіка дійшла до нового етапу 

глобалізації і все сильніше стає помітною нова система взаємозалежності. Усі 

складові світової економіка взаємопов’язані, і на перше місце  виноситься 

питання забезпечення стабільності її учасників як в політичній так і в 

економічних сферах.  Процес входження банків з іноземним капіталом у якості 

суб’єктів фінансового ринку України пов’язують з поняттям інтернаціоналізації 

у банківській системі. Під цим поняттям розуміють вихід банківської системи 

за національні межі та допуск іноземних інвесторів до вітчизняних банків [1]. 

Найбільш помітними проявами інтеграції у фінансовій системі є: 

наявність у банківській системі України іноземного капіталу; відкриття філій за 

межами держави, національна підтримка щодо ведення прямих 

кореспондентських рахунків міх вітчизняними та закордонними банками; 

участь у міжнародних організаціях та платіжних системах; співробінтицтво 

Національного банку України з центральними банками інших країн. 

Необхідно відмітити, що в Україні, як і в інших державах, 

використовується дієвий інструментарій руху капіталу. Але важливим є їх 

ефективність у практичному використанні. На сьогоднішній день, за даними 

Національного банку України, кількість банків з іноземним капіталом, які 

отримали ліцензію, досягла майже 1/3 усіх існуючих. З них майже половина  

має 100% іноземного капіталу (рис. 1).  
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 Рис. 1. Динаміка участі іноземного капіталу в банківській системі України 

[2] 

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі 

(статутному капіталі банків) у березні 2015 року порівняно з січнем 2014 

скоротилася від 34% – до 32.3% [2]. 

Головною  проблемою банківської сфери України є її відкритість для 

іноземних банків на внутрішньому ринку. У такій ситуації стає важливим 

законодавчий підхід до врегулювання даного процесу. Країни, яким вдалося 

обмежити присутність іноземного капіталу, зайвичай, розвинуті: США, Японія, 

Німеччина. Активи іноземних банків у них не перевищують 5-9 % усіх 

загальних [2].  

Дослідження таких показників рентабельності як ROE та ROA дає змогу 

оцінити ефективність участі іноземного капіталу у національній економіці, що 

зображено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рентабельність власного капіталу (ROE) та активів (ROA) банків з іноземним 
капіталом в Україні [3] 

Показник 01.01.13 01.01.14 01.01.15 

ROE ROA ROE ROA ROE ROA 

Банки з іноземним  

капіталом, з них: 

14 1.55 12.2 0.5 -27,2 -3,7 

100 % іноз. капітал 11.1 0,86 1.6 0.9 -24,4 -2,7 

Разом по банк. сист. 

України 3,03 0,45 0,81 0,12 -30,5 -4,07 
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Показники рентабельності власного капіталу і активів на протязі 

досліджуваного періоду є кращими у тих банках, в яких присутній іноземний 

капітал. Крім того, такі банки показують більшу стійкість до політично-

економічної кризи в Україні.  

Виснoвки. Капітал, як іноземний так і вітчизняний, має забезпечувати 

ефективний розвиток національної економіки, відповідно до стратегічних 

напрямів, визначених урядом. Проведені дослідження свідчать про високий 

рівень ризиків присутності іноземного капіталу у вітчизняній економіці тому, 

що основною метою іноземних інвесторів є не підвищення добробуту 

населення країни об’єкта інвестицій, а максимізація прибутку для своїх 

власників та акціонерів. 
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Питання історії становлення обмінних курсів валют на даному етапі 

економічного розвитку є надзвичайно актуальним. Формування того чи іншого 
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обмінного курсу стало можливим після введення золотого стандарту, проте 

офіційно визначити курс обміну між валютами до його встановлення є 

проблематичним. Метою роботи є інтерпретація можливості встановлення 

найдавнішого курсу обміну між доларами та рублями на основі сталих виразів 

«put your two cents in» та «вставить свои пять копеек». 

За ідеологічним змістом, який несуть ідіоми «put your two cents in» та 

«вставить свои пять копеек», вони є співставними, тому виникає необхідність 

дослідження можливості встановлення чи є дані пропорції свідченням певного 

курсу обміну між американськими доларами та російськими рублями. 

Враховуючи підтвердження історичними джерелами та архівними 

документами (Марк, 12, 41-44; Лука, 21, 1-4) [1],  теорія походження виразів від 

ідіоми «Внести свої дві лепти» є найбільш вірогідною. Побутування ідіоми  в 

Великій Британії датується письмовими документами ще з 1560 року [2].  

Два центи випускалися лише в період 1864 – 1873 років. За весь час було 

викарбовано 45 млн. зразків [3], тому монети ще достатньо довгий період 

знаходились в обігу. Звідси аргументовано можна зробити  висновок, що даний 

обмінний курс між доларом США та рублем виник не раніше 1864 року.Вперше 

5 копійок було випущено в обіг в 1701 році указом Петра І. Загалом, тільки до 

середини ХІХ ст. було здійснено дев’ять випусків монет даного номіналу [4].   

Співставлення валют та визначення їх обмінних курсів на світовому 

ринку стало можливим тільки після запровадження золотого стандарту. Перехід 

до золотомонетного стандарту вимагав від кожної країни-учасниці 

конвертування внутрішньої валюти в золото за фіксованим курсом. Жодних 

міжнародних норм не існувало, а основою валютних курсів був золотий 

паритет. 

Юридично система золотого стандарту була оформлена угодою на 

конференції в Парижі в листопаді 1867 році [5]. США застосовували цей 

принцип ще з 1834 р., проте фактично біметалізм зберігся до 1900 р., коли в 

США був прийнятий закон про золотий стандарт, вміст золота в доларі 

визначався на рівня 1,50463 г. У Росії золотий стандарт був введений в 1897 р., 
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коли міністр фінансів граф Вітте провів грошову реформу, в основі якої було 

введення золотого стандарту: рубль був прийнятий до 0,774 г чистого золота 

[5]. Таким чином, обмінний курс долара до рубля було (офіційно) встановлено 

на рівні 1:1,9439664, тобто 2 центи приблизно дорівнювали 5 копійкам. Оцінка 

«приблизно» стирається, якщо брати до уваги дозволені коливання валютних 

курсів в межах золотих точок.  

Цілком можливо, що поширення саме таких ідіом та їх відповідний 

переклад було безпосередньо пов’язане з тодішнім курсом. Але який був курс 

між валютами до впровадження Золотого стандарту і чи мало це якесь 

відношення до ідіом? Виявляється, так.  

Американські дослідники, на основі архівних матеріалів визначили, що 

на території США вираз «put your two cents in» неоднозначно змінювався 

відповідно до коливання валютних курсів. Зокрема, відомо, що в різні періоди 

побутували наступні ідіоми: «put your one cent in», «put your two cents in» та 

«put your three cents in» [6]. Зокрема: в період випуску 2 центів (приблизно 

1860-1870) переважала ідіома «put your three cents in».  

З 1799 до 1867 півострів Аляска і Алеутських островів були заморськими 

володіннями Російської імперії. 

30 березня 1867 у Вашингтоні відбулося підписання договору продажу 

Аляски. Територія площею 1519000 км² була продана за 7,2 мільйона доларів 

золотом [7]. В архівних документів Росії міститься звіт, в якому написано: «За 

уступлені Північно-Американським Штатам Російські володіння в Північній 

Америці надійшло від зазначених Штатів 11362481р.94 [коп.]»[8]. Таким 

чином, співставивши суми, можна визначити обмінний курс станом на 1867 рік, 

він складав 1$:1,57812249167 рублі. Тобто 5 копійок дорівнювали 3 центам.  

Той факт, що на території США в цей період побутував саме вираз «put 

your three cents in» дає підставу вважати, що найдавніший валютний курс 

обміну між американськими доларами та російськими рублями, який можливо 

визначити, був 1:1,57812249167.  
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Незважаючи на відсутність офіційно встановлених курсів валют до 

введення золотого стандарту, насправді вони існували, хоча і встановлювались 

довільно, не базуючись цілковито на економічних законах. Тим не менш, 

обмінні курси можуть бути ідентифіковані на основі аналізу історичних 

документів та проведенні аналітичних розрахунків.  
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В Республике Узбекистан придается первостепенное значение 

практическому вовлечению коммерческих банков в процесс финансового 

оздоровления предприятий, в частности убыточных и экономически 

несостоятельных. Под влиянием принимаемых мер ежегодно десятки 

предприятий восстанавливаются и становятся вполне состоятельными и 

перспективными инвесторами. Принятые меры позволят не только погасить 

кредиторскую задолженность перед бюджетом по заработной плате, 

организовать на базе предприятий-банкротов новые виды производств, но и 

создать на их базе тысячи новых рабочих мест. Финансово поддерживая их, 

коммерческие банки приобретают не только опыт организации инвестиционной 

деятельности, но и полезные навыки управления ими в ожидании улучшения 

условий, часто вызванных кризисными факторами. 

В работе по техническому и технологическому перевооружению 

экономически несостоятельных предприятий – большое место отводится 

банковскому сектору Узбекистана, что ныне дает свои высокие результаты. 

Весомые результаты дали меры по переводу экономически 

несостоятельных предприятий на баланс коммерческих банков и дальнейшему 

восстановлению их производственных мощностей в соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова «О мерах по дальнейшему 

повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора 

экономики» [1]. 

Большую активность проявляет в этом процессе АО «Асакабанк» 

Республики Узбекистан. Им обеспечивается реализация имущественных 
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комплексов ранее признанных экономически несостоятельными предприятий. 

На предприятиях, переведенных на баланс АО «Асакабанк», восстанавливается 

производство, а на некоторых продолжаются работы по финансовому 

оздоровлению. На пути к финансовому оздоровлению важным становится 

проведение ими инвентаризации всего имущества новых предприятий, 

созданных на базе предприятий-банкротов. К числу таких предприятий можно 

отнести СП «Айдемиртекстиль», СП «Конмит», СП «Лола модель», СП 

«Берунитекс», АО «Райхон». 

Банком осуществляется тщательный выбор инвесторов. Так, обеспечена 

в установленном порядке реализация ДП банка ООО «Глотексбизнес» (бывшее 

СП «Айдемиртекстиль»), ООО «Бустон кандолат» (бывшее СП «Конмит»), 

ООО «Нафис Либос» (бывшее СП «Лола модель») и ООО «Бертекс» (бывшее 

АО «Райхон») потенциальным инвесторам ООО «Spring Tekstil», ООО 

«Dummas», ИП «Bayteks Ticaret», ИП «Astera Tekstil»  соответственно. 

Одним из крупных проектов, осуществленных «Асакабанком», стало 

создание на базе имущества СП «Унихо» и Хазараспской прядильной фабрики 

дочернего предприятия банка ООО «Hazorasp-tekstil» с уставным фондом в 

размере 8058  млн.сумов. Ныне предприятием выпускается более качественная 

продукция и доля экспортируемых товаров ныне достигает более 60% [2]. 

Заслуживает внимания также и то, что в настоящее время банком 

заключен контракт с южнокорейской компанией «ТМС» на поставку чулочно-

носочного оборудования в количестве 100 единиц на $1,2 млн. Закуплено 

сырье, х/б пряжа для запуска имеющегося на предприятии чулочно-носочного 

оборудования. В целях рационального использования технологического 

оборудования бывшего СП «Таштекстиль», находящегося на балансе банка 

было передислоцировано швейное оборудование на производственные 

территории ООО «Qo’qon Asaka textile» для дальнейшей эксплуатации. 

Благодаря налаживанию производства импортозамещающей продукции 

появилась возможность экономии валюты, переработки местного сырья, 

создания десятков новых рабочих мест. 
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В целях рационального использования технологического оборудования 

бывшего СП «Таштекстить», находящегося на балансе банка, было 

передислоцировано (красильное оборудование) на производственные 

территории ООО «TO’RTKO’L ASAKA TEXTILE», что является 

перспективным. На базе имущественного комплекса бывшего СП 

«Узмедкоттон» создано новое ООО «ASAKA COTTON IMPEX». На нем были 

восстановлены инженерные коммуникации и настроена котельная. 

Ныне и другими коммерческими банками разработана Программа по 

созданию новых предприятий на базе имущества предприятий-банкротов, 

принятых на их баланс, а также модернизации, техническому и 

технологическому перевооружению производства, организации выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

Все это позволяет также с помощью банковского инвестирования 

создавать на базе изживших себя фабрик и заводов новые действующие 

предприятия, в условиях угрозы нефтяного кризиса вносят свою немалую лепту 

в развитие отечественной экономики. Поэтому одной из главных задач 

экономической стратегии государства должно стать дальнейшее улучшение 

инвестиционного климата, расширение участия иностранных инвесторов в 

процессах модернизации предприятий. 

Организация новых производственных структур на базе изживших себя 

предприятий на основе продуманного реформирования предприятий должно 

стать залогом устойчивого роста экономики, укрепления не только 

межотраслевых и территориальных, но и международных связей, в частности 

со странами СНГ. 
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Достатній обсяг міжнародних резервів виступає одним з чинників, який 

забезпечує належний рівень фінансової безпеки країни, сприяє стабільному 

розвитку економіки, підвищенню довіри до національної грошової одиниці. На 

теперішній час, в умовах  значної девальвації грошової одиниці України, 

актуальним стає стратегічне питання забезпечення достатнього рівня 

фінансової безпеки за умов нарощення обсягів міжнародних резервів. 

Сутність поняття економічної безпеки досліджували багато вітчизняних 

та зарубіжних вчених, однак в економічній літературі  відсутнє однозначне 

його розуміння,  що негативно позначається на формуванні концептуальних 

засад економічної безпеки держави та виробленні ефективної державної 

політики щодо її забезпечення та підтримання.  

Відповідно до законодавства України складовими економічної безпеки є: 

виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-

інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки [1]. 

В свою чергу важливою складовою фінансової безпеки є валютна 

безпека, рівень якої напряму залежить від обсягів міжнародних резервів. 

Головними чинниками забезпечення достатнього рівня валютної безпеки, 

які мають істотний вплив на її рівень, вважаємо чіткої виваженої валютної 

політики в країні. Одним з головних інструментів досягнення належного рівня 

валютної безпеки є достатній  розмір міжнародних резервів за мінімального 

ризику їх втрати. 

Україна в управлінні міжнародними резервами керується досвідом 

провідних європейських країн [2] і використовує модель, де  Національний 

банк є  власником, і розпорядником коштів. Національний банк має достатній 
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обсяг самостійності у прийнятті рішень щодо структури, обсягів та напрямів 

використання міжнародних резервів України.  

Джерела формування та напрями використання міжнародних резервів 

України визначаються в Законі України «Про Національний банк України». 

Обсяги міжнародних резервів України станом на 01.04.2015 р. складали 

5 625,31 млн. дол. США (в структурі міжнародних резервів 83,53 % припадає на 

резервні активи в вільноконвертованих валютах, з них 73,94 % – це цінні 

папери, деноміновані в іноземній валюті та 26,06 % – валюта та депозити). 

Для визначення достатності міжнародних резервів на сьогодні теоретики 

та практики розробили ряд критеріїв, які дозволяють визначити мінімально 

допустимий обсяг міжнародних резервів країни [3]. 

Комплексний аналіз свідчить про те, що на теперішній час Україна не 

виконує мінімальних вимог щодо обсягів міжнародних резервів за жодним з 

критеріїв. Покриття імпорту міжнародними резервами станом на 01.04.2015 р. 

складає 1,42 місяця при мінімально допустимому рівні 3 місяця.  Критерій 

Грінспена дорівнює 0,11 при нормі не менше 1.  Відношення міжнародних 

резервів до грошової маси М2 станом на 01.04.2015р. складає 18,69  % (при 

нормі не менше 20 %), що також свідчить про недостатність міжнародних 

резервів для забезпечення валютної безпеки України. Що стосується покриття 

ВВП міжнародними резервами, то станом на 01.04.2015 р. складає 4,72 % (при 

нормативному значенні 9 %), що є свідченням того, що за даним критерієм 

обсяг резервів також є недостатнім. 

За результатами проведеної  комплексної оцінки достатності 

міжнародних резервів за багатьма критеріями очевидно, що рівень 

міжнародних резервів є критичним і негативно впливає на стан фінансової та 

валютної безпеки України. 

Для забезпечення валютної безпеки України необхідно, щоб обсяг 

міжнародних резервів України відповідав вимогам міжнародних критеріїв, був 

оптимальним та достатнім для виконання головних функцій Національного 

банку України, підтримував стабільний стан економіки, був достатнім для 
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гарантування зовнішньої заборгованості з метою  підвищення довіри до країни 

як з боку населення, так і з боку міжнародної спільноти. 

Отже, проведений аналіз засвідчив, що міжнародні резерви України 

знаходяться на критичному рівні і вимагають значного збільшення. Відповідно 

до оцінок за різними критеріями таке збільшення має відбутися в сумі від 

4,15 млрд. дол. до 16,56 млрд. дол. За методологією МВФ, яка є найбільш 

ґрунтовною та комплексною, збільшення обсягів міжнародних резервів має 

бути проведено у розмірі 27,52 млрд. дол.  

Якщо проводити оцінку рівня валютної безпеки України [1], то станом на 

01.04.2015 р. він складає 33,04 %, що є свідченням того, що в економіці країни 

на сьогодні є безліч невирішених питань, пов’язаних з валютними відносинами. 

Стан безпеки пропонуємо класифікувати як небезпечний, адже на теперішній 

час він знаходиться на рівні нижче 50 %. 

Якщо уявити ситуацію достатності міжнародних резервів, то після 

проведення розрахунків отримуємо значення показника валютної безпеки на 

рівні 59,84 %, що є свідченням того, що найбільший рівень економічної безпеки 

можливо досягнути за умови оптимальності обсягів міжнародних резервів 

України, отже, як вже зазначалося, рівень міжнародних резервів – це ключовий 

фактор в забезпеченні стратегічної фінансової безпеки України.  
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3. Методологічні засади формування та управління золотовалютними 

резервами [Текст]: звіт про НДР / ДВНЗ «УАБС НБУ»; керівник А.О. Єпіфанов; 

викон.: Ф.О. Журавка, О.М.  Костюк [та ін.]. –    2010. – 115 с.    
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УДК 336.71 

ЗОЛОТИЙ ДИНАР – ВАЛЮТА МАЙБУТНЬОГО ІСЛАМСЬКИХ КРАЇН 

 

Сергата К. В. 

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

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Сьогодні ісламські країни знаходяться в центрі уваги за багатьма 

аспектами, серед яких є питання ісламського банкінгу та валютної системи. 

Зокрема, проект золотого динару достатньо широко обговорюється в контексті 

проблеми повернення до золотого стандарту. 

Метою даної роботи є вивчення теоретико-методологічних засад 

функціонування валютної системи ісламських країн, визначення перспектив і 

можливостей золотого динару набути статусу світової валюти в майбутньому. 

Ісламські біметалеві гроші сьогодні використовуються індивідуально і 

організовано (без участі уряду) в Західній Європі – Великобританії, Німеччини, 

Іспанії; в США; в Австралії; в Південній Африці; Пакистані. У даний час динар 

є офіційною валютою в Алжирі, Бахрейні, Ірані, Іраку, Йорданії, Кувейті, Лівії, 

Сербії, Тунісі та Республіці Македонія. 

Практичні спроби відродити єдину ісламську валюту мають місце тільки 

в деяких державах Південно-Східної Азії. Зараз виготовлені за класичною 

формулою динари і дирхами (ісламських монет або ісламської валюти) 

знаходяться в грошовому обігу в Індонезії та одному зі штатів Малайзії, але і 

там вони формально не є законним платіжним засобом. В Індонезії ісламська 

валюта вийшла в обіг ще в 2000 році. На сьогоднішній день ця країна – лідер з 

поширення ісламських монет, впровадження яких здійснює приватна 

організація. Уряд Індонезії залишається пасивним, але не перешкоджає 

просуванню «дзвінких грошей», бо розуміє, що воно повністю розвалило країну 

і найкраще, що воно може зробити, це не заважати. Стандартизацією монет 

займається міжнародна організація «Всесвітній ісламський монетний двір» 
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(World Islamic Mint), вона ж виробляє партії валюти на замовлення, сертифікує 

нові підприємства з карбування [1]. 

Поряд з цим, поширення найшов віртуальний золотий динар. Так, у 

Малайзії, Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі та Омані 

функціонує електронний процесинговий центр E-Dinar, що дозволяє 

обмінювати світові валюти на динари по курсу золота. При цьому операції 

проводяться тільки в обсягах, що відповідають реальним запасам золота в 

організації.  

У 2000 р. почала роботу електронна платіжна система E-Dinar – аналог E-

gold, Gold Money, e-Bullion та ін. Електронна платіжна система E-Dinar 

дозволяє здійснювати платежі та обмінні операції в Інтернеті. У системі E-Dinar 

використовується однойменна одиниця E-Dinar, яка дорівнює зливку чистого 

золота вагою 4,25 грама (24 карата), а також E-Dirham - відповідна зливку 

срібла вагою 3 грами. Головною перевагою системи E-Dinar – є надійність в 

справі захисту від інфляційних ризиків. Вона є простою, для реєстрації не 

потрібно ніякого посвідчення особи [2; 3, с. 215]. Важливо зазначити, що 

відповідно до вимог шаріату, запаси золота і срібла на складі компанії повинні 

відповідати  їх електронному еквіваленту. За бажанням клієнт може отримати 

еквівалент в металі або іноземній валюті.  

Відношення до золотого динару не однозначно в світі. Так, на думку 

Дж. Сінклера, «введення валюти, основаної на золоті, є заколотом проти МВФ, 

оскільки правилами цієї організації це чітко заборонено. Пришестя  золотого 

динару приведе МВФ і Всесвітній банк до падіння в прірву» [4, с. 19]. 

Відповідну реакцію на таку загрозу ми вже мали можливість спостерігати 

стосовно розвитку подій в Іраку або Лівії, у відносинах США з Саудівською 

Аравією та іншими арабськими країнами.  Від зовнішньої політики США 

залежить процес прискорення прийняття золотого динару як платіжного засобу 

серед ісламських країн і формування валютної політики  нового Бреттон-Вудса, 

стверджує М. Біллиігтон [4]. 
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Водночас Р.І. Беккін, зокрема, вказує, що незважаючи на багатство 

деяких ісламських країн нафтою та газом, вони не зможуть досягти рівня 

західних крах внаслідок вразливості власних ліквідних активів, які розміщені в 

США та ЄС. Але, на його думку, проекти повернення до золотого динару 

спрямовані на вирішення макроекономічної проблеми та мають глобальну мету 

– акумулювання капіталу в ісламському світі, що буде сприяти розвитку та 

інтеграції ісламських країн [3, с. 216]. 

Отже, про повномасштабне введення золотого динара в якості єдиної 

валюти ісламських країн можна говорити як про майбутню перспективу, 

швидкості реалізації якої перешкоджають економічні та політичні відмінності 

між мусульманськими країнами, їх зростаюча залежність від країн Заходу та 

деякі інші причини. Ефекти поширення  золотого динара не є однозначними. 

Вони, безумовно, є позитивними для розвитку ісламських країн, але для всіх 

інших і глобальної валютно-фінансової архітектури – це високого ступеня 

невизначеність.   
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Постановка проблеми. Одержання позитивного фінансового результату є 

основною метою будь-якої підприємницької діяльності незалежно від форми 

власності. Особливо гостро проблема здатності отримання прибутку як 

позитивного фінансового результату діяльності суб’єкта господарювання, 

постає в умовах постійно зростаючої конкуренції та нестабільної соціально-

економічно ситуації в країні. Первинною ціллю діяльності банків, як особливих 

суб’єктів підприємницької діяльності, є отримання прибутку поряд із 

забезпеченням вторинних цілей: рентабельність, зростання капіталу, підтримка 

позитивного іміджу; обов’язковими додатковими умовами є дотримання 

показників ліквідності та надійності. Проблема формування позитивного 

результату діяльності банку у період економічної та політичної кризи стає ще 

більш актуальною, оскільки від одержаного банком прибутку залежить його 

фінансова стабільність, безпека вкладників та банківської системи в цілому. 

Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення понять 

«фінансовий результат» та «фінансовий результат діяльності банку» в умовах 

ринкової економіки. 

Виклад основного матеріалу. Фінансовий результат діяльності банку 

залежить від максимізації доходів, контролю за рівнем витрат, ефективного 

управління прибутком та повноти джерел покриття збитків. Перш, ніж перейти 

до визначення фінансових результатів діяльності банку, варто дослідити 

наукові підходи до розуміння економічної категорії «фінансовий результат» 

(табл. 1). 
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Таблиця 1 

Теоретичні підходи до визначення поняття «фінансовий результат» 

Автор Визначення 

Бутинець Ф.Ф. [1] Співставлення доходів та витрат підприємства відображених 

у звіті. Прибуток або збиток організації. 

Лондар С.Л., Тимошенко О.В. 

[2] 

Приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу, що 

утворюється в процесі його підприємницької діяльності за 

звітний період.  

Худолій Л.М. [3] 
 

Зіставлення доходів і витрат,  регламентованих податковим 

законодавством.  

Манько С.О. [4] Приріст або зменшення капіталу організації в процесі 

фінансово-господарської діяльності за звітний період, який 

виражається у формі загального прибутку або збитку. 

Національне положення 

(стандарт) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [5] 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати. Збиток – перевищення суми витрат над сумою 

доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. 

 

Отже, поняття «фінансовий результат», науковці трактують дещо по-

різному, проте всі погоджуються, що формування фінансових результатів 

пов’язані зі співставленням доходів та витрат, що, залежно від результатів 

діяльності, виражається у формі прибутку або збитку.  

Фінансовий результат банку – це економічний підсумок діяльності 

банківської установи, який виражається у вартісній (грошовій) формі.  

До показників фінансового результату діяльності банку більшість 

науковців відносять прибуток (збиток) як абсолютний показник та 

рентабельність (ефективність) як відносний. Проте ряд авторів дещо 

розширюють склад фінансових результатів банку та, крім вищеперелічених, 

включать до нього доходи і витрати як підсумки вхідних та вихідних грошових 

потоків банку [6]. 

Фінансові результати діяльності банку відображаються у Звіті про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, 

фінансові результати та сукупний дохід [7]. 

Прибуток банку становить собою різницю між його валовим доходом і 

витратами. Валовий дохід банку залежить, насамперед, від обсягу його 

кредитних вкладень і інвестицій, розміру процентної ставки за кредитами, 
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величини і структури доходів банку. Валовими витратами банку є сума витрат 

банку, пов’язаних з його господарською діяльністю.  

Збитки банку – це перевищення витрат, понесених банком у процесі 

діяльності, над отриманими доходами, які зменшують його власний капітал.  

Висновки. Таким чином, визначення фінансових результатів діяльності 

банку є актуальною проблемою, оскільки на сьогодні існує низка питань теорії 

та практики аналізу фінансових результатів, що недостатньо досліджені та 

потребують детальних наукових розробок з урахуванням сучасних умов та 

економічної нестабільності. 
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Постановка проблеми. Модернізація економічної системи, перехід до 

ринкової економіки, інтеграційні та глобалізаційні процеси в Україні 

вимагають ефективного функціонування усіх сфер економічного життя, і 

насамперед фінансово-кредитної і зокрема до банківської системи. У силу 

специфіки банківської діяльності в банківському менеджменті на перший план 

висуваються питання ефективного управління ризиками з метою захисту 

інтересів клієнтів, які довірили банку свої заощадження, та забезпечення 

фінансової стійкості самого банку. 

Метою дослідження є визначення сутності банківських ризиків в умовах 

модернізації економічної системи. 

Виклад основного матеріалу. Процес модернізації у системі управління 

банківськими ризиками, базуючись на загальноекономічних законах, 

доповнюється введенням в систему елементів механізму управління 

банківськими ризиками. Він включає перетворення існуючої вертикально-

горизонтальної системи в діагональну, максимально адаптовану до управління 

ризиками діяльності банків, що в комплексі підвищує захищеність банків та їх 

клієнтів від ризику втрат [1]. 

Розуміння сутності категорії «ризик» саме по собі вузьке. Ця обставина 

обумовлює важливість науково обґрунтованого підходу до управління 

банківськими ризиками. Те, що банківськими ризиками необхідно ефективно 

управляти, давно стало предметом підвищеної уваги з боку теоретиків-

економістів і банкірів-практиків [1]. 

Розуміння сутності категорії «ризик» саме по собі вузьке. Ця обставина 

обумовлює важливість науково обґрунтованого підходу до управління 



128 

банківськими ризиками. Управління банківськими ризиками – це специфічна 

діяльність, пов'язана з різноманітністю (багатоаспектністю) банківських 

операцій, а також індивідуальністю кожного окремого банку та його 

корпоративноїю культури [1]. 

Зменшенню або мінімізації банківських ризиків могли б слугувати такі 

заходи: прогнозування ризику, тобто визначення або виявлення можливих 

джерел збитків, втрат, кризових ситуацій, ймовірності матеріалізації ризику та 

ймовірних обсягів втрат у їх кількісному вираженні; широкий комплекс заходів, 

які здійснюються для мінімізації ризиків, їх попередження, нейтралізації; 

наявність результативного внутрішнього контролю, зведеного в ранг 

корпоративної культури банку, з виділенням координуючого центру, 

очолюваного ризик-менеджером, основне завдання якого – моніторинг 

процедур управління ризиками, їх дотриманням, оновленням, удосконаленням; 

зацікавленість, обов'язок і відповідальність вищого керівництва і рядових 

співробітників банку в розробці та впровадженні в повсякденну банківську 

практику дієвих механізмів управління ризиками [2, с. 59]. 

Головним мотивом модернізації системи управління банківськими 

ризиками в умовах модернізації економіки є отримані банком внутрішні та 

зовнішні ефекти, які підвищують ефективність усіх банківських операцій. 

Модернізація системи управління банківськими ризиками сприяє банку не 

лише спрямовувати свої зусилля до підвищення ефективності банківських 

операцій, а й підвищує соціально значущі пріоритети банківської діяльності. 

Отже, елемент ризику присутній в будь-якій області банківської діяльності: 

прийнятті управлінських рішень; аналізі дій; плануванні, організації, 

виконання, мотивації і контролю; управлінні конфліктами інтересів, оцінці 

особистого внеску співробітників у процвітання банку і т. д. 

Висновки. Таким чином, керівництву банку потрібно знати, що 

подальший розвиток банку вимагає модернізації системи управління 

банківськими ризиками в умовах, що забезпечує фінансову привабливість для 
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акціонерів, інвесторів, клієнтів, підвищення безпеки, просторової мобільності 

та адаптивності надання банківських послуг. 
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Останнім часом ісламська фінансова модель дедалі більше привертає ува- 

гу наукових кіл. Зростання ісламських банків, заснованих на законах шаріату, 

особливо на тлі фінансової кризи та її наслідків, виглядає контрастно [4, с. 14].  

Потреба мусульманського світу у розвитку національних банківських 

систем і необхідність дотримання при цьому положень шаріату наперед 

вирішили основні засади створення ісламських банків. 

Початком сучасної ісламської банківської справи вважається заснування в 

1975 році Dubai Islamic Bank (ОАЕ) з капіталом у 12,6 млн. дол. США. 

Прикладом багатостороннього співробітництва на державному рівні у сфері 

ісламської банківської справи служить створення також у 1975 році 

Ісламського Банку Розвитку в Саудівській Аравії у рамках ОІК. У 1977 році в 

Єгипті та Судані були відкриті банки Faisal Islamic Bank, а 1978 року – в 

Кувейті з'явився Kuwait Finance House. 
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Основним принципом ісламської банківської системи є виключення зі 

всіх фінансових операцій позичкового відсотка, оскільки лихварство у всіх його 

проявах категорично заборонене Кораном. «Аллах дозволив торгівлю і 

заборонив лихварство», - прямо сказано у Священній книзі мусульман. Таким 

чином, будь-які банківські інструменти, засновані на видачі або отриманні 

грошей в борг під відсотки, опиняються поза законами шаріату. Крім того, 

іслам забороняє будь-які угоди на умовах невизначеності (ф'ючерси, опціони, 

наприклад, купівля майбутнього врожаю або ще не видобутих корисних 

копалин), а також на фінансування деяких секторів економіки, заборонених 

релігією, - гральний бізнес, виробництво свинини, алкогольної продукції та 

тютюну [2].  

Принципи шаріату забороняють кредиторам укладати ризикові угоди, 

тобто вкладати кошти у «віртуальні» активи, наприклад, похідні фінансові 

інструменти або деривативи, які сприяли розгортанню кризи західної 

фінансової системи. Всі фінансові операції пов’язані із транзакціями 

матеріальних активів, тому ймовірність «мильних бульбашок» мінімальна. 

Банки вирізняються високою ліквідністю та високим коефіцієнтом адекватності 

капіталу [4, с.14]. 

Коли банк видає кредит «мушараку», він виступає як учасник угоди 

позичальника і ділить з ним і прибутки, і збитки. У Європі це називають 

кредитуванням за LBO-механізмом (leveraged buy-out). 

Ісламські банки повинні уникати ситуації невизначеності – «гарара», що 

загрожує великими збитками, тому вони підтримують високий рівень резервів 

та беруть участь в особливому кооперативному страхуванні.  

Завдяки зазначеним особливостям ісламська фінансова модель 

характеризується позитивними тенденціями розвитку, про що свідчать 

статистичні дані на прикладі діяльності банківських установ. На нинішній день 

експерти оцінюють обсяги цього сегмента на ринку фінансових послуг в обсязі 

понад 1 трлн дол. США із середньорічним зростанням у 10–15%.  
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Останнім часом до системи ісламських банків усе частіше звертаються не 

тільки клієнти мусульманських країн, а й провідні західні банки (Deutsche Bank, 

IAG, ABN Amro, Citibank, Hong Kong & Shanghai Banking Corporation, Chase 

Manhattan, JP Morgan Chase та інші), відкриваючи в себе ісламські відділення. 

Такі банки, як ABN AMRO, Societe Generale, JP Morgan Chase, досить давно 

мають у своїй структурі спеціальні підрозділи («вікна»), що надають ісламські 

банківські послуги. Спосіб ведення справ в ісламській фінансовій моделі несе 

набагато менше ризиків і часто виявляється більш прибутковим порівняно з 

традиційним. Це питання більш ніж актуальне на тлі глобальної кризи 

ліквідності, з наслідками якої світові банки продовжують боротися [3, с. 21].  

Однак, незважаючи на проблеми розвитку, конкуренцію і недостатній 

досвід, ісламська фінансова система володіє серйозними перспективами 

зростання. Високий рівень ресурсозабезпечення, значний фінансовий потенціал 

ісламського світу, а також підвищена увага світової громадськості, обумовлена 

стійкістю ісламських банків і страхових компаній до нинішньої глобальної 

кризи, є надійною основою реалізації даної економічної моделі.  
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Сучасний розвиток банківського сектору України відбувається в умовах 

економічної та політичної кризи, тому посилення конкуренції за залучення 

коштів між банками спричинило проблеми формування ефективної ресурсної 

бази. Тому сьогодні зростає роль депозитної політики як основи фінансової 

стійкості та надійності банку. 

Метою даної роботи є дослідження впливу окремих економічних 

факторів на залучення грошових коштів на депозитні рахунки клієнтів АТ 

«Ощадбанк».  

На сьогодні, розробляючи власну політику, особливу увагу вітчизняні 

банки повинні приділити депозитній політиці, оскільки в складних економічних 

умовах сформована в недостатніх обсягах ресурсна база суттєво вплине на 

обсяги активних операцій, що призведе до поступового зменшення 

прибутковості банку. Депозитну політику комерційного банку слід розглядати 

як стратегію та тактику щодо залучення коштів вкладників та кредиторів щодо 

визначення та формування найефективніших їх комбінацій. Тому оптимізація 

депозитної політики банку – складне багатофакторне завдання, основою 

вирішення якого має бути врахування тенденцій розвитку економіки країни в 

цілому, комерційного банку як суб’єкта економіки та клієнта. Правильно 

обрана, оптимальна та економічно зважена депозитна політика вирізняється як 

суттєва конкурентна перевага для комерційного банку [1, с. 3].  
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Для підвищення ефективності процесу формування ефективної ресурсної 

бази та для уникнення неочікуваного відтоку коштів та їх подорожчання, 

банкам слід звернути увагу на чинники, які впливають на формування 

депозитних ресурсів банку.  

Серед вагомих економічних факторів, що впливають на формування 

депозитних ресурсів банку, особливе місце займають: облікова ставка 

Національного банку України, норматив обов’язкового резервування; 

економічні нормативи діяльності банків, індекс споживчих цін, динаміка      

доходів населення. 

Досліджуючи депозитну діяльність АТ «Ощадбанк» за 2007-2014 рр. 

можна стверджувати, що за цей період збільшилась кількість коштів вкладених 

у банк на депозитні рахунки (табл. 1) за рахунок високої якості депозитних 

продуктів банку, довіри до банку серед населення та юридичних осіб.  

Таблиця 1 

Масив даних для побудови множинної лінійної регресії 

Період 

 

Y (обсяг депозитів, 

тис. грн.) 

X1 (середня з/п, грн.) 

 

X2 (ІСЦ, %) 

 

X3 (облікова 

ставка НБУ, %) 

2007 9354407,00 1806,00 122,30 10,00 

2008 160880858,00 1906,00 112,30 12,00 

2009 39487711,00 3054,00 109,10 10,25 

2010 48794286,00 2297,00 104,60 7,75 

2011 52899838,00 2722,00 99,80 7,75 

2012 48728211,00 3000,00 100,50 7,50 

2013 58623614,00 3148,00 124,90 6,50 

2014 70419276,00 3455,00 103,10 14,00 

Складено автором на основі джерел: [2] [3]. 

У процесі аналізу була побудована регресійна залежність (1) депозитів 

АТ «Ощадбанк» (Y) від середньої заробітної плати населення України (x1), 

індексу споживчих цін (x2) та облікової ставки НБУ (x3): 

𝑌 = 87817583,91 − 15132,3𝑥1 − 448091,0𝑥2 + 6641501,4𝑥3           (1) 

Коефіцієнт детермінації склав 0,2002, що свідчить про несуттєвий вплив 

факторних значень на обсяг депозитів банку. Перевірка адекватності всієї 
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моделі здійснювалася з використанням F-критерію Фішера, значущості 

коефіцієнтів регресії за допомогою t-критерію Стьюдента.  

Таким чином, можна стверджувати, що депозитна політика є основою 

формування ефективної депозитної бази, що сприятиме отриманню позитивних 

результатів діяльності банку в майбутньому. Підводячи підсумок проведеного 

аналізу обсягів депозитів АТ «Ощадбанк», слід зазначити, що досліджувані 

фактори чинять менший рівень впливу, оскільки в період соціально-

економічної кризи мають місце інші чинники. Панічні настрої населення 

суттєво зменшили обсяги депозитної бази банку, однак у даному випадку 

зростання обсягів депозитних коштів можна пояснити перерахунком валютних 

вкладів за новим курсом. 
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Одним із головних чинників забезпечення належного розвитку регіонів є 

функціонування в них банківських установ. Банківська система регіону впливає 

в цілому на регіональний розвиток, створюючи умови для активної 

інвестиційної діяльності, забезпечуючи належне фінансування підприємств, а 

отже, і збільшуючи обсяги виробництва та зайнятості і, як наслідок, 

підвищуючи рівень життя населення. Саме тому аналіз тенденцій розвитку 

банківської мережі є актуальним питанням з погляду подальшої розбудови не 

тільки банківської системи, але й економіки в цілому. [1] 

Розглядаючи європейську банківську систему, можу сказати, що вона 

являє собою досить міцний моноліт, довіра до якого непохитна, навіть в 

економічну кризу. В Україні послуги банківської системи також міцно увійшли 

в життя більшої частини населення, і довіра людей до банків підвищується з 

кожним роком. Звичайно, був період, коли багато забирали свої вклади з банків 

в страху втрати своїх кровно зароблених грошей. Але, хочу відзначити, що по 

тих банках, які збанкрутували в 2014 році, фонд гарантування вкладів здійснив 

виплати, у розмірі, передбаченому законом. Тому, як би складно не було, в 

цілому банківська система вистояла, що підвищує рівень довіри до неї. 

Показник концентрації банківських відділень в Україні є одним з 

найвищих порівняно із зарубіжними країнами. Але, якщо до кризи кредитні 

установи активно розвивали філіальні мережі, то зараз спостерігається 

зворотний процес. З початку року кількість банків в Україні скоротилося на 26, 

а кількість відділень найбільших банків скоротилася на 30%. 
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Мережа банківських установ у Львівській області (на кінець року) 

  Всього установ 

банків 

Кількість банків - 

юридичних осіб 

Кількість філій 

банків 

Кількість безбалансових 

відділень 

2000 80 5 75 562 

2001 80 5 75 566 

2002 80 5 75 625 

2003 83 5 78 686 

2004 88 5 83 764 

2005 86 5 81 821 

2006 82 5 77 923 

2007 78 6 72 1065 

2008 78 5 73 1125 

2009 70 5 65 1037 

2010 60 5 55 1046 

2011 42 6 36 1142 

2012 20 5 15 1163 

2013 14 5 9 1128 

2014 11 5 6 1056 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області [3] 

Станом на 01.02.2015 банківська мережа Львівської області налічувала 10 

діючих балансових установ, у т.ч. 5 юридично самостійних банків та 5 філій; з 

яких 4 філії банків, віднесених Національним банком України до групи 

найбільших банків, та 1 філія інших банків. [2] 

На початок лютого 2015 року мережа безбалансових установ банків 

України у Львівській області налічувала 1 030 відділень. Найчисельніша 

мережа відділень – в АТ «Державний Ощадний банк України» (344 відділення), 

ПАТ КБ «Приватбанк» (120 відділень), ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» (31 

відділення), ПАТ «КРЕДОБАНК» (39 відділень), ПАТ «Укрінбанк» (38 

відділень), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (35 відділень), ПАТ КБ «Надра» (29 

відділень) та АТ «УкрСиббанк» (25 відділень). 

Всього на Львівщині діють установи 84 банків, головні офіси яких 

знаходяться, крім Львова, у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Одесі 

та Полтаві. 

Із зазначених банків на території області функціонували установи шести 

банків, які визнані неплатоспроможними та у яких призначені тимчасові 
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адміністрації, а саме: ПАТ «VAB-банк», ПАТ «Міський комерційний банк», 

ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ПАТ "БГ банк", ПАТ "Укоопспілка" та 

ПАТ "Імексбанк". 

Крім того, в області розташовані 6 установ АТ «Брокбізнесбанку», який 

станом на 01.02.2015 перебував у стадії ліквідації. 

Окремі види банківських послуг в області надають 17 операційних кас 

чотирьох установ АТ «Українська фінансова група» та 187 відділеннь ТОВ 

«Фінансова Компанія Абсолют Фінанс». 

Українські банки на ринку діють з різною ефективністю. Проте, важливо 

зауважити, що має місце така закономірність: далеко позаду залишають 

конкурентів ті банки, які висококваліфіковано, з мінімальними витратами, 

обслуговують своїх клієнтів. При оцінці ефективності діяльності банку дуже 

важливо звіряти її з вимогами ринку. Кваліфіковано зроблений економічний 

аналіз діяльності банків – це джерело цінної інформації як для самих банків, так 

і для їхніх потенційних клієнтів.  

 Процес "зачистки" банківської системи України від неплатоспроможних 

установ уже перебуває на фінішній прямій. Для стабілізації фінансового 

сектора необхідно усунути з ринку неплатоспроможні банки. Отже, можна 

стверджувати, що на сучасному етапі головним завданням банківських установ 

має бути збереження фінансової стабільності в країні, а також відновлення 

довіри населення до банківської системи. 
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Швидкий розвиток банківської сфери призводить до низки змін в 

діяльності її суб’єктів. Банк в змозі залишатися конкурентоспроможним за 

умови постійного розширення переліку своїх послуг, зниження їх собівартості, 

покращення якості обслуговування. Дані зміни можливо досягти тільки за 

рахунок упровадження банківських інновацій на основі сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій.  

Метою дослідження є розкриття ролі  мобільного банкінгу у системі 

формування та управління клієнтською базою, а також визначення сучасних 

тенденцій його розвитку. 

Банки, прагнучи мінімізувати свої витрати та спростити процедуру 

обслуговування клієнтів, зумовили використання у сфері банківських послуг 

сучасних інформаційних технологій. Такі технології можуть поєднувати як  

технічні чи технологічні розробки, так і  впровадження інноваційних методів 

роботи на фінансовому ринку. Прикладом даних технологій і являється такий 

напрям дистанційного банківського обслуговування як мобільний банкінг (М-

banking) – поєднання платіжної картки і мобільного засобу зв'язку [1].  

Сyчaсний М-banking – cистема, якa надає мoжливість клієнту отримувати 

інформацію і управляти ресурсами на власному банківському pахунку за 

допомогою мобільного телефону або планшетного комп’ютеру.  

Оcновними видами мобільного банкінгу є SMS-банкінг і Java-додаток. 

SMS-банкінг дозволяє управляти грошовими коштами на банківському рахунку 

(картрахунку). Це можна відобразити як відправлення типових шаблонів на 

спеціальний номер банку з мобільного телефону. Подібна можливість є досить 

примітивною, але не можна стверджувати про її застарілість. Оскільки 
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наявність сучасного телефону не завжди може забезпечити вільний доступ до 

мережі Інтернет, а закордонний роумінг несе за собою надто великі затрати на 

підключення до даної мережі. Java- додаток – це різновид мoбільного банкінгу, 

коли клієнтам надається дoступ до рахунку через телефoн за умови 

встанoвлення на ньому спеціалізованого програмного забезпечення.  

Система мобiльного банкiнгу дає можливiсть власникам платiжних карт 

на отримання таких послуг: одержання iнформації про суму, доступну для 

використання пo кaртцi на кoнкретний момент часу; повiдoмлення, яке 

підтверджує прoведення oперацiї. Таке повiдомлення формується та 

вiдсилається на мобiльний телефон клієнта після проведення по картці операції 

платежу або зняття готівки. Дана послуга дає можливість самостійно, з 

мобільного телефону, занести каpтку в стoп-лиcт у pазi її втрати або підозpи у 

неправоміpному використанні реквізитів картки. А також забезпечує oдеpжання 

на мoбільний телефон повідомлення пpо надходження гpошових коштів на 

каpтрахунок [2]. Значною пеpевагою мобільного банкінгу є доступність послуг 

в режимі 24 години нa дoбу (24/7). 

На нашу думку, на сьогодні SMS-банкінг є достатньо корисним для 

ідентифікації клієнтів. Що ж стосується управління клієнтською базою, то банк 

може здійснювати інформування своїх клієнтів про баланс рахунку, рух 

грошових коштів, операції з рахунком тощо у безконтактній формі (тобто 

клієнту не потрібно являтися в відділення банку щоб дізнатися дану 

інформацію). Також мoбільний банкінг дoзволяє банкам мінімізувати свої 

витрати, значно спросити деякі бізнес-процеси, що є актуальнo в наш час. 

У загальнoму виглядi управління клієнтськoю базoю – це  планування 

кoнтактів із клієнтами (як з фактичними, так і з пoтенційними), фoрмування 

статистики успішних фактів залучення осіб на обслуговування в банку, 

створення та підтримання комфортних умов банківського oбслуговування 

споживачів, забезпечення висoкої якості рoбoти з клієнтами та управління 

якістю oбслуговування тощо. 
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Зокрема, за результатами конкурсу інновацій у банківській справі BAI-

FINACLE GLOBAL BANKING INNOVATION AWARDS (CША), в номінація 

«Вибухові інновації», в якості яких визнаються проривні інновації, що мають 

глобальний ефект щодо перегляду принципів організації роздрібного 

банківського бізнесу, переможцем в 2013 році визнано Hana Bank (Корея) за 

його парадигму щодо банківських каналів і послуг. Він створив Hana Bank’s 

Integrated Mobile Strategy – забезпечення клієнтів різноманітними продуктами 

та доступом до інтелектуальних фінансових рішень у режимі реального часу. 

Головним транспортним засобом визначено смартфони, внаслідок чого банк 

змінів концепцію TouchPoint (точок взаємодії) для вирішення та полегшення 

фінансових і життєвих проблем клієнтів. Все це дозволило банку залучити до 

клієнтської бази 1.4 млн нових клієнтів [4]. 

 В 2014 р. переможцем у номінації «Інноваційні канали» став польський 

проект MBANK, який поєднує онлайн-банкінг і мобільний банкінг, забезпечує 

клієнтам більше 200 інноваційних функцій доступу до передових банківських 

інструментів. Проект значно покращує зручність використання продуктів 

MBANK, охоплюючи 1200 продуктів 15 великих продуктових лінійок, що 

перетворює його на клієнтоорієнтований банк [5]. 

Таким чином, для зміцнення власних конкурентних позицій банки 

повинні переорієнтовуватись на інноваційні бізнес-моделі, де домінують 

інформаційні та комунікаційні технології.  

 

Список використаних джерел  

1. Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості 

банківських послуг і продуктів/ В. Білошапка, А. Корчан// Банківська справа. – 

2013. – №2. – С 98-103. 

2. Степаненко В. Дистанційні банківські послуги на українському 

ринку/ В. Степаненко// Мережа і бізнес. – 2010. – №4(23). – С.98-104. 

3. Лейбов В. Можливості та перспективи мобільного банкінгу 

[Електроний ресурс] - Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/160   

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/160


141 

4. BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards’2013 [Електроний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.infosys.com/finacle/mediaroom/press-

releases/Pages/global-banking-innovation-awards-winners-2013.aspx 

5.  BAI-Finacle Global Banking Innovation Awards’2014 [Електроний 

ресурс] - Режим доступу: http://www.infosys.com/finacle/ideas-innovative-

banker/awards/ 

 

УДК 336. 77 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО 

КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Шавлак М. А. 

Науковий керівник: к.е.н. Базадзе К. М. 

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

  

 Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин одним із 

основних завдань банківської системи є створення сприятливих умов для 

безперервності відтворювального процесу, насамперед, шляхом своєчасного 

задоволення потреби економічних агентів у необхідному капіталі за допомогою 

кредиту, який є важливою складовою діяльності підприємств.  

 Мета дослідження. Метою роботи є дослідження стану ринку кредитування 

юридичних осіб (ЮО), виявлення та аналіз проблем у відносинах між 

банківськими установами та ЮО та пошук шляхів їх вирішення. 

 Виклад основного матеріалу.  Станом на 01.01.2015 кредити, надані ЮО 

України, становили лише 51,6 % величини номінального ВВП. За країнами 

Єврозони аналогічне співвідношення показників сягало 128,8 %, що свідчило 

про набагато глибше проникнення кредитних відносин у роботу суб'єктів 

господарювання та процеси формування ВВП [1, с. 268].  

 Переважна частка кредитів банків України (понад 80 %) спрямована у 

поточну діяльність ЮО, в той час як кредитування інвестиційної діяльності, яка 

відіграє ключову роль у забезпеченні стійкого економічного зростання, 

здійсненні модернізації економіки та підвищенні її конкурентоспроможності, 
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майже не відбувається. Неможливість оновлення основних засобів і 

гальмування розвитку нових високотехнологічних виробництв призводить до 

задоволення потреб внутрішнього ринку на високотехнологічні товари, в 

основному, за рахунок імпорту цих товарів, який у 2005-2014 рр. зріс з 1,6 

млрд. дол. США до 5,8 млрд. дол. США [3]. 

 Все це свідчить про те, що, на жаль, в Україні не спостерігається якісне 

зростання ролі банків у механізмі кредитного забезпечення реального сектору 

економіки. Проведене дослідження дало змогу визначити фактори, які 

стримують розвиток банківського кредитування (табл. 1).  

Таблиця 1  

Фактори, що стримують банківське кредитування юридичних осіб 

Фактори Характеристика впливу 

Пов’язані зі станом 

банківської системи та 

діяльністю банків 

— низька дієвість каналів монетарного трансмісійного механізму; 

— збереження дефіциту внутрішніх середньо- та довгострокових ресурсів 

(клієнтська депозитна база є вкрай «короткою» і волатильною через 

ризики швидкого відпливу вкладів в разі поширення панічних настроїв); 

— висока вартість кредитних ресурсів, обумовлена макроекономічними 

факторами, високою вартістю фондування, високим рівнем кредитного 

ризику позичальника 

Пов’язані зі станом 

юридичних осіб 

— високий рівень ділових та кредитних ризиків позичальника; 

— низька прибутковість інвестиційних проектів; 

— відсутність необхідної державної підтримки підприємств 

Пов’язані зі станом 

зовнішнього 

середовища 

функціонування банку 

та позичальника 

— значний рівень політичних, соціальних та юридичних ризиків; 

— значна зовнішньоторговельна відкритість, високе та перманентно 

зростаюче негативне сальдо рахунку поточних операцій; 

— високе боргове навантаження; 

— високий реальний та очікуваний рівень інфляції; 

— нестійка динаміка та постійний девальваційний тиск на валютний курс 

гривні. 

Джерело: складено автором на основі [1, С.269-270] 

 Нестача кредитних ресурсів через слабку внутрішню ресурсну базу та 

недостатню ефективність функціонування механізмів залучення 

довгострокових фінансових ресурсів у національній валюті, а також 

обмеженість доступу до міжнародних ринків капіталу, обумовлену 

розбалансованістю та нестійкістю світових фінансових ринків стримують 

розширення банківського кредитування юридичних осіб. 

 Світовий досвід господарювання свідчить про те, що для ефективного 

розвитку економіки необхідною є взаємодія банківського сектору з малим і 

середнім бізнесом (МСБ). На жаль, в Україні частка кредиту в структурі джерел 
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фінансування МСБ становить менше 20%, що пов’язано із відсутністю застави, 

надто малим розміром позички і незначними прибутками в абсолютному 

вираженні порівняно з кредитуванням крупних позичальників, недосконалим 

державним регулюванням  та системою правового захисту. [2]. 

 Таким чином основними заходами у сфері стимулювання банківського 

кредитування ЮО мають стати: активізація розвитку банківського 

мікрокредитування й удосконалення законодавчого забезпечення діяльності 

МСБ; розробка банками системи заходів щодо залучення нових джерел коштів 

через дієвий механізм трансформації заощаджень в інвестиції; зменшення 

податкового тиску на банки, особливо у сфері довгострокового кредитування 

реального сектору економіки; звільнення від оподаткування частини прибутків 

банків або зменшення податкової ставки для банків, якщо вони спрямовують 

свої кошти в інноваційні проекти; удосконалення системи страхування 

інвестиційних ризиків банків для заохочення останніх до надання 

довгострокових кредитів тощо. [1, с. 270-272]. 

 Висновки. Отже, сучасний стан вітчизняного ринку кредитування 

юридичних осіб України потребує комплексного вирішення проблем як на 

макро- так і на макрорівні (де необхідно розробляти заходи щодо спрощення та 

зростання доступності кредитних операцій). Покращення ситуації у сфері 

кредитування юридичних осіб можливе за рахунок налагодження системи 

узгодження інтересів зацікавлених сторін процесу, що потребує удосконалення 

наявних та запровадження нових підходів до аналізу для досягнення цілей 

кредитного менеджменту суб'єктів господарювання.  
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Економіка України стала перед проблемою розширення ємності банківського 

інвестиційного ринку, що в свою чергу змушує її активно працювати над 

розробкою та розширенням ефективних фінансових генераторів, які здатні 

акумулювати вільні фінансові ресурси та спрямовувати їх у відповідні сегменти 

економіки. Іпотечний ринок можна розглядати як інтегрований механізм, завдяки 

якому активізуються домінантні ринки економіки: житла, землі, комерційної 

нерухомості, кредитів, депозитів, тощо.  

Однак в умовах тривалої економічної кризи, значно обмежується гармонійне 

використання фінансових ресурсів для забезпечення соціального ефекту населення 

та зростає небезпека невиконання боржниками своїх зобов’язань, хоча 

неплатоспроможність та їх несумлінність можлива і при стабільній економіці. Саме 

тому питання розробки політики банку щодо реалізації ефективного механізму 

оцінки іпотечного кредитування в Україні, нині є надзвичайно актуальними.  

Метою роботи є обґрунтування сучасного стану ринку іпотечного 

кредитування в Україні та розробка практичних рекомендацій щодо розширення 

системи підтримки іпотечного ринку шляхом узгодження перебігу декількох 

процесів у часі та просторі та врахування їх інваріантності. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан розвитку ринку іпотечного 

кредитування характеризується низкою загострених проблем, основними з яких 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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наразі є: різке та значне зростання курсу валют, що призводить до переоцінки 

іпотечних кредитів та стрімке зниження попиту на даний вид кредиту, що пов’язано 

зі змінами у фінансово-економічному становищі населення та країни в цілому. Все 

це негативно впливає на ефективність діяльності банків щодо управління іпотечним 

портфелем та призводить до посилення таких банківських ризиків, як валютний, 

кредитний та ризик ліквідності. 

Враховуючи вище викладену проблематику пов’язану з розвитком ринку 

іпотечного кредитування необхідно розробити наступні заходи, які включають як 

стандартний набір пропозицій (удосконалення законодавчої бази; підвищення 

доступності житла; розширення волатильності цін на житло), так і специфічний – 

створення Національного Агентства «УкрІпотека», діяльність якого буде 

направлена на стимулювання розвитку ринку орендного житла, ринок житла та 

підтримку малого бізнесу для молодих сімей. 

Загальний механізм формування та напрямів функціонування НА 

«УкрІпотека» відображено на рис. 1. 

 

Рис. 1 Механізм формування Національного агентства «УкрІпотека» 

Розглядаючи докладніше вищезазначений механізм варто зазначити, що таке 

розподілення коштів дозволить знизити відсоткові ставки в банківській системі, а 

держава та регіональна влада надасть підтримку фінансово-кредитним організаціям 

у вигляді додаткового фінансування. При цьому необхідно відмітити, що 
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незаплановані ризики від реалізації іпотечного майна та розвитку молодіжного 

малого бізнесу будуть передаватися третій стороні, тобто страховим організаціям.  

Основними напрямами іпотечного кредитування НА «УкрІпотека» є: 

розвиток первинного та вторинного ринку орендного житла; забезпечення 

фінансування малого бізнесу молодих сімей під заставу нерухомості та землі; 

стимулювання первинного та вторинного ринку житла. 

Стимулювання розвитку цих основних напрямків супроводжується 

відповідним набором програм, які дозволять розширити іпотечний ринок шляхом 

придбання ринку орендного житла, який передбачає запровадження таких програм: 

придбання у приватних забудовників орендного житла для громадян, які 

потребують покращення житлових умов; розвиток «корпоративної оренди» для 

підтримки господарюючих суб’єктів, які формують орендний житловий фонд для 

своїх працівників. 

Розвиток програми «Соціальне будівництво» дозволить розширити ринок 

соціального будівництва. Бенефіціари проектів соціального будівництва роблять 

перший внесок на початку будівництва і потім продовжують платити щомісячно у 

відповідності до плану виплат, приведеному до єдиного показника. Для більшості 

проектів цей показник є індексом заробітної плати в державному секторі. 

Молодіжний малий бізнес: розвиток індивідуального малого бізнесу для 

молодих сімей, які проживають в сільській місцевості, під заставу землі з метою їх 

зацікавленості до розширення та відтворення виробничого процесу аграрного 

виробництва та підвищення ролі села у розвитку економіки країни. 

Висновки. Запропоноване Національне агентство "УкрІпотека" 

забезпечуватиме співпрацю з державою, фінансово-кредитними установами, 

місцевими органами влади та фізичними і юридичними особами з метою 

забезпечення оптимального балансу між економічними успіхами і забезпеченням 

суспільних благ. 
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Сучасні реалії економічного розвитку України вимагають від вітчизняних 

підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності, 

фінансової стійкості задля стабільного функціонування та уникнення загрози 

банкрутства. Саме аналіз фінансового стану свого підприємства та найбільших 

конкурентів є основним інструментом досягнення стабільного розвитку 

підприємства. Метою здійснення аналізу фінансово стану є своєчасне 

виявлення існуючих проблем, безпосередньо пов’язаних зі зниженням 

ефективності функціонування підприємства, та їх раціональне вирішення [1].  

Проблемі управління фінансовим станом підприємств та ефективності його 

оцінки присвячено багато публікацій, серед яких варто виділити праці Г.І. 

Кіндрацької, М.С. Білик, А.Г. Загородного, П.Я. Поповича, Г.І. Андрєєва та 

багатьох інших.   

Базою для аналізу фінансового стану було обрано Науково-виробниче 

підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Карсіс» [далі – НВП 

ТОВ «Карсіс»], видом економічної діяльності якого є технічне обслуговування 

та ремонт автотранспортних засобів, торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів, результати проведеного дослідження запропоновані 

у таблиці 1. Oднією з пpoблем cьoгoдення є загocтpення кpизoвих явищ та 

підвищення pизику банкpутcтва українських підприємств. Аналіз вітчизняних і 

зарубіжних моделей ризику банкрутства дав змогу зробити висновок про 
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недостатню адекватність зазначених моделей для нинішніх умов 

господарювання в Україні. 

Таблиця 1 

 Аналіз фінансової стійкості НВП ТОВ «Карсіс» за 2009-2013 рр. 

 

Аналіз фінансової стійкості НВП ТОВ «Карсіс» 

Коефіцієнт Аналіз отриманого значення 

Коефіцієнт 

автономії 

Залежність від позикових джерел та незабезпеченість 

позикових коштів власним.  

Коефіцієнт 

маневреності 

власного 

капіталу 

Коефіцієнт маневреності має нормативне значення у всі роки 

крім 2011 року. Частка власних оборотних коштів у 

власному капіталі протягом 2011-2013 p.p. зросла, що 

свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати 

власними коштами. 

Протягом досліджуваного періоду НВП ТОВ «Карсіс» має нестійкий тип 

фінансової стійкості, що зумовлено відсутністю довгострокових кредитів та 

позик, нестачею власних обігових коштів. 

Аналіз ліквідності НВП ТОВ «Карсіс» 

НВП «Карсіс» ТОВ   має ліквідний баланс та показує загальну забезпеченість 

підприємства обіговими коштами для ведення господарської діяльності і 

своєчасного виконання зобов'язань. Значення коефіцієнта загальної ліквідності 

незначно перевищує 1, що припускає рівність поточних активів і пасивів. 

Однак, якщо взяти до уваги, що ступінь ліквідності різних елементів поточних 

активів істотно відрізняється, можна допустити, що не всі активи будуть 

негайно реалізовані або ж реалізовані по повній вартості, у результаті чого 

можлива загроза поліпшення фінансового стану підприємства. 

Аналіз ділової активності НВП ТОВ «Карсіс» 

Завдяки збільшенню чистої виручки  відносні показники ділової активності 

досягли нормативного значення у 2013 році. 

Імовірність ризику банкрутсва НВП ТОВ «Карсіс»[2] 

Модель Терещенко Коефіцієнт Бівера 

Загроза банкрутства Велика імовірність банкрутства 
 

Отже, після кризи підприємство має нестійкий фінансовий стан, 

зазнавало збитки, мало велику суму кредиторської заборгованості, та, 

починаючи з 2012 року, господарська діяльність підприємства приносить 

прибуток, покращується фінансовий стан та підприємство розраховується з 
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боргами. Це зумовлює необхідність подальшого детального аналізу 

проблемних місць на підприємстві. Це можливо здійснити за допомогою 

кореляційно регресійного аналізу впливу основних показників діяльності НВП 

ТОВ «Карсіс» на фінансовий результат (табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати кореляційно-регресійного аналізу НВП ТОВ «Карсіс», 2011-2013 рр. 

 

Параметри 
У- чистий 

прибуток, 

 тис. грн. 

Х1 - необоротні 

активи,  

тис. грн. 

Х2 – оборотні 

активи,  

тис. грн. 

Х3 – статутний 

капітал,  

тис. грн. 

Х4 – дохід 

(виручка) 

від 

реалізації 

продукції, 

тис. грн. 

a0 = -461,112 а1= 0,286737 

 

а2 = 0,029936 а3= 0,247806 а4=0,005235 

Рівняння лінійної регресії Y=-461,112+0,286737Х1+0,029936Х2+0,247806Х3 

         Якщо обсяг необоротних активів збільшиться на 1, то чистий прибуток 

збільшиться на 0,2867,37. Якщо обсяг оборотних активів збільшиться на 1, то чистий 

прибуток збільшиться на 0,029936. Якщо обсяг статутного капіталу збільшиться на 1, 

то чистий прибуток збільшиться на 0,247806. Якщо обсяг виручки збільшиться на 1, 

то чистий прибуток збільшиться на 0,005235.  

Коефіцієнт 

множинної 

регресії  

Коефіцієнт  

детермінації 

Кореляційно-регресійна модель  є адекватною, 

99% загальної зміни чистого прибутку 

пояснюється змінами досліджуваних факторів,  

лінійний зв'язок між змінними суттєвий. R = 0,999986 R
2
 = 0,999972 

  

Кореляційно-регресійний аналіз підтверджує висновок про нестійкий 

фінансовий стан НВП ТОВ «Карсіс» та показує найбільш проблемні зони, які 

потребують вирішення. Задля підвищення фінансового стану підприємства для 

подальшого наукового дослідження пропонуються впровадження систем 

фінансового котролінгу, бюджетування і збалансованих показників. 
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Развитие инновационного бизнеса, безусловно, помогает многим 

субъектам, особенно отставшим в своем развитии от многих инновационных 

субъектов, выйти из положения «догоняющих» в «передовые». В экономике 

субъектов малого бизнеса сегодня наблюдается рост производства и 

производительности труда, увеличение доли производимой на экспорт 

продукции. Благодаря инновационной стратегии для субъектов малого бизнеса, 

становится возможным восстанавливать как бы упущенное время и выгоды 

научно-технического прогресса, они выигрывают во временном факторе 

ускорения и использования передовых достижений научно-технической мысли, 

то есть, формируя свою бизнес-идею, и, соответственно, ориентируя ее на 

максимизацию результатов. 

Состояние любого субъекта, в частности малого бизнеса, зависит от 

принимаемого финансового решения предпринимателя, при этом ключевым 

является решение вопросов по выбору стратегии инновационного развития в 

изменяющихся обстоятельствах и своевременная реакция на них. 

При принятии приоритетных инновационных решений, определяющую 

роль играют факторы внешнего воздействия: политическая стабильность, 

наличие законодательно-нормативной базы, благоприятные налоговые и 

таможенные режимы, условия вывоза и вложения капитала. Это обусловлено 

тем, что инновационная деятельность органично связана не только с 

производством и потреблением, но и является связующим звеном между 

научно-технической, экономической, промышленной, социальной, финансово-

кредитной, налоговой и другими направлениями государственной политики, 
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что способствует выработке направлений, форм финансово-кредитной 

поддержки и способов стимулирования, направленных на организацию, 

создание, производственное освоение привлеченных инновационных 

инвестиций [2]. 

Привлечение инвестиций в целях модернизации деятельности субъектов 

является ключевым вопросом инновационной деятельности в постоянно 

изменяющихся условиях [1]. В связи с этим ныне существенно возрастает роль 

стратегии и оценки приоритетов инновационной политики. Однако в 

изменяющихся условиях развития экономики инновационная активность 

проявляется и реализуется преимущественно на крупных промышленных 

предприятиях с привлечением специалистов. Именно крупными 

предприятиями создается больше инновационных условий для благополучия, 

экономической и финансовой устойчивости, конкурентоспособности и т.д. 

Предприятие может оказаться на грани банкротства, если оно не владеет 

инновационной стратегией и не умеет предвидеть изменяющиеся 

обстоятельства и принимать решения  по инновационному обновлению 

вовремя. 

Поэтому стратегия имеет для предприятий приоритетное значение и 

служит залогом успеха не только в области инноваций, но и всей 

производственно-хозяйственной деятельности. В изменяющихся условиях, 

вызванных мировым финансово-экономическим кризисом (2008 г.) и 

нефтегазовым кризисом (2014 год) и санкциями, объявленными Российской 

Федерации рыночно развитыми странами пошатнулась экономика и 

инновационное развитие промышленных предприятий даже стран с переходной 

экономикой. В результате для руководителей крупных и малых предприятий 

становится недостаточным просто выпуск качественной продукции, они 

должны внимательно следить за появлением новых технологий, приобретать и 

внедрять их в производство, для чего необходимо использовать финансово-

кредитные ресурсы. В связи с этим необходима разработка и реализация 

государственной программы поддержки процессов, могущих включать текущие 
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и стратегические задачи, исходя из приоритетов и целей программы развития 

инновационного бизнеса. 
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Термін «дефолт» походить від англійського слова «default», що дослівно 

перекладається як невиконання зобов’язань або відмова від виплати боргів. 

Іншими словами – це неможливість здійснювати виплати і погасити борг у 

встановлені терміни. Частіше всього після дефолту настає банкрутство. 

Майже всі держави, навіть найрозвинутіші, залучають позики як 

внутрішні так і зовнішні, проте, на відміну від економічно розвинутих країн, в 

яких позики є не регулярним явищем і вони вчасно й в повному обсязі їх 

повертають, для менш розвинутих країн позики стають хронічним явищем і 

вони можуть бути однією із причин дефолту країни. 
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Однією з причин неповернення боргу (фіктивного дефолту, оскільки 

держава є платоспроможною) може бути військова могутність держави, яка 

саме через те, що вона сильніша, а більш слабка держава-кредитор нічого не 

зможе зробити, свідомо не повертає борг. Саме так Наполеон III оголосив війну 

Мексиці. У випадку з англійським дефолтом 1327 року причиною стала відмова 

Едуарда III платити італійським банкам за борговими зобов'язаннями свого 

попередника. Цікаво, що іспанський монарх Філіп II оголошував дефолт цілих 

чотири рази – в 1557, 1560, 1575 та 1596 роках [1]. 

У сучасному світі також достатньо прикладів, коли країни оголошували 

дефолт. Аргентина – за всю історію існування держави зіткнулася з дефолтом 

уже вісім разів. Найсвіжіший та найяскравіший приклад дефолту – 

реструктуризація боргів Греції у 2012 році [1]. 

Вважають, що країни, які розвиваються і беруть позики в іноземній 

валюті більш схильні до дефолту, а ніж ті, які здійснюють запозичення у 

національній валюті. Так держави можуть покрити свої зобов'язання, 

здійснивши емісію достатньої кількості грошей.  

Як правило, дефолту завжди передують обставини економічної чи 

політичної кризи. Крім того, головними передумовами дефолту вважають 

напружену соціальну ситуацію, політичні протистояння; втрату довіри до 

банківської системи значною частиною населення країни; зростання безробіття, 

яке призводить до скорочення податкових надходжень до бюджету; ймовірність 

девальвації курсу національної валюти по відношенню до долара США; 

надмірні зовнішні борги держави.  

У таблиці 1 систематизовано можливі наслідки дефолту в розрізі 

суб’єктів (домогосподарства, держава, суб’єкти підприємництва) і за 

характером їх впливу (позитивні, негативні).  

 

 

  

http://www.economist.com/news/leaders/21610263-cristina-fern-ndez-argues-her-countrys-latest-default-different-she-missing
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Таблиця 1 

Наслідки дефолту 
 Негативні наслідки Позитивні наслідки 

Для населення високий рівень безробіття та 

скорочення державних пільг; 

замороження рахунків; 

невиплата зарплат працівникам 

бюджетної сфери, пенсій, 

стипендій, державних допомог; 

удорожчання імпортних та 

вітчизняних товарів;  

Не виявлено 

Для економіки 

країни в цілому  

Неможливість здійснення 

додаткових запозичень коштів зі 

світового ринку позикових 

капіталів арешт іноземних 

активів країни світова ізоляція 

країни; 

продаж державних підприємств 

за заниженими цінами істотне 

подорожчання нових кредитів; 

девальвація гривні; збільшення 

інфляції. 

Вивільнення додаткових коштів, що 

призводить до збільшення бюджетних 

коштів для фінансування важливих 

заходів і програм; збільшення 

фінансових ресурсів для розвитку 

пріоритетних галузей економіки 

Для 

підприємців, 

власників 

цінних паперів 

та кредиторів 

країни  

Неповернення коштів або 

реструктуризація кредиту; 

непривабливі умови для 

інвестицій на період від 2-х до 7 

років; 

 Так як гривня знецінюється, то товар 

вироблений в країні стає дешевшим, 

що дає змогу збільшити 

конкурентоспроможність  

 

Складено автором за матеріалами [2,5]. 

Співвідношення позитивних та негативних наслідків дефолту залежить 

від обставин, а прикладів того, що вплив дефолту є позитивним для держави, 

юридичних та фізичних осіб в цілому дуже мало. 

Однак, незважаючи на сказане вище, дефолт слід розглядати не лише як 

розорення країни, а й як шанс стати більш розвинутою та економічно міцною. 

Проте, варто розуміти що за такий шанс доведеться заплатити населенню та 

приватним компаніям. Для того, щоб було можливим використати такий шанс 

влада має діяти не тільки з врахуванням власних інтересів, а й з врахуванням 

інтересів держави, її громадян та приватних підприємств. Саме за такої умови 

можуть відбутися реальні позитивні зміни. 

Дослідження Едварда Леві-Єяті та Уго Паніцци 23 випадків дефолту в 

країнах, що розвиваються, свідчать, що дефолт трапляється у квартал 

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-581.pdf
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найглибшого економічного спаду, а ВВП починає зростати одразу після того 

[3]. Така ситуація була характерна для України у 2000 році [3]. 

Звісно внутрішній борг є кращим варіантом за міжнародний кредит, але 

все ж це не є ідеальним варіантом, оскільки великі обсяги внутрішнього 

державного боргу можуть призвести до банківської кризи. 

Серед західних партнерів давно існує думка, що найкращий вихід для 

України – оголошення дефолту, аби списати основну масу боргів у 

майбутньому. Деякі аналітики вважать, що в Україні де-факто вже дефолт, 

оскільки з іноземних кредиторів залишився лише МВФ. 

Враховуючи те, що державний борг України щороку зростає, а у його 

структурі переважають зовнішні запозичення, гривня девальвує, що призводить 

до курсових втрат, зменшення доходів бюджету в зв’язку з анексією Криму та 

тимчасовою окупацією східних регіонів з одночасним збільшенням витрат на 

проведення АТО, а також на фоні зменшення реальних доходів населення 

можна зробити висновок, що Україна наближається до дефолту.  
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На сьогоднішній день для ефективності функціонування фінансової 

системи країни потрібно впровадження нових підходів, що сприятимуть 

покращенню роботи домогосподарств та виконання ними головних, ключових 

функцій, які вони мають виконувати у фінансовій системі. Це насамперед зміна 

ролі фінансів домогосподарства у частині виконання інвестування економіки. 

Фінанси домогосподарств виступають одним із важливих елементів фінансової 

системи, оскільки формування і використання фінансових ресурсів населення 

безпосередньо пов’язане з розвитком інших складових фінансової системи 

(державних фінансів, фінансів підприємств і установ), розвитком банківської 

системи, страхування та ін. Фінанси домогосподарств відіграють у такій 

системі провідну роль, тому що розвиток суспільства у цілому багато в чому 

підпорядкований забезпеченню інтересів громадян, їх груп та об’єднань. У 

країнах з розвиненою ринковою економікою важливою функцією фінансів 

домогосподарств є інвестиційна, яка зумовлена тим, що домогосподарства є 

одним із важливих постачальників фінансових ресурсів для економіки, де 

чверть національних заощаджень формується саме за рахунок заощаджень 

громадян. Участь фізичних осіб в інвестиційних процесах в Україні 

характеризується доволі низьким рівнем, незначні обсяги тимчасово вільних 

коштів (заощаджень) населення спричинені низьким рівнем доходів, який 

обумовлює незначну схильність до заощаджень та значну недовіру до 

інститутів заощадження (банків, інвестиційних компаній, недержавних 

пенсійних фондів, страхових компаній), низький рівень розвитку ощадних 

інституцій тощо. 
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Кризові явища, що виникають у фінансовій сфері, закономірно 

трансформуються в загальноекономічні та характеризуються скороченням 

виробництва, банкрутством промислових, торговельних підприємств, а також 

зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня населення. Вплив 

кризових явищ на величину і структуру доходів домогосподарств здійснюється 

через такі напрями і конкретні канали, як інфляція і безробіття, внутрішній і 

зовнішній борг держави, стійкість національної валюти, сальдо зовнішньо-

торгівельного і платіжного балансу. В кризових умовах економіки одним із 

найважливіших завдань державної політики є реалізація заходів щодо 

збереження достатнього рівня матеріального стану домогосподарств, зокрема 

доходів, забезпечення належного рівня оплати праці, а стабільне підвищення 

доходів домогосподарств є першорядним підґрунтям виходу країни з кризи. [2] 

Порівнюючи темп росту наявного доходу домогосподарств з темпами 

інфляції за останні роки, у 2013 році є помітним зменшення темпу росту 

наявного доходу населення у реальному вираженні в порівнянні з попередніми 

роками. Так у 2013 році враховуючи темпи інфляції дохід зріс лише на 3,08%, 

коли у 2012 році цей показник становив 16,8%. Вражаючим є рівень інфляції за 

2014 рік. Вже у листопаді він зріс на 20,7% в порівнянні з минулим роком, що 

однозначно негативно вплинуло на доходи та витрати населення.  

Основним ресурсом доходів в Україні є заробітна плата, але її частка в 

середньому не становить навіть 50 % доходів і залишається на рівні попередніх 

років. Джерела доходів, якими володіє людина різноманітні, але основна їх 

складова – заробітна плата. В Україні ж її частка у доходах домогосподарств 

надзвичайно низька. Разом з тим спостерігається зменшення частки заробітної 

плати в структурі доходів домогосподарств на  0,68 % в умовах погіршення 

економічного становища країни в 2014 році. Також, помітним є те, що у 2012-

2013 роках номінальна і реальна заробітної плата зменшується на 6,1%. 

Другою за об’ємом часткою доходів домогосподарств є частка соціальної 

допомоги, поточних трансфертів, яка в умовах загострення економічного 

становища у 2014 році на 1,77 %, в порівнянні з попереднім роком. Проте, 
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значна частка соціальних виплат населенню збільшує витратну частину 

бюджету держави, що в свою чергу впливає на необхідність збільшення 

доходної бази, а від так має вплив на всіх господарюючих суб’єктів, в тому 

числі – на домогосподарства. Тому, збільшення соціальної допомоги населенню 

діє як складова підтримки в періоди кризових процесів, що орієнтована на 

подальше залучення членів домогосподарства саме до отримання доходів від 

факторів виробництва. [3] 

Доходи домогосподарства формують матеріальну базу для можливості 

здійснення витрат. Структура витрат домогосподарств є одним із 

найважливіших показників розвиненості економіки країни. В нерозвинених 

країнах населення витрачає більшу частину своїх доходів на продукти 

харчування, в розвинених економіках ця частка не перевищує 20-25 %. [1] 

Стан фінансів домогосподарств залежить не тільки від 

загальноекономічної ситуації та ефективності державної політики у сфері 

доходів населення. Він визначається також економічною поведінкою самих 

домогосподарств. Аналіз видатків домогосподарств засвідчує, що в них надто 

високою є питома вага коштів, які спрямовуються на споживання. Значна 

частина домогосподарств дотримується не зовсім ощадливого типу формування 

видаткової частини своїх бюджетів. Органам державного управління необхідно 

проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед населення з метою 

формування ресурсно-ощадного типу господарювання не лише на рівні 

підприємств, але й на рівні домогосподарств. Крім того, слід стимулювати 

інвестиційну та заощаджувальну діяльність домогосподарств. [2] 

Отже, аналіз динаміки складу і структури домогосподарств України, 

продемонстрував прямий вплив економічних загострень в економіці країни на 

зміну доходів і витрат домогосподарств України, проте зміни у структурі є 

несуттєвими. Частка заробітної плати у доходах залишається на такому ж 

низькому рівні, домогосподарства не дотримуються ощадливого типу 

формування видаткової частини, а економічні кризи тільки загострюють ці та 

інші проблеми. Тому, для покращення ситуації з формуванням доходів та 
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витрат домогосподарств, особливо в умовах економічних загострень, треба 

провести вдалу політику інвестування домогосподарств, як зі сторони держави, 

так і зі сторони домогосподарств.  
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Перестраховий ринок – це форма взаємозв’язку між учасниками 

страхового ринку: страхувальниками і перестраховиками з приводу передачі 

ризиків перестрахування. Іншими словами, ринок перестрахових послуг являє 

собою економічний простір, у якому взаємодіють страховики з метою 

забезпечення своєї фінансової надійності.  

Перестрахувальному ринку, на відміну від страхового ринку, характерні 

такі особливості:  

– перестрахувальні компанії (професійні перестраховики) самі не 

укладають договорів страхування, а приймають їх від страховиків на 

перестрахування частини їхньої відповідальності;  

http://pidruchniki.com/11800912/finansi/teoretichni_
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– за допомогою перестрахування здійснюється захист не тільки 

страхувальника (від наслідків збитку), але й страховика (від банкрутства). 

На сучасному етапі розвитку ринку перестрахування в Україні 

спостерігаються такі тенденції: 

– на ринку існує надмірна кількість страхових компаній і обмежена 

кількість перестрахувальних компаній;  

– зростає кількість іноземних страховиків;  

– зростає власне утримання національних компаній;  

– страховики вимагають перестрахового захисту, тому існує надлишок 

місткості [1]. 

Розглянемо практичні аспекти розвитку ринку перестрахових послуг в 

Україні. 

Таблиця 1 

Показники діяльності ринку перестрахових послуг в Україні 

за 2011–2013 рр. млн. грн. 

Показники 2011 2012 2013 
Темпи приросту, % 

2012/2011 2013/2012 

Сплачено на перестрахування, у т.ч.: 5 906,2 2 522,8 8 744,8 -57,3 246,6 

- перестраховикам-резидентам 4 723,5 1 230,8 7 110,4 -73,9 477,7 

- перестраховикам-нерезидентам 1 182,7 1 292,0 1 634,4 9,2 26,5 

Виплати, компенсовані 

перестраховиками, у т.ч.: 
731,6 537,8 486,7 -26,5 -9,5 

- перестраховиками-резидентами 
164,8 181,1 85,2 9,9 -53,0 

- перестраховиками-нерезидентами 566,8 356,7 401,5 -37,1 12,6 

Виплати, компенсовані 

перестрахувальникам-нерезидентам 
578,0 15,9 27,4 4,74 72,3 

 

Проаналізувавши дані з табл. 1 можна зробити висновок, що протягом 

аналізованого періоду за всіма показниками спостерігається тенденція до 

зниження у 2012 р. в порівнянні з 2011р., окрім внесків сплачених на 
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перестрахування перестраховиками-нерезидентами, та виплатами, 

компенсованими перестраховиками перестраховикам резидентам. В 2013 р. 

порівняно з 2012 р. відбувалося значне збільшення всіх показників, окрім 

виплат, компенсованих перестраховиками, і безпосередньо перестраховиками-

резидентами. Це говорить про покращення ринку перестрахових послуг в    

2013 р. порівняно з 2012 р.  

У структурі вихідного перестрахування станом на 31.12.2013 р. 

найбільше сплачено часток страхових премій за такими видами страхування:  

– страхування майна – 1 804,8 млн. грн. або 20,6% (станом на 31.12.2012 – 

529,8 млн. грн. або 21,0%);  

– страхування фінансових ризиків – 1 632,6 млн. грн. або 18,7% (станом 

на 31.12.2012 – 280,4 млн. грн. або 11,1%);  

– страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 1 281,7 

млн. грн. або 13% (станом на 31.12.2012 – 309,8 млн. грн. або 12,3%);  

– страхування відповідальності перед третіми особами – 974,5 млн. грн. 

або 11,1% (станом на 31.12.2012 – 256,4 млн. грн. або 10,2%).  

На сьогоднішній день актуальною проблемою є оподаткування 

перестрахувальної діяльності, велика різниця в оподаткуванні доходів 

нерезидентів і резидентів. Це створює дискомфорт в оподаткуванні операцій 

зовнішніх перестраховиків. 

Щодо перспектив перестрахування на українському ринку, то слід 

зауважити, що для більш ефективного використання цього виду фінансових 

послуг необхідним є: затвердження законодавчої бази, яка б чітко регулювала 

перестрахувальну діяльність; стандартизація перестрахувальних продуктів за 

основними класами бізнесу з урахуванням традицій українського страхового 

ринку та міжнародних принципів ведення бізнесу з перестрахування; 

просування на українському ринку страхових і перестрахувальних програм, 

розроблених спільно страховиком і перестраховиком; формування стабільного 

українського перестрахувального ринку з максимальним використанням його 

внутрішнього потенціалу [3]. 
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Як висновок, можна сказати, що на сьогоднішній день у світі існує 

тенденція до глобалізації перестрахового ринку, постійні злиття та поглинання 

зумовлюють «виживання найсильніших». Тому поява професійного 

перестраховика на страховому ринку України є логічною закономірністю і 

необхідністю розвитку української страхової індустрії в цілому.  
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Постановка проблеми. Ринок фінансових послуг в Україні знаходиться 

на етапі становлення та розвитку, так само як і інші складові ринкової 

інфраструктури. Перехід до ринкових відносин вимагає кардинальних змін у її 

побудові, особливо щодо удосконалення такого сегменту фінансової системи, 

як ринку фінансових послуг. Нині особливого значення набуває зростання 

фінансових посередників, підвищення ефективності їхньої діяльності, тому 

важливо розвивати не лише банківські установи, а й небанківські фінансові 

http://nfp.gov.ua/
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інститути різних видів, для забезпечення повноцінного функціонування 

фінансової інфраструктури, що слугуватиме запорукою економічного зростання 

країни. Проблеми діяльності кредитних спілок (далі-КС) ще більше 

загострилися в умовах фінансової кризи та кризи банківської системи України. 

Усе це визначає актуальність і необхідність дослідження питань сучасного 

стану та подальшого розвитку КС. 

Обґрунтування отриманих результатів. Станом на кінець 2014 року у 

більш як 100 країнах світу понад 200 мільйонів громадян – члени КС, які 

спільно взаємокооперують коштами на загальну суму більш ніж 1.7 трильйона 

доларів. Світова практика підтверджує, що особлива необхідність у розвитку 

системи кредитної кооперації виникає перш за все у періоди економічних 

негараздів і потрясінь.  

Уже близько 15-ти років КС в Україні – займають значне місце у наданні 

послух з кредитування населення, насамперед малозабезпеченим громадянам. 

Перші 10 років їх активно підтримувала держава. В середині 2000-х КС 

надавали за кількістю майже один мільйон кредитів щорічно пересічним 

громадянам, ПП, господарствам тощо. З початком фінансової кризи 2008-2009 

років їхні активи зменшилися на 48% держава відвернулася від них до 

фінансових магнатів, квазіструктур, великих банків. Проте сьогодні КС 

об'єднують понад мільйон громадян по всій території України, надаючи їм 

фінансові послуги. 

У сьогоднішні кризові часи КС – це чи не єдина структура, яка 

задовольняє потреби українців у дрібних позиках і кредитує малі підприємства. 

Тому, їхній розвиток на користь не лише громадянам але й державі, адже саме 

завдяки КС малозабезпечені верстви населення мають змогу вирішувати свої 

соціальні та побутові питання, а економіка країни – розвиватися шляхом 

отримання інвестицій від малого підприємництва та сільськогосподарського 

виробництва. У кредитних спілках створено значну кількість робочих місць. 

Особливостями діяльності КС є наступні: 

 спілка є відкритою структурою; 
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 члени кредитної спілки мають змогу напрацювати позитивну 

кредитну історію; 

  кредит можна отримати за кілька днів і навіть годин; 

  відсотки за кредит можуть бути нижчими за банківські; 

 залежно від статуту спілки, термін погашення кредиту можна 

продовжити; 

 у деяких спілках можна кредитуватися за допомогою майнових 

поручителів. 

Проте діяльність кредитних спілок містить ряд недоліків: по-перше, у 

регіональних спілках ставки річних надзвичайно високі; по-друге, невеликий 

термін кредитування (найчастіше до 1 року); по-третє, існує небагато спілок, 

спроможних надати позичку понад 10 тис. грн. 

Незважаючи на значну роль діяльності КС в економіці нашої держави 

досі існує ряд проблем пов’язаних із законодавчим регулюванням їх діяльності. 

На сьогодні діяльність КС регулюється ЗУ «Про кредитні спілки», ЗУ 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а 

також Положення про внесення інформації про КС до Державного реєстру 

фінансових установ, Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії 

якості системи управління кредитних спілок, та ін. 

Висновок. Отож, проаналізувавши вищезазначене, можемо підсумувати, 

що для комплексного вирішення питань, які постали перед кредитними 

спілками, необхідно: 

 Запровадити на державному й регіональному рівнях системи 

стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних спілок; 

  Створити систему страхування і гарантування вкладів від 

фінансових ризиків; 

  Ініціювати створення бюро кредитних історій для формування 

єдиної бази позичальників, що надасть можливість знизити частку 

прострочених і неповернених позик; 
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 Прискорити процес формування потужних асоціацій, діяльність 

яких сприятиме розробці й запровадженню єдиних правил поведінки на ринку 

кооперативного кредитування, професійних і технологічних стандартів 

діяльності кредитних спілок; 

 Сформувати установи сервісної інфраструктури, які повинні 

надавати послуги кредитним спілкам і об’єднанням кредитним спілкам у сфері 

навчання, консультаційного супроводження. 
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Термін «фінансовий потенціал» був уведений у науковий обіг ще у 70-ті 

роки минулого століття, на той час його ототожнювали із приростом 

фінансових ресурсів, але на сьогодні, зрозуміло, що це є доволі вузьким 

тлумаченням цього поняття. З врахуванням теми нашого дослідження його 

метою є визначення змісту поняття «фінансовий потенціал страхової компанії». 

В загальному поняття «потенціал» походить від латинського «potentia» і 

тлумачиться як можливості, запаси, приховані потужності, які можуть бути 

використані. Різні галузі науки використовують поняття «потенціал» для 

характеристики потенційної функції; джерела, можливостей, засобів, ресурсів, 

які можуть бути задіяні для вирішення поставлених завдань чи мети, а також 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=483962
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=483962


167 

для визначення можливостей окремого суб’єкта (особи, установи, підприємства 

чи держави) у певній сфері (галузі). 

Для подальшого з’ясування економічної природи фінансового потенціалу 

слід звернутися до трактування поняття «фінанси». Із множини існуючих 

визначень терміну «фінанси» авторства вітчизняних та зарубіжних вчених [1–

5], можемо сформулювати наступне, фінанси – це економічна категорія, що 

характеризує сукупність економічних відносин щодо розподілу вартості ВВП, а 

окремих випадках і національного багатства, з метою формування, розподілу і 

використання фондів грошових коштів для задоволення потреб суспільства. 

Таким чином, основним поняттям для визначення змісту «фінансовий 

потенціал» є саме «можливість (спроможність)» сформувати фонди грошових 

коштів для виконання передбачених (притаманних) функцій. 

Подальші наші погляди спрямовані на характеристику страхової компанії 

як суб’єкта підприємницької діяльності, окреслення мети та завдань управління 

її фінансами під якими розуміють економічні відносини, пов’язані з рухом 

грошових коштів, формуванням, розподілом і використанням доходів і фондів 

страховика для забезпечення страхового захисту страхувальників, прибутку 

засновників та достатнього фінансування власного функціонування 

(господарської діяльності страхової компанії)., що дасть можливість 

сформулювати агреговане поняття «фінансовий потенціал страховика». 

Головне завдання управління фінансами страховика полягає в гнучкому 

маневруванні грошовими потоками від різних видів діяльності та ефективне 

управління фінансовими відносинами, що виникають у результаті взаємодії 

страхової компанії з внутрішнім і зовнішнім середовищем [6, c. 75].  

Так, низка авторів вважають, що фінансовий потенціал страхової 

організації – це фінансові ресурси страхової організації, що знаходяться у її 

господарському обороті [7]. На думку Т.А. Федорової, фінансовий потенціал 

страховика – це  фінансові ресурси, які знаходяться в господарському обороті і 

використовуються для проведення страхових операцій і здійснення 

інвестиційної діяльності [8]. Більш розширене тлумачення міститься у роботі 
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[9] – це кошти, що знаходяться у розпорядженні страхової організації, 

представляють собою її фінансовий потенціал, призначений для виконання 

страховиками своїх зобов'язань при настанні страхових випадків, а також для 

забезпечення нормального функціонування страхової організації. Ці ресурси 

включають в себе як поточні надходження страхових премій, так і наявний в 

розпорядженні страховиків власний і залучений капітал. В останньому 

визначенні спостерігаємо ототожнення фінансового потенціалу з власним і 

залученим капіталом, крім того, головна відмітна особливість розглянутих 

визначень полягає в тому, що увага акцентується тільки на базовому понятті 

фінансового потенціалу страховика – фінансових ресурсах страхової компанії. 

Тобто, з одного боку, фінансовий потенціал страхової організації слід 

розглядати як сукупність фінансових ресурсів страховика (ресурсне напрямок), 

що в даний час переважає в науковому світі. З іншого – визначати фінансовий 

потенціал як здатність страхової організації формувати і використовувати 

фінансові ресурси та резерви з метою забезпечення її фінансової стійкості 

(результативний напрямок).  

Таким чином, можливості страхової компанії щодо виконання своїх 

зобов’язань визначаються у першу чергу його фінансовим потенціалом, який 

свідчить не лише про величину фінансових ресурсів страховика, але і про якість 

управління означеними ресурсами. Потужність фінансового потенціалу 

страховика є гарантією успішної його діяльності на страховому ринку. 

З врахуванням наведеного вище, на нашу думку, під терміном 

«фінансовий потенціал страховика» слід розуміти сукупність усіх фінансових 

ресурсів страхової компанії, що перебувають у її безпосередньому 

розпорядженні, і коштів, які можуть бути потенційно залучені страховиком 

унаслідок проведення страхової діяльності, або прирощені чи втрачено в разі 

здійснення інвестиційної діяльності. 
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Інноваційна діяльність страхових компаній відіграє важливу роль у 

розвитку економіки країни. Проте на даний час страхові компанії не 

витримують конкуренції з іноземними страховими компаніями, оскільки 

інноваційна діяльність страхових компаній є недостатньо розвинутою. Як 
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наслідок, зростають темпи завоювання та монополізації українського 

страхового ринку іноземними страховими компаніями. Виникає необхідність у 

підвищенні стандартів роботи страхових компаній через впровадження 

інноваційного страхового продукту.  

Інноваційність страхових послуг полягає у розширенні послуг з 

ризиковими складовими; розробленні конкретизованих пакетів послуг для 

різних груп населення; впровадженні нових інвестиційних можливостей для 

страхувальників, до яких належать інвестування коштів в золото, інвестиційні 

фонди (продукт unit-linked); розробленні надійних накопичувальних програм з 

цільовим призначенням [2] . 

На сьогоднішній день існує ряд особливостей страхової діяльності, що 

негативно впливають на розробку й впровадження інновацій. До них можна 

віднести неефективний менеджмент, обмеженість механізму інвестування 

страхових резервів, відсутність прозорості з погляду обліку й звітності, 

стимулювання інноваційної активності колективів страхової компанії, недолік 

кваліфікованих кадрів інноваційної сфери й відсутність довгострокового 

стратегічного планування інноваційної діяльності в страхових компаніях, 

слабка розвиненість інфраструктури страхового ринку. 

Останнім часом на вітчизняному ринку страхування життя з’явилося 

чимало інноваційних продуктів, що привертають увагу потенційних клієнтів та 

посилюють конкурентні переваги страхових компаній, які їх впроваджують. 

Серед таких продуктів найбільш цікавими є програми «телерегулювання», 

«автоматизація продажів страхових продуктів», «Мобільна безпека», «Домашня 

безпека» та «Екстрім безпека», програма по страхуванню кібер-ризиків 

CyberEdge, та інші. 

На сьогоднішній день важливу роль у страховій діяльності відіграють 

канали збуту, зокрема канали прямого продажу та через посередників – 

страхових агентів та страхових брокерів [3]. Проте досвід багатьох українських 

страхових компаній показав, що робота страхових посередників є недостатньо 

продуктивною, що проявляється у неповній поінформованості клієнта. 
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Альтернативою цього може бути застосування американського досвіду з 

ліцензування агентів, що полягає у створенні бази агентів та проведенні іспитів 

у підтвердженні професійного рівня агентів. 

Ефективним замінником страхових агентів можуть стати банки. 

Взаємодія банківського і страхового капіталу сприяє введенню на ринок нових 

страхових продуктів. Співпраця між банками та страховими компаніями 

здійснюється через концепцію bancassurance, яка передбачає розповсюдження 

страхових продуктів через мережу банківських установ. Така співпраця може 

здійснюватись у формі кооперації, агентських відносин чи у формі фінансового 

супермаркету [4]. 

Впровадження інновацій в обслуговуванні відбувається шляхом 

застосування нових для українського страхового ринку технологій, як в області 

ІТ, так і в області керування внутрішніми процесами. Прикладом може 

слугувати контакт-центр, розроблений страховою компанією «АХА 

Страхування». Наслідком стало збільшення швидкості врегулювання відносин 

між страховиком і страхувальником в три рази. 

Інноваційним підходом у діяльності страхових компаній може стати 

укладання страхових договорів через Інтернет. Перевагою є економія на 

адміністративних витратах та швидше обслуговування клієнтів. Але на сьогодні 

з 331 ризикової страхової компанії віртуальні страховки поки пропонують не 

більш десяти. Серед них – «Оранта», «АСКА», «АХА Страхування», «Инго 

Україна», «PZU Україна», «ТАС» [5]. Продаж полісів за допомогою 

електронних каналів дозволить страховикам відмовитися від бланків строгої 

звітності для полісів ОСАГО, і тим самим заощадити сотні мільйонів гривень, 

які витрачаються на такі бланки щорічно.  

Отже, активізація інноваційного процесу значною мірою може бути 

забезпечена за рахунок ефективного використання страхових ресурсів 

вітчизняних страхових компаній. Аналіз страхового ринку України дозволив 

виділити ряд факторів, які стримують розвиток інноваційної діяльності 

страхових компаній. Для того, щоб підвищити ефективність і 
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конкурентоспроможність страхових компаній необхідна оцінка негативних 

факторів і нових можливостей, комплексу питань, рішення яких лежить у 

рамках розвитку інноваційної діяльності страховиків. Важливість 

впровадження інновацій визначена, у першу чергу, проблемою виживання 

страхових компаній в умовах конкурентної боротьби за вітчизняний страховий 

ринок, який усе більше завойовується іноземними компаніями, по-друге, 

переходом усієї економіки України на інноваційний шлях розвитку. 
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Актуарна діяльність є важливою ланкою на ринку фінансових послуг, 

розвиток якої забезпечує рівновагу в системі фінансових взаємовідносин його 

учасників. Слово „актуарій” походить від латинського „actuarius”, що спочатку 

означало службовця відділу запису актів громадянського стану. Перша 

актуарна фірма виникла у Великобританії в 1762 році. До середини XIX 

століття актуарії активно працювали в сфері страхування життя, пенсійного 

страхування [1].  

Нині до актуаріїв зараховують тих, хто пройшов необхідну підготовку. 

Актуарій повинен акумулювати в собі математичну освіту і методи 

моделювання, вміння розраховувати ризики і мати знання в галузях економіки, 

бути обізнаним із законодавством та інформаційними системами. Сукупність 

всіх цих якостей робить актуаріїв винятковими професіоналами з фінансової 

безпеки та дає їм змогу проводити адекватну актуарну експертизу. 

Отже, актуарій – фізична особа, яка має відповідну кваліфікацію для 

здійснення діяльності у сфері оцінки фінансових наслідків випадкових подій 

методами страхової та фінансової математики та статистики, рівень якої 

встановлений Уповноваженим органом [2].  

Перед актуаріями постають задачі підготовки аналітичної інформації для 

прийняття рішень при: 

 формуванні страхових тарифів та визначенні платіжних внесків; 

 оцінюванні та формуванні оптимального складу страхового 

портфеля; 

 аналізі грошових потоків; 



174 

 прогнозуванні фінансово-економічних показників та оцінці рівня 

страхових резервів; 

 аналізі програми перестрахування; 

 бізнес-прогнозуванні, оцінюванні компаній та наданні 

рекомендацій щодо придбання і злиття компаній; 

 управлінні інформаційними системами. 

Актуарій несе професійну відповідальність за здійснені ним розрахунки. 

На сьогоднішній день  актуарії надають цінну інформацію керівникам вищих 

ланок управління щодо прийняття довготермінових стратегічних рішень, 

розв'язують завдання, які містять можливі наслідки майбутніх 

непередбачуваних подій.  

Існують дві основні системи професійної освіти актуаріїв: освітня 

система Society of Actuaries  та освітня система Британського Інституту 

Актуаріїв [3]. 

На сьогоднішній день професія актуарія в Україні перебуває на етапі 

активного становлення. Кількість кваліфікованих спеціалістів не відповідає 

реальній потребі страхового сектору України. В Україні поступово 

розвивається власна система підготовки актуаріїв і для того, щоб отримати 

кваліфікацію актуарія, необхідно пройти через складну систему професійних 

іспитів. Екзаменаційний центр Британського Інституту актуаріїв був 

заснований у Києві 2002 року на базі Українського Актуарного Товариства і 

Національного університету ім. Т. Шевченка [4]. 

В Україні на 2013 рік 44 особи отримали свідоцтво, яке надає право 

проводити та посвідчувати актуарні розрахунки страхових тарифів за всіма 

видами страхування, окрім страхування життя та 27 з яких – за всіма видами 

без обмежень. Але кількість реально практикуючих актуаріїв звісно менша [5]. 

На сьогоднішній день в Україні найбільшого визнання професія актуарія 

здобула у таких галузях як страхування життя, загальне страхування, інвестиції 

та пенсії.  
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З погляду на світовий досвід, забезпечення страхової галузі достатньою 

кількістю кваліфікованих актуаріїв стає дедалі актуальнішою проблемою, 

вирішення якої неможливе без впровадження єдиної збалансованої системи 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації актуаріїв в Україні. Можна 

виділити основні завдання: 

1) забезпечення діяльності актуаріїв на законодавчому рівні; 

2) підготовка кваліфікованих кадрів; 

3) державна підтримка розвитку актуарної справи [6]. 

З часом, зі зростанням важливості професії, сертифікація актуаріїв в 

нашій країні буде відповідати міжнародним стандартам, і в свою чергу 

необхідність в реальній актуарній справі в майбутньому в Україні буде 

зростати. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного середовища 

підприємства здійснюють свою діяльність під впливом низки дестабілізуючих 

факторів, серед яких: недосконалість законодавства, недобросовісна 

конкуренція, низький рівень розвитку фінансового ринку тощо. В таких умовах 

актуалізується завдання забезпечення фінансової безпеки підприємств, що 

дозволить зменшити негативний вплив дестабілізуючих факторів на результати 

господарської діяльності.  

 Метою дослідження є сформулювати авторське бачення сутності поняття 

«фінансова безпека підприємства» на основі критичного аналізу існуючих в 

економічній літературі підходів до трактування фінансової безпеки різних 

суб’єктів господарювання.  

 Виклад основного матеріалу. В економічній літературі термін 

«фінансова безпека підприємства» вживається досить часто, однак необхідно 

зазначити, що єдине трактування його сутності відсутнє.  

О.І. Барановський [1] інтерпретує фінансову безпеку як ступінь 

захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин; рівень 

забезпеченості суб’єктів господарювання фінансовими ресурсами, достатніми 

для виконання існуючих зобов’язань; стан, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, 

здатністю забезпечити фінансову стійкість (стабільність) тощо. Позитивною 

рисою наведеного визначення є те, що у ньому конкретизується об’єкт 

фінансової безпеки – фінансові інтереси суб’єктів господарювання (інтереси в 

фінансовій сфері). Дійсно, інтереси – це те, що найбільше цікавить, відповідає 

потребам або прагненням; те, заради чого або з метою чого провадиться 

діяльність суб’єктів господарювання, тому саме фінансові інтереси є об’єктом 
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фінансової безпеки. Водночас вважаємо, що тлумачення фінансової безпеки як 

«ступеня захищеності» не відображає тої активної діяльності, яка повинна бути 

спрямована на забезпечення фінансової безпеки. 

 Є.О. Олейніков [2] визначає фінансову безпеку підприємства як «стан 

найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства, яке 

виражене у найкращих значеннях фінансових показників прибутковості і 

рентабельності бізнесу, якості управління і використання основних та 

оборотних засобів підприємства, структури його капіталу, норми дивідендних 

виплат за цінними паперами підприємства, а також курсової вартості його 

цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-

господарського стану підприємства і перспектив її технологічного і 

фінансового розвитку». Не можемо погодитись з позицією автора, оскільки 

якщо корпоративні ресурси використовуються ефективно, але при цьому ще 

залишаються резерви підвищення цієї ефективності, то це зовсім не означає, що 

підприємство знаходиться у небезпеці. Небезпека виникає тоді, коли 

ефективність використання ресурсів знижується, внаслідок чого 

господарювання може стати неефективним.  

І. Бланк [3] тлумачить фінансову безпеку підприємства як «кількісно та 

якісно детермінований рівень його фінансового стану, що забезпечує стабільну 

захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від 

ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього 

характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і 

створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого 

зростання в поточному й перспективному періодах». У даному визначенні 

дослідник розглядає фінансову безпеку у взаємозв’язку з фінансовим станом 

підприємства. Погоджуємося з точкою зору дослідника, оскільки стійкий 

фінансовий стан підприємства свідчить про достатній рівень фінансової 

безпеки, натомість погіршення фінансового стану говорить про виникнення 

небезпек або загроз. 
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 Узагальнюючи підходи вчених-економістів до тлумачення фінансової 

безпеки, слід зазначити, що це поняття трактується як: складова економічної 

безпеки; захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання; стан 

найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів; кількісно та 

якісно детермінований рівень фінансового стану; стан, який характеризується 

збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів. Таке 

різномаїття підходів до трактування сутності фінансової безпеки можна 

пояснити тим, що дослідники розглядають фінансову безпеку з різних сторін, в 

залежності від цілей дослідження та специфіки діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що через складність та 

комплексність самого явища фінансової безпеки сутність цієї дефініції можна 

всебічно розкрити завдяки системному методу, шляхом узагальнення існуючих 

розрізнених підходів до її тлумачення. Пропонуємо трактувати фінансову 

безпеку підприємства як такий його фінансовий стан, який характеризується, 

по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, 

технологій і послуг, що використовуються підприємством; по-друге, стійкістю 

до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи 

підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і 

завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати 

ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи. 
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На сьогоднішній день, у зв’язку з розвитком ринку страхових послуг та 

недостатнім методичним забезпеченням процесів прийняття ризику на 

страхування, зростають потреби страхових компаній в ефективному 

андеррайтингу.  Розвиток ринку страхових послуг безпосередньо пов'язаний з 

необхідністю створення надійного інструменту захисту інтересів держави, 

суспільства та інших суб’єктів господарювання від ризику. В цьому контексті 

андеррайтинг є основною ланкою управління оперативною діяльністю 

страхової компанії. Тому  проблеми  системи андеррайтингу, як основного 

бізнес-процесу в страхуванні, який набуває значимості при рості збитковості 

компаній на українському страховому ринку, набирають особливої 

актуальності. Отже виникає необхідність розвивати страховий ринок з більшою 

ефективністю, застосовуючи світову практику та розвиваючи дієві системи 

андеррайтингу в страхових компаніях. 

Протягом історії становлення страхування андеррайтинг знаходиться в 

основі всієї системи страхових відносин, оскільки від ефективного процесу 

андеррайтингу залежить успішність страхових операцій та фінансовий 

результат страхування. Адже основна функція будь-якого страховика – це 

ефективне управління ризиками страхувальників. 

Основне завдання андерайтингу – відбір ризиків для формування 

збалансованого й рентабельного страхового портфеля компанії. Процес 

андерайтингу – найбільш відповідальний процес діяльності страхової компанії, 

оскільки саме під час його проведення формуються засади прибуткової чи 

збиткової діяльності [1]. 
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В більшості страхових компаній продажі та андеррайтинг знаходяться в 

одному фронт-офісі, що можливо лише при низькому рівні збитковості та не 

великому портфелі договорів страхування. Однак, при великому об’ємі  

договорів страхування та високому рівні збитковості, що простежується на 

страховому ринку України, андеррайтинг  стає необхідним  для рентабельного 

ведення страхових операцій. Отже професійно впроваджений андеррайтинг  

дозволить забезпечити високу рентабельність страхової компанії. Тому 

андеррайтер має право відмовити в страхуванні найбільш ризикових об’єктів, 

коли ймовірність страхової виплати та рівня збитку надзвичайно великі.  

Андеррайтер зобов’язаний володіти знаннями в галузі оцінки ризиків по 

особистому і майновому страхуванню, знати принципи побудови страхового 

портфеля, юридичні аспекти страхування, фінансову стійкість страхової 

організації, бюджетування, формування страхових резервів, андеррайтинг в 

перестрахуванні,  особливості врегулювання збитків. Андеррайтер – спеціаліст, 

підпис якого в прямому значенні цього слова коштує мільйони [2]. Однак 

постає найголовніша проблема – набуття зазначених знань та навичок.  

На думку гравців страхового ринку, в чистому вигляді професії 

андеррайтера навчитися неможливо, оскільки ряд необхідних знань цей 

фахівець набуває тільки в практичній діяльності. Крім того, щоб стати 

андеррайтером, крім спеціальних знань, потрібно мати відповідний склад 

розуму, розвинену інтуїцію і широкий кругозір. В Україні існують проблеми 

набуття професій андеррайтера, адже на вітчизняному ринку недостатньо 

навчальних закладів, що могли б повністю забезпечити кваліфікованими 

спеціалістами. Лише декілька столичних вищих навчальних закладів мають в 

своїй програмі вивчення аспектів андеррайтингу: Київський національний 

економічний університет імені В. Гетьмана, Європейський університет, 

Інститут економіки і права КРОК, Київський національний торговельно-

економічний університет, Національна академія управління [4]. 
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На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що 

андеррайтинг є системоутворюючим процесом, при якому здійснюється 

управління страховим портфелем і в кінцевому підсумку забезпечується 

економічна безпека страхової компанії. На сьогоднішній день, андеррайтинг 

знаходиться на етапі активного розвитку та становлення. З погляду на світовий 

досвід, забезпечення страхового ринку достатньо кваліфікованими 

андеррайтерами породжує актуальну проблему, вирішення якої необхідне для 

усунення нерозвинутості страхового сектору в Україні.   

 На сучасному етапі розвитку страхової галузі необхідно  вдосконалювати 

андеррайтинг, застосовуючи конкретні стратегії його розвитку. Отже ринок 

страхових послуг України в умовах глобалізації та євроінтеграції потребує 

кваліфікованих спеціалістів, які зможуть сприяти ефективному управлінню 

ризиками, підвищити рівень розвитку страхування та забезпечити зростання 

рентабельності страхових компаній. 
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З кожним роком спостерігається зростання кількості дрібних аварій та 

ДТП в Україні. Для запобігання їх виникнення в автострахуванні необхідно 

чітко систематизувати можливі фактори ризику, що призводять до страхового 

випадку, та підібрати страховий тариф для кожного водія індивідуально. 

Мета роботи полягає в створенні універсального методу при формуванні 

тарифу в автострахуванні, що в свою чергу зумовить зниження страхових 

виплат та призведе до зростання прибутку страхової компанії. 

Слід відмітити, що розмір страхового внеску встановлюється 

страховиком  самостійно шляхом добутку  розміру базового  страхового  

платежу  та  значень  відповідних коригуючи коефіцієнтів [1]. 

Найчастіше за основу формування тарифікації береться ніщо інше як 

частота випадків ДТП і важкість їх наслідків. В Україні щорічно відбувається 

близько 200 тис. ДТП, в яких 40 тис. чоловік травмуються, а чотири тисячі 

гине. Щодо смертності в результаті ДТП на українських дорогах, то за 2014 рік 

даний показник збільшився на 22% в порівнянні з минулим роком. 

 Щодо причин ДТП, то їх умовно можна поділити на три групи. 

Найбільший відсоток (60-70%) ДТП відбуваються через помилки 

безпосередньо водія. 20-30% ДТП відбувається з причини незадовільного стану 

доріг. Насамкінець, 10-15% припадає на технічні несправності наземного 

автомобільного транспорту [2].   

Перейдемо до розгляду факторів ризику, які можна умовно поділити на 

дві складові. Так, об’єктивні чинники, що не залежать від водія та його 

поведінки, досить легко оцінюються завдяки застосуванню апріорних ставок, за 

якими страхувальника можна легко віднести до певної тарифної групи. В свою 

чергу, суб’єктивні чинники залежать від водія (схильність до ризику та 

необережність водіння). На відміну від перших, їх досить важко оцінити при 

встановленні тарифу. 



183 

Слід визначити, що найбільший потенціал до розвитку має КАСКО 

страхування, на прикладі якого ми і розглянемо формування тарифу за 

системою індивідуальних знижок або «бонус-малус».  

Так, відповідно до законодавства України бонус-малус – це система 

підвищень або знижок до базової ставки страхового тарифу,  за допомогою  

якої  страховик  коригує  страхову премію  залежно  від  того, чи були страхові 

випадки по відношенню до об’єкта страхування у певному проміжку часу.  

Наприклад, при укладанні договору автострахування, страховику спочатку 

присвоюють клас 3. Залежно від кількості страхових  випадків,  які  виникли  у  

період  дії  попередніх  договорів  застосовується підвищуючий коефіцієнт  

страхового  тарифу  з присвоєнням нижчого класу, чи  з урахуванням 

безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових 

випадків, які виникли з вини страхувальника, – понижуючий коефіцієнт з 

присвоєнням вищого класу. У результаті  за 10 років  безаварійної  їзди можна  

підвищити  свій  клас  по  системі «бонус-малус»  до 13  та знизити страховий 

тариф удвічі [1]. 

Проте дана система не є досконалою, адже існують водії, які досить часто 

створюють передумови виникнення ДТП, але жодного разу в них не 

потрапляли. Тому доцільним буде врахувати ще й кількість правопорушень. 

Дана інформація дає можливість страховику більш точно врахувати всі фактори 

при визначенні тарифу. 

Таким чином, при врахуванні правопорушень у системі «бонус-малус» 

пропонується всіх водіїв відносити до групи А, В чи С. Так, до класу А 

відносяться водії, що не мали жодного правопорушення; до групу В, 

відповідно, – страхувальники, які за попередній рік мали 1-2 невеликих 

правопорушення; до групи С включаються всі ті, хто спричинили три та більше 

правопорушень на дорогах. Виходячи з цього для кожної групи при визначенні 

тарифу слід застосувати відповідні коефіцієнти. Водіям групи В присвоюється 

коефіцієнт 1, для групи А він буде менший за 1, для групи С коефіцієнт має 

бути більшим за 1. Надалі для групи А коефіцієнт пропонується  знижувати, а 

для  групи С підвищувати на однакову величину,  припустимо,  на 1%  від  
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страхового  тарифу  за  кожний  рік,  що  автомобіль застрахований в компанії 

[3, с.37]. 

Оскільки  зменшення витрат на страхування є потужним стимулом для 

власників транспортних засобів, можна припустити, що кількість 

страхувальників, що потрапили в групу В і С згодом знизиться. У цей же час 

кількість страхувальників групи А зростатиме, що позитивно позначиться не 

тільки на прибутку компанії, але й у цілому поліпшить становище на дорогах 

України. 

Якщо вищезгадана тенденція справдиться, то буде помітне стрімке 

зменшення страхових випадків та страхових виплат. Зі зменшенням тарифів 

кількість власників транспортних засобів групи А стрімко зростатиме. Таким 

чином компанія привабить додаткових клієнтів. Відповідно, страховик отримує 

можливість збільшення прибутку за рахунок зростання страхових внесків 

клієнтів групи А та внаслідок зменшення виплат страхових відшкодувань для 

клієнтів групи В та С. 

Отже, запропонований метод для визначення страхового тарифу з 

розділенням на групи є досить ефективним, адже за допомогою нього можна 

знизити страхові виплати та підвищити прибуток компанії. 
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Постановка проблеми. Розвиток агропромислового комплексу має 

надзвичайне значення для будь-якої країни, адже він сприяє забезпеченню 

населення країни продуктами харчування. Тому формування прибуткового 

господарювання в агропромисловому комплексі повинно ґрунтуватись на 

орієнтуванні всіх його сфер на досягнення високоефективних результатів 

виробництва. Він має забезпечувати своєчасне і гнучке реагування на зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовища, а також максимальну зацікавленість 

усіх працівників якнайповніше використовувати наявні виробничі ресурси. 

Мета. Визначення особливостей формування прибутку та розробка 

практичних рекомендацій щодо підвищення прибутковості та ефективності 

використання ресурсів на підприємствах аграрного сектору. 

В науковій літературі проблема шляхів зростання прибутковості 

підприємств досліджувалась в працях таких вітчизняних вчених як В.Ф. Юров, 

Р. Грінченко,  С.Ф. Покропивний, О.О. Кундицький, О.Л. Руда та ін.  

Виклад основного матеріалу.  Процес формування і використання 

прибутку є досить складним і неоднозначним у зв’язку із специфікую аграрної 

галузі.  

Визначимо особливості формування прибутку аграрних підприємств, які 

випливають із особливостей їх діяльності: вища ймовірність неотримання 

прибутку в результаті обставин, що не залежать від підприємства; частину 

прибутку необхідно спрямовувати на придбання та утримання дорогих 

основних засобів; формування прибутку відбувається залежно від періоду 

закінчення виробничого процесу; за частиною продукції не формуються 

фінансові результати, оскільки вона надходить до внутрішнього обороту, тобто 
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спрямовується на внутрішньогосподарське споживання; застосовується різний 

порядок формування і розподілу прибутку; значний вплив на процес 

формування прибутку мають природно-кліматичні фактори. 

Формування прибутку відбувається за рахунок таких джерел як реалізація 

продукції, продаж основних фондів та іншого майна і позареалізаційних 

операцій. 

На даному етапі розвитку аграрного виробництва більшість 

сільськогосподарських підприємств є збитковими і низькорентабельними [4].  

Для аналізу та розуміння чинників, відповідно і управління середовищем, в 

якому функціонує аграрне підприємство нами здійснено SWOT-аналіз сильних 

і слабких сторін формування прибутку сільськогосподарських підприємств. 

Сильними сторонами діяльності підприємств агропромислового комплексу 

є сприятливі природно-кліматичні умови, земельні ресурси належної якості, 

забезпеченість трудовими ресурсами, екологічність аграрної продукції, 

диверсифікація діяльності та інші. Проте існують і слабкі сторони діяльності, їх 

поява у сільськогосподарських підприємствах пов’язана із рядом проблем, з 

якими вони стикаються, а саме традиційними, ті які виникли в процесі 

реформування аграрного сектора, макроекономічними та регіональними. 

На основі проведеного SWOT-аналізу визначено основні загрози, що 

впливають  на підвищення прибутковості аграрних підприємств: інтервенція на 

ринок іноземних фірм; недостатність державної підтримки; регіональні та 

макроекономічні чинники; операційні та фінансові ризики виробництва; 

диспаритет цін; незадовільні соціальні умови і умови праці та інші. 

Тому враховуючи слабкі та сильні сторони аграрних підприємств при 

ліквідації загроз варто звернути увагу на використання можливостей 

зовнішнього середовища аграрного сектора, що в перспективі дасть змогу 

підвищити прибутковість та ефективність використання наявних ресурсів: 

- створення сприятливого інституційно-правового середовища – певна 

система норм, що регулює діяльність і взаємодію суб’єктів, яке б дозволило не 

лише ефективно використовувати потенціал підприємницьких структур, але й 
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істотно його поліпшувати (сприяти ефективній виробничій діяльності, 

швидкому товарообміну, формуванню позитивного іміджу підприємства та 

використанню інноваційних розробок у господарській діяльності);  

- використання можливостей екстенсивності виробництва, тобто 

збільшення виробництва продукції за незмінного рівня техніки і технології (так 

наприклад, у рослинництві зростання виробництва продукції відбувається за 

рахунок розширення посівних площ, а в тваринництві - збільшення поголів’я 

худоби і птиці); 

- збільшення експортного потенціалу вітчизняних підприємств шляхом 

сприяння і впровадження систем управління якістю;  

- збільшення конкурентоспроможності продукції (відповідність 

вітчизняних стандартів на продукцію агропромислового комплексу вимогам 

стандартів Європейського Союзу);  

- запровадження системи управління витратами (детальний облік та аналіз 

витрат, їх нормування за видами, пошуки можливої економії витрат трудових, 

матеріальних та фінансових ресурсів). 

Висновки. Отже, у зв’язку із специфікую аграрної галузі формування і 

використання прибутку є досить складним і неоднозначним процесом. Адже 

формування прибутку аграрних підприємств залежить, як від зовнішніх, так і 

від внутрішніх факторів. Застосування SWOT-аналізу дає змогу визначити 

напрями впливу чинників середовища функціонування підприємств аграрного 

сектора, відповідно на його основі визначити заходи щодо нівелювання 

негативних впливів зовнішнього середовища за рахунок сильних сторін 

підприємства та використання можливостей, які виникають у середовищі 

функціонування. 
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На современном этапе развития экономики конкурентоспособность 

отдельных стран, регионов, предприятий зависит от эффективного 

использования накопленных знаний, воплощенных в инновациях. Инновации 

воплощаются как в материальной форме (новые или улучшенные товары, 

технологии, оборудование, материалы, источники энергии и т.д.), так и в 

нематериальной форме (улучшение организации труда и управления, 

повышения квалификации кадров). 

Значительный вклад в развитие теоретико-методических основ 

управления инновациями внесли такие ученые: Йохна М.А. [1], Тюльпа И.А. 

[2], Максимова Т.С. [3], Шкарлет С.М. [4], Комлева Н.С. [5] и др. Анализ их 

научных исследований определил отсутствие в финансово-экономической 

литературе единого подхода к определению понятия «инновационная политика 

предприятия» (ИПП). Это обусловило выбор темы данной работы, определило 

ее цель. 

Целью данной работы является определение понятия «ИПП». Для 

http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Economics/61819.doc.htm
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достижения цели было использовано метод критического анализа и метод 

морфологического анализа. 

В табл. 1. представлено результаты критического анализа подходов 

ученых к определению понятия «ИПП». 

Таблица 1 

Критический анализ понятия «ИПП» 

И
* 

Определение понятия «ИПП
**

» Примечание 

[1] 

Это совокупность форм и методов деятельности 

предприятия, направленных на создание 

взаимосвязанных механизмов 

институционального, ресурсного обеспечения 

развития инновационной деятельности, 

формирование мотивационных факторов 

активизации инновационных процессов. 

Данное определение раскрывает сущность понятия 

не полностью, стоит отметить, что инновационная 

политика направлена на обеспечение 

конкурентоспособности инновационных товаров и 

услуг, которые подлежат реализации на 

внутреннем или внешних рынках. 

[2] 

Это совокупность научно-технических, 

производственных, управленческих, финансово-

бытовых и других средств, связанных с 

продвижением новой или улучшенной продукции 

на рынок сбыта. 

Определение раскрывает конкурентоспособность 

инновационных товаров и услуг, а также 

комплексность инновационной политики – 

системную связь всех элементов инновационного 

процесса. 

[3] 

Это форма стратегического управления, которая 

определяет цели и условия осуществления 

инновационной деятельности, наиболее полно 

использует имеющийся производственный 

потенциал, и направлена на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Определение раскрывает сущность стратегичности 

инновационного процесса – совокупность целевых 

установок, которые обеспечивают успешную 

реализацию инновационной политики, наиболее 

полно используя имеющий потенциал 

предприятия. 

[4] 

Это комплексная система мероприятий по 

созданию, управлению и использованию 

интеллектуальных ресурсов. 

Формирование и реализация инновационной 

политики, в соответствии с данным определением, 

основываются на создании такой системы, которая 

позволит максимально использовать материальные 

и интеллектуальные ресурсы для реализации 

инноваций. 

[5] 

Это сложный не лишенный риска процесс, 

направленный на повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Данное определение раскрывает сущность понятия 

не полностью, следует сказать о целевой 

ориентации инновационной деятельности, 

комплексности и стратегичности инновационного 

процесса. 

Примечание: И
*
 - источник информации. 

 

В табл. 2 представлено результаты морфологического анализа подходов 

ученых к определению понятия «ИПП». 

Таблица 2 

Морфологический анализ понятия «ИПП» 

Характерные признаки 

понятия «ИПП» 
[1] [2] [3] [4] [5] 

Количество 

упоминаний 

Целевая ориентация + - - - - 3 

Комплексность инновационного 

процесса 
+ + + + - 5 

Стратегичность   +   2 

Обеспечение 

конкурентоспособности 
  +  + 4 

Рискованность     + 1 

Рыночность  +    4 
 

Проанализировав подходы ученых относительно определения понятия, 
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считаем, что ИПП – это целенаправленная деятельность по использованию 

производственного, технического, финансового и интеллектуального 

потенциала с целью внедрения на рынок нового конкурентоспособного 

продукта (услуги), либо нового способа их производства. Т.е. ИПП – это 

мощный рычаг, с помощью которого можно регулировать циклические спады в 

экономике, обеспечивать ее структурную перестройку, заполнять рынок 

конкурентоспособной продукцией. Именно это является предметом 

дальнейшего исследования автора данной работы. 
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 Однією із найважливіших сфер національної економіки України є 

фінансовий сектор. У будь-якій господарській діяльності завжди існує 

небезпека грошових втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших 

господарських операцій. Небезпеку таких втрат виражають собою фінансові 

ризики. Фінансові ризики є некомерційними ризиками. 
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 Одним із перших проблему фінансових ризиків підняв Мільтон Фрідмен. 

Опираючись на теорію корисності він запропонував класифікацію рівнів 

ризику: 

˗ невеликий ризик, який пов'язаний із заздалегідь відомими результатом; 

˗ помірний ризик, який пов'язаний з несуттєвими збитками i доходами; 

˗ великий ризик, пов'язаний з великими доходами або втратами [1].  

Основними причинами виникнення ризику у фінансовій сфері є : 

˗ зростання схильності до ризику власників i менеджерів фінансово-

економічних інституцій усього світу; 

˗ збільшення обсягів фінансових i банківських операцій та угод; 

˗ укладання фінансово-економічних операцій; 

˗ збільшення обсягів світової торгівлі; 

˗ відсутність інструментів регулювання фінансових ризиків; 

˗ зростанням кількості форс-мажорних обставин у зовнішньому 

середовищі [2]. 

Страхування фінансових ризиків – практично не освоєна сфера 

українського страхового ринку, за своєю природою передбачає 

невизначеність, тому його оцінка не може бути ідеальною. Фінансовий 

ризик, як і будь-який інший, має математично виражену імовірність настання 

втрати, що спирається на статистичні дані і може бути розрахована з досить 

високою точністю. Страхування тісно пов’язане з підприємницькою 

діяльністю, яка неможлива без ризику.  

Ризиком можна керувати, використовуючи різноманітні міри, що 

дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової події і вчасно 

вживати заходів до зниження ступеня ризику [3]. На ступінь і величину ризику 

реально впливати через фінансовий механізм, що здійснюється за допомогою 

прийомів стратегії і фінансового менеджменту. Цей своєрідний механізм 

управління ризиком і є ризик-менеджмент. 

Ризик-менеджмент представляє систему управління ризиком і економічними 

(точніше фінансовими) відносинами, що виникають у процесі цього 
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управління, і включає стратегію і тактику управлінських дій [4]. Ризик- 

менеджмент як система управління складається з двох підсистем:  

˗ керованої підсистеми – об’єкта управління; 

˗  керуючої підсистеми – суб’єкта управління. 

Об’єктом управління в ризик-менеджменті виступають ризикові вкладення 

капіталу та економічні відносини між суб’єктами. До таких економічних 

відносин відносяться зв’язки між страхувальником і страховиком, 

позичальником і кредитором, між підприємцями, конкурентами. 

 Суб’єкт управління в ризик-менеджменті – група керівників (фінансовий 

менеджер, фахівець зі страхування), що за допомогою різних варіантів свого 

впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об’єкта управління. Цей 

процес може здійснюватися тільки за умови обміну необхідної інформації між 

суб’єктом i об’єктом управління. Отримання надійної інформації відіграє 

головну роль, оскільки воно допомагає прийняти правильне рішення в умовах 

ризику.  

У рамках страхування ризиків як форми їх нейтралізації можна 

виділити самострахування та комерційне страхування (страхування 

фінансових ризиків із залученням страхових компаній). Страхування 

фінансових ризиків із залученням страхових компаній полягає у тому, щоб 

відшкодувати можливі втрати на випадок, коли через певний період 

застраховані угоди не дадуть очікуваної віддачі. Страхове відшкодування в 

такому разі встановлюється в обсязі різниці між страховою сумою та 

одержаним прибутком від застрахованої комерційної діяльності. 

Якщо говорити про самострахування фінансових ризиків, то воно цілком 

відрізняється від всіх видів страхування. При самострахуванні підприємець 

підстраховується сам, а не купує страховку у страховій компанії. Основне 

завдання самострахування полягає в оперативному подоланні тимчасових 

труднощів фінансово-комерційної діяльності [4]. 

 Отже, ринкове середовище вносить i поширює коло ризикових ситуацій, 

які виникають при присутності конкретних умов та обставин. Щоб 
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адаптуватися до таких складних умов підприємствам необхідно прийняти 

нетрадиційні та сміливі рішення, що підвищує ступінь фінансового ризику. За 

допомогою ризик-менеджменту, частиною якого виступає страховий захист 

можна прогнозувати настання ризикової події i вчасно вживати заходів до 

зниження ступеня ризику. 

 

Список використаних джерел 

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк //  – К.: 

Ника-Центр, 2009. – 608 с.  

2. Шумелда Я. С. Страхування : навчальний  посібник / Я. С. Шумелда // –

Тернопіль : Джура, 2010. – 296 с. 

3. Вітлінський В. В. Фінансовий ризик і методи його вимірювання / В. В. 

Вітлінський, Г. І. Великоіваненко // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 25 

4. Клапків М. С. Методи ідентифікації фінансових ризиків / М. С. Клапків // 

Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 39-46. 

 

 

УДК 336 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ 

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Куценос Ю. І. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Соловйова В. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ) 

 

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансово-

економічної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. При 

фінансово стійкому стані підприємство має переваги перед іншими суб`єктами 

господарювання того ж профілю в отриманні кредитів, у залученні інвестицій, 

у виборі постачальників і підборі кваліфікованих кадрів. Фінансово стійке 

підприємство не вступає в конфлікт з суспільством і державою по 
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перерахуванню податків і неподаткових платежів, з виплати дивідендів, 

заробітної плати, повернення кредитів і відсотків за ними. 

 Метою дослідження виступає систематизація як можна більш повного, 

вичерпного переліку факторів забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

Діяльність будь-якого підприємства являє собою комплекс 

взаємопов`язаних господарських процесів, що залежать від багато чисельних і 

різноманітних факторів. Ці фактори, маючи тісний взаємозв`язок, часто 

різносторонньо впливають на результати діяльності підприємства: одні можуть 

справити позитивний вплив, інші – негативний [1, с. 75].  

Проблемі систематизації чинників фінансової стійкості підприємства 

присвячені наукові дослідження багатьох авторів, зокрема, І.О. Бланка, 

С.С. Грінкевича, В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, В.І. Оспіщева, І.П. Параски, 

Р.Я. Пруц, М.Д. Путилової, А.Д. Шеремета та ін. 

Дослідження наукових праць, присвячених проблемам впливу чинників 

на фінансову стійкість, дозволило поділити ці чинники на дві групи: внутрішні 

та зовнішні (табл. 1).  

Таблиця 1 

Чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

Внутрішні (ендогенні) чинники Зовнішні (екзогенні) чинники 

Пов'язані з 

фінансовою 

діяльністю 

 негативна динаміка 

прибутковості та 

рентабельності; 

 нераціональна 

фінансова стратегія; 

 нераціональна 

структура активів 

(низька ліквідність); 

 негативна динаміка 

ліквідності власного 

капіталу; 

 перевищення 

допустимих значень 

фінансових ризиків; 

 відсутність або 

недостатня 

страхування ризиків. 

Економічно-

соціальні 

 темпи розвитку національної 

економіки; 

 рівень галузево-регіонального 

розвитку; 

 динаміка і кон'юнктура ринку; 

 темп інфляції; 

 рівень безробіття; 

 державна політика у питаннях 

формування ціноутворення та 

розміру мінімальної заробітної 

плати; 

 швидкість зростання доходів 

громадян; 

 рівень та динаміка освіти та 

культури населення; 

 чисельність та структура 

населення; 

Пов'язані зі 

стратегією 

 відсутність або 

неадекватність 

Ситуаційно-  політична ситуація; 

 рівень політичної 
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розвитку стратегії розвитку; 

 надмірно вузька або 

надмірно широка 

спеціалізація 

підприємства; 

 недостатня 

диверсифікація 

асортименту. 

політичні стабільності; 

 рівень корупції; 

 адміністративні перешкоди; 

 система забезпечення і 

охорони прав власності; 

Пов'язані з 

інвестиційною 

діяльністю 

 

 недостатня 

ефективність 

інвестиційного 

менеджменту; 

 недостатня 

диверсифікація 

інвестиційного 

портфеля. 

Нормативно-

правові 

 нормативно-правове 

забезпечення у сфері трудових 

відносин та динаміка їх змін; 

 нормативно-правові акти у 

питаннях регулювання 

господарської діяльності; 

 законодавство в сфері 

оподаткування. 

Організаційні 

 

- неефективний 

маркетинг; 

- низька кваліфікація 

персоналу. 

Технологічні   розвиток нових технологій та 

можливість їх запровадження 

на підприємстві; 

  новітні стандарти; 

Екологічні  нормативно-правове 

забезпечення та стандарти у 

сфері охорони здоров'я та 

екологічної безпеки. 

 

Зовнішні чинники впливають як на фінансову стійкість, так і на 

фінансовий стан у цілому. Для сучасних підприємств, що працюють у 

однакових зовнішніх умовах, великого практичного значення набуває 

забезпечення внутрішніх чинників, що забезпечують його фінансову стійкість. 

Внутрішні чинники, що впливають на фінансову стійкість безпосередньо 

залежать від організації роботи самого підприємства [2, с. 219].  

Ступінь інтегрального впливу наведених чинників на фінансову стійкість 

залежить не лише від їх впливу чинників та співвідношення між ними, а й від 

тієї стадії виробничого циклу, в якій, у даний момент перебуває підприємство, а 

також відповідності їй управлінських дій із забезпечення фінансової стійкості. 

 Таким чином, забезпечення фінансової стійкості визначається 

сукупністю чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства [3, с. 131]. Зростання фінансової стійкості підприємства 

досягається на основі комплексу заходів, що з однієї сторони, враховують 

вплив ринкової кон’юнктури, регуляторної політики держави, а з іншої – 
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масштаби, стратегію, цілі та завдання господарської діяльності промислового 

підприємства.  
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Лизинг становится гибким и эффективным финансовым рычагом, 

способным оказать реальную поддержку малому бизнесу. 

Между тем, активизация роли лизинга, как формы накопления, 

обусловлена необходимостью приобретения основных фондов лишь для 

владения и пользования. 

Лизинг выступает как форма предпринимательской деятельности, 

способствует углублению рыночных реформ в Республике Узбекистан. 

Известно, что в условиях ускоренной модернизации, реконструкции 

производства и структурной перестройки экономики страны, лизинг 
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способствует привлечению инвестиций для приоритетных сфер экономики за 

счет мобилизации внутренних источников, на осуществление ускоренной 

модернизации, технического и технологического перевооружения экономики. 

Важным исходным пунктом развития лизинга становится положение о том, что 

сфера лизинговых отношений оказывает существенное влияние на состояние 

финансового потенциала предприятий. Лизинг – это, по сути, и внутренний 

финансовый рычаг, призванный обеспечить движение инвестиционного 

капитала. 

Между тем, факторами, формирующими системную среду развития 

лизинговых отношений являются: правовое обеспечение лизинговых сделок; 

состояние лицензирования лизинговых операций; налоговая и амортизационная 

политика государства; кадровое обеспечение реализации лизинговых услуг; 

уровень развития банковской системы; развитие рынка страхования и 

рыночной инфраструктуры, а также доверие к лизингодателю со стороны 

лизингополучателей. 

Понимание содержания лизинга и определение направлений его 

стимулирования возможно лишь на основе выявления механизмов накопления. 

Именно изменение формы лизинга порождает особенности проведения 

лизинговых отношений. Это наиболее эффективно при наделении его субъекта 

определенными правами. Перемещение накоплений между лизингодателями и 

лизингополучателями связано с транзакционными издержками. Важнейшим 

фактором эффективного функционирования лизинговых отношений является  

минимизация уровня этих затрат. В состав транзакционных издержек при 

осуществлении лизинговых сделок входят: 

 периодические лизинговые платежи, которые лизингополучатель 

выплачивает лизингодателю; 

 расходы на поиск информации о потенциальных субъектах и 

объектах лизинга; 

 затраты на ведение переговоров между субъектами лизинга; 
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 расходы на оценку качества потенциальных лизинговых 

соглашений; 

 затраты на оформление лизинговой сделки, а также смежных 

сделок на получение кредита, на покупку имущества у поставщика; 

 платежи по страхованию объекта лизинга и т.д. 

При этом следует отметить, что необходимость заключения смежных 

сделок определяются спецификой состава транзакционных издержек. 

Минимизация транзакционных издержек
1
 влечет качественные 

изменения лизинговых услуг. Ибо изменения их ведут к росту лизинговых 

сделок. Иными словами, к расширению лизинговых услуг. 

Окончательного ответа на этот вопрос не существует, но уже сейчас все 

больше лизингодателей склоняются к мысли о том, что для минимизации 

транзакционных затрат лизинговая деятельность должна получить одобрение 

со стороны действующих финансовых институтов. Более глубокое понимание 

этих процессов, как представляется, поможет укрепить стабильность 

лизинговых отношений. Это один из самых важных моментов в деятельности 

лизингополучателя-предпринимателя. Важным является то, что лизинг 

сокращает время доступа к финансовым ресурсам. Лизинговое инвестирование 

предприятий способствует росту их потребности к капитальным вложениям-

инвестициям.  

На практике это позволяет, в частности начинающим 

предпринимателям, открыть или значительно расширить собственное дело 

даже при  ограниченном объеме стартового капитала, а значит улучшению 

качества предоставляемых лизинговых услуг, что обеспечит возможность 

развития конкуренции на рынке лизинговых услуг. Это, в свою очередь, 

требует поиска путей совершенствования финансового механизма развития 

малых инновационных предприятий в целом. Роль и значение малого 

инновационного предпринимательства осуществляющего свою деятельность 

                                                           
1
 Кауз Р. В книге «Фирма, рынок и право» отмечает, что «транзакционные издержки в экономике не 

могут быть окончательно устранены, возможно только достижение их минимизации» 
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именно благодаря лизинговому инвестированию является гибкой и динамично 

развивающейся структурой, которая мобильно реагирует на изменения 

рыночного спроса на новую продукцию и технологии, а также влияет на 

характер модели функционирования различных структур, формированию 

новых видов деятельности и сфер производства (работ, услуг). Что создает 

условия для увеличения доли малого инновационного  бизнеса на рынке 

товаров, услуг, технологий и изменение положения этого сектора экономики. 

Взаимодействие между лизингополучателями-предпринимателями и 

банками, финансирующими лизинг, обеспечит реализацию всех стадий 

инновационной деятельности. 

Поэтому институциональная поддержка малых предприятий в 

приобретении основных средств через механизм лизинга должен носить 

комплексный характер и быть основан на использовании всех механизмов 

рынка лизинговых услуг и инструментов государственного регулирования. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в українській економіці виявились 

значні непропорційності головними з яких є порушення платіжного балансу, 

дефіцит бюджету, значне перевищення імпорту над експортом що заважає 

державі виконувати національні та регіональні програми що потребують 

великих матеріальних та інтелектуальних витрат. 

Метою статті є аналіз особливостей венчурного бізнесу в Україні та 

визначення перспектив подальшого розвитку венчурних фондів. 
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Венчурний бізнес – сфера підприємницької діяльності, пов’язана з 

реалізацією ризикових проектів, ризикових інвестицій головним чином у сфері 

науково-технічних новинок.  

Як відомо, венчурне інвестування передбачає вкладення коштів саме у 

малі або середні та новостворені підприємства. Найбільший ризик для 

інвестора при вкладенні фінансових ресурсів в діяльність таких підприємств 

зумовлений тим, що немає впевненості в поверненні вкладених коштів та 

отримані прибутків, так як певні гарантії в такому фінансуванні взагалі 

відсутні. Основною перевагою є можливість венчурного інвестора управляти 

діяльністю та приймати ключові рішення щодо розвитку підприємства-

реципієнта з метою збільшення ринкової вартості такого підприємства. 

Венчурні інвестиційні фонди, які працюють у багатьох країнах світу, 

інвестують накопичені кошти в особливо ризиковані проекти. Зазвичай вони 

здійснюють інвестиції в компанії, які займаються впровадженням новітніх 

наукових розробок та діють в інноваційній сфері [1]. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про інститути спільного 

інвестування» [2], венчурним фондом є недиверсифікований інститут спільного 

інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення 

цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та фізичних 

осіб. Тобто український ринок венчурного бізнесу відрізняється від 

зарубіжного сферою вкладання венчурного капіталу. Близько 30% коштів 

венчурних фондів інвестовані в цінні папери.   

Вперше на законотворчому рівні функціонування венчурних фондів було 

передбачено Законом України «Про інститути спільного інвестування». Проте в 

цьому законі йдеться лише про інвестиційні фонди, які проводять діяльність, 

пов’язану з залученням грошових коштів інвесторів із метою отримання 

прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права 

та нерухомість, тобто інвестиції в уже існуючий бізнес, або нерухомість, а 

венчурні фонди повинні працювати як фонди прямого інвестування і виходити 
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за межі інститутів спільного інвестування.Структуру активів у зведеному 

портфелі венчурних інвестицій у 2 кварталі 2014 року характеризує рис. 1 [3]. 

 

Однак Україні зовсім не обов’язково повторювати весь шлях розвитку 

венчурного підприємництва впродовж 20-25 років, який пройшла Західна 

Європа. Використовуючи накопичений міжнародний досвід, приклади розвитку 

венчурного бізнесу в Західній Європі і США, та ефективно впроваджуючи 

необхідні реформи, Україна цілком могла б сформувати ринок венчурного 

підприємництва вже через 10 років. Наприклад, Фінляндія в свій час досягнула 

визначних успіхів у розвитку венчурного бізнесу та високих технологій лише за 

10 років, а Ізраїль – за 15 років [4]. 

Висновки. Венчурний бізнес в Україні потребує підтримки з боку 

держави. Саме вона перш за все повинна бути зацікавлена в тому, щоб 

венчурний бізнес запрацював на повну потужність. У цьому питанні 

український уряд також може скористатися досвідом зарубіжних країн. 

Наприклад, у Фінляндії був створений повністю підпорядкований державі фонд 

для прямого інвестування в невеликі компанії.  

Одним із шляхів до розвитку венчурного бізнесу є створення 

можливостей структурування угоди, які обмежували б ризики фонду. Мова йде 

про інструменти власності з властивостями опціону – конвертовані 

привілейовані акції та конвертовані облігації.Для розвитку венчурного бізнесу 

потрібно: 

 заснувати державну систему, яка б підтримувала венчурний бізнес і 

стимулювала його розвиток; 
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 розробити систему страхування ризику інвестицій в інновації; 

законодавчо забезпечити функціонування венчурного бізнесу; 

 надати більше податкових стимулів до фінансування в інноваційні 

проекти. 

Виконання перерахованих вище умов вимагає часу і зусиль як з боку 

законодавців та уряду, так і інвестиційної галузі. Перспективним в Україні є 

наявність галузей, що володіють далеко не вичерпаним потенціалом зростання, 

а отже – проектів, які потребують фінансування і є потенційно вигідними для 

венчурного інвестора. 
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В сучасних умовах розвитку Україна переживає складні часи глибокої 

економічної, політичної та фінансової кризи, яка тягне за собою тяжкі наслідки. 

Хоч криза і необхідна як засіб природного відбору стійких та пристосованих 
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суб’єктів господарювання, але не така затяжна і глибока як зараз. А основна 

проблема, яка постає перед підприємствами, заключається в тому, що 

збільшуються збитки, зменшується купівельна спроможність населення і 

виникає ризик банкрутства. Для подолання цих проблем можна було б залучити 

кошти, але банки також ризикують надавати кредити під час кризи, адже існує 

високий рівень їх неповернення. Тому і виникає така взаємозв’язана проблема, 

за якої підприємства банкрутують через низьку кредитоспроможність, а банки 

потерпають від ненадійних клієнтів. 

Тому для недопущення катастрофічних ситуацій на підприємстві потрібно 

визначити оптимальні методи та принципи для розвитку під час кризи. 

Проблему кредитоспроможності підприємств досліджували такі відомі 

науковці, як В.В.Галасюк, О.В.Дзюблюк, М.М.Мороз, М.І.Савлук, Р.І.Тиркало. 

Поступове відновлення структури банківських активів після фінансової 

кризи 2008-2009 років було перервано різким погіршенням ситуації з 

поверненням позик внаслідок девальвації гривні, анексії Криму і розгортання 

військового конфлікту на Донбасі. 

Згідно з даними НБУ, за 7 місяців 2014 року частка простроченої 

заборгованості у загальному кредитному портфелі зросла із 7,7 до 10,8% [1]. 

 

Рис. 1. Динаміка обсягу простроченої заборгованості, млн. грн. 
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Тому необхідно виявити оптимальні способи та методи оцінки 

кредитоспроможності позичальника, виробити практичні та методологічні 

рекомендації щодо вдосконалення роботи банків в цьому напрямку для 

мінімізації ризиків надання кредитів. 

Фактори, які можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві, 

поділяють на зовнішні (спад кон’юнктури в економіці в цілому, зменшення 

купівельної спроможності населення, значний рівень інфляції, нестабільність 

господарського та податкового законодавства, політична нестабільність у 

країні, конфлікти між власниками) та внутрішні (низька якість менеджменту, 

низький рівень кваліфікації персоналу, низький рівень маркетингу та втрата 

ринків збуту продукції, дефіцити у фінансуванні, незадовільна робота служб 

планування, аналізу, інформаційного забезпечення та контролю) [2]. 

З метою визначення кредитоспроможності та відповідно до вимог НБУ 

використовують 4 групи фінансових коефіцієнтів за даними звітності 

підприємства: коефіцієнти ліквідності; коефіцієнти ділової активності; 

коефіцієнти фінансової незалежності; коефіцієнти рентабельності. 

При необґрунтованому збільшенні нематеріальних активів у майні 

підприємства знижуються показники поточної ліквідності. Зменшення власного 

капіталу у відношенні до активів призводить до погіршення фінансової 

незалежності. І коли грошові надходження не компенсують понесені витрати, 

не накопичується прибуток, то тоді виникає нерентабельний стан діяльності. 

Кожен банк самостійно розробляє підходи до оцінки 

кредитоспроможності, але існують загальноприйняті моделі, які найчастіше 

використовують. Класифікаційні моделі дозволяють поділити позичальників на 

групи залежно від їх рейтингу і є допоміжним інструментом при визначенні 

можливості задоволення кредиторської заявки. Класифікаційні моделі 

поділяються на рейтингові та прогнозні. До прогнозних моделей відносять 

множинний аналіз дискримінанта (МДА), системи показників та модель CART 

(«класифікаційні регресивні гілки»). 
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Скоригувати кількісні і якісні характеристики підприємства-позичальника 

дозволяють моделі комплексного аналізу: правило «6С», CAMPARI, PARTS, 

оцінювальна система аналізу [3]. 

Отже, при здійсненні кредитної діяльності банківська установа, з метою 

мінімізації кредитного ризику, має проводити аналіз фінансового стану 

кредитоспроможності позичальника, а також оцінювати репутацію, ділові 

якості, рівень менеджменту, професіоналізм керівництва підприємства тощо. А 

щоб не допустити банкрутства на підприємстві, необхідно посилити систему 

діагностики і контролю, а також швидко реагувати на погіршення стану 

підприємства. Лише при такому професійному управлінні ризик неповернення 

кредитів можна звести до мінімуму. 
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Постановка проблеми. Кредитні спілки є одним з різновидів 

кооперативних організацій. На сьогодні для більшості українців кредитні 

спілки виступають альтернативним джерелом отримання позикових 

коштів. Суперечливість економічних перетворень, що відбуваються на 

сучасному етапі, зумовила складність становлення кредитних спілок в Україні. 

Особливу увагу слід приділити аналізу діяльності кредитних спілок як 

фінансових установ, виділення особливостей діяльності цих небанківських 

фінансово-кредитних установ. 

Метою роботи є виявлення особливостей надання фінансових послуг 

кредитними спілками в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про 

кредитні спілки» кредитна спілка це — неприбуткова організація, заснована 

фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних 

засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів 

кредитної спілки [1]. Суть неприбуткової діяльності кредитної спілки полягає в 

тому, що кінцевою метою її діяльності є не отримання прибутку від наданих 

послуг, а самі послуги, що надаються членам організації.  

Відповідно до законодавства кредитна спілка, має право надавати  

кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в 

готівковій та безготівковій формі [1]. Відсотки, отримані спілкою за кредитами, 

складають її дохід, який надалі направляється на формування фондів та 

нарахування відсотків на вклади членів.  
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Специфіка кредитної діяльності спілок у тому, що вони, як правило, 

надають кредити, які за своїми сумами значно менші порівняно з банківськими. 

Станом на 01.10.2014 року в кредитному портфелі найбільшу частку 

59,0% (1 369,3 млн.грн.) становлять кредити з терміном погашення понад 12 

місяців. Також значну частку (39,0%) мають кредити з терміном погашення від 

3 до 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до трьох місяців у 

загальному кредитному портфелі становить 2,0% (рис.1).  

Рис. 1. Структура кредитного портфеля кредитних спілок  

на початок жовтня 2014 року [2] 

На початок жовтня 2014 року в Державному реєстрі фінансових установ 

налічувалось 589 кредитних спілок, що свідчить про зменшення кількості на 39 

(6,2%) одиниць порівняно з аналогічною датою минулого року.  Їхні загальні 

активи перевищують 2 598,8 млн.грн.  

Лідерами за розмірами активів є кредитні спілки м. Києва (707,4 

млн.грн.), Львівської (200,4 млн.грн.), Харківської (180,8 млн.грн.) та 

Дніпропетровської областей (175,0 млн. грн.).  

Як і в попередні періоди, найбільше кредитів кредитні спілки надають на 

споживчі потреби: придбання автотранспорту, придбання техніки для дому, 

відпочинок, весілля, лікування тощо. Питома вага споживчих кредитів складає 

понад 59,1%   (1 374,1. грн.) усього кредитного портфеля. У складі споживчих 
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кредитів кредити на придбання автотранспорту становлять 3,3% (45,3 млн.грн.); 

на придбання аудіотехніки, відео та побутової техніки 3,1% (42,2 млн.грн.) та 

на інші потреби – 93,6% (1 286,7 млн.грн.). 

Кредити, наданні на придбання, будівництво, ремонт житла склали 22,8% 

портфеля (530,2 млн. грн.). Значну частку займають комерційні кредити — 12% 

(92,9 млн. грн.). Найменшу частку займають кредити на ведення селянських та 

фермерських господарств – 2,2% (51,3 млн.грн) [2]. 

Висновок. Діяльність кредитних спілок є досить важливою в Україні. 

Кредитні спілки, як правило, є найбільш зручним і ефективним механізмом у 

забезпеченні необхідними ресурсами малого і середнього бізнесу, на який у 

більшості країн світу покладають великі надії у розвитку територій, приватного 

підприємництва, підвищення зайнятості, ефективному використанні ресурсів. 

Створення повноцінної системи кредитних спілок в Україні сприятиме 

поліпшенню соціального захисту населення, дасть додаткові можливості для 

розвитку малого приватного бізнесу, що сприятиме поліпшенню добробуту 

населення. 
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Постановка проблеми. Інвестиційна привабливість є однією з ключових 

характеристик доцільності вкладання коштів у суб’єкти господарювання, тому 

дуже важливо усвідомлювати, що є привабливим для потенційного інвестора та 

на що він звертає увагу при прийнятті рішення щодо фінансування. Це 

обумовлює необхідність дослідження сутності поняття інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Метою дослідження є критичний аналіз підходів вчених до тлумачення 

інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання, та, на цій підставі, 

висвітлення особливостей дефініції інвестиційної привабливості підприємства. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в економічній 

літературі досі не сформований єдиний підхід до розуміння сутності 

інвестиційної привабливості підприємства. Систематизація підходів вчених до 

тлумачення інвестиційної привабливості підприємства дозволяє виокремити 

такі з них: 

 визначення доцільності вкладення тимчасово вільних грошових 

коштів в певне підприємство (Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Льовочкіна, В. Хазанов); 

 інтегральна характеристика окремих галузей або видів діяльності з 

позиції ефективного функціонування (Н.В. Коваль, Я.Д. Крупка, Т. Лазарева); 

 кількісна та якісна характеристика зовнішнього та внутрішнього 

середовища об’єкта потенційно можливого інвестування (В.А. Куценко, 

В.Г. Федоренко, А. Гайдуцький); 

 узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямів і 

об’єктів з позиції конкретного інвестора (В.А. Пахомов, Н.А. Брусенко).  
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У енциклопедичній літературі [1] інвестиційна привабливість 

розглядається як характеристика підприємства, суть якої полягає у максимізації 

прибутку та мінімізації ризиків, тим самим враховуючи суперечливі цілі 

інвестора. Проте на практиці існує пряма залежність між рівнем доходів та 

ступенем ризику, тому високий рівень прибутковості інвестицій за мінімальних 

ризиків швидше насторожить потенційних інвесторів, ніж привабить.  

“Фінансовий словник” подає тлумачення інвестиційної привабливості з 

позиції інвестора, при цьому не враховує зацікавленості власника підприємства 

та не розкриває сутнісного наповнення поняття, адже незрозуміло, про які 

переваги та недоліки інвестування йдеться. 

Найбільш повне тлумачення інвестиційної привабливості підприємства 

зустрічаємо у праці О.Г. Мельник [3], де автор розглядає досліджуване поняття 

у контексті фінансово-економічних, соціальних, логістичних, технологічно-

майнових, адміністративно-правових, партнерських, іміджево-брендових, 

товарних характеристик підприємства, що формують умови для залучення 

інвестиційного капіталу [5, с. 246]. Такий підхід є одним із найбільш 

комплексних, але у ньому йдеться про привабливість підприємства загалом, а 

не лише про інвестиційну привабливість, адже досліджується привабливість 

підприємства для споживачів, працівників, партнерів тощо. 

О.Г. Юр’єва розглядає інвестиційну привабливість як досягнення 

компромісу інтересів між інвестором та підприємством [4, с. 254]. На практиці 

ж досягнення взаємовигідних домовленостей лише побічно стосується 

інвестиційної привабливості підприємства. 

Підхід І.А. Бланка до визначення інвестиційної привабливості більшою 

мірою відображає її спрямованість на вироблення інвестиційної політики 

підприємства і дозволяє її розглядати як один із чинників прийняття 

інвестиційного рішення.  

Н.А. Русак інвестиційну привабливість підприємства розглядає як 

доцільність вкладання у нього вільних коштів [9, с. 89]. Дане визначення не дає 

достатньої інформації про особу, яка вкладатиме вільні кошти, а також про 
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характеристики, які повинні бути притаманними даному підприємстві, щоб 

фінансування у нього вважалося доцільним. 

Висновки. Проаналізувавши визначення вітчизняних авторів зазначимо, 

що вчені розглядають поняття інвестиційної привабливості підприємства з 

різних сторін, що пояснюється різними цілями дослідження. На наше 

переконання, при прийнятті рішення про доцільність вкладення капіталу 

інвестору слід виходити з динаміки показників діяльності підприємства. 

Враховуючи викладене, пропонуємо трактувати інвестиційну привабливість 

підприємства як сукупність показників, що характеризують перспективи 

економічного розвитку підприємства та формують уявлення інвестора про 

можливості досягнення соціально-економічного ефекту від інвестиційних 

вкладень при прийнятному рівні ризику. 
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На сучасному етапі розвитку України особливо гостро відчувається 

проблема дефіциту грошових коштів. Цей процес є важливим фактором впливу 

на функціонування економіки нашої держави. Державний борг є складовою 

частиною економічної системи, справляючи як пряму, так і опосередковану дію 

на державний бюджет, грошово-кредитну і валютні системи, рівень інфляції, 

внутрішні і зовнішні заощадження, іноземні інвестиції тощо. Метою 

дослідження є вивчення поточного стану державного боргу України. 

Науковці по-різному дають тлумачення державного боргу України. Так, 

Вахненко Т.П. визначає, що: «Державний борг - заборгованість держави в 

процесі формування і використання додаткових грошових ресурсів держави за 

рахунок тимчасово вільних грошових коштів юридичних і фізичних осіб, 

іноземних держав» [1]. Романенко О.Р. зазначає, що: «Державний борг - це 

сума заборгованості за всіма борговими зобов'язаннями держави, відсотки за 

нею і невиконані фінансові зобов'язання держави перед суб'єктами економіки» 

[2]. На нашу думку найбільш точне визначення є визначання автора Опаріна 

В.М., що: «Державний борг - сума заборгованості держави своїм 

кредиторам» [3]. 

Безпечний рівень боргу – це такий рівень, при якому держава може 

своєчасно і в повному обсязі виконувати свої боргові без проведення 

реструктуризації цих зобов'язань чи оголошення дефолту, а також здійснювати 

державні запозичення за прийнятними відсотковими ставками.  

Значні обсяги зовнішньої заборгованості – це значна перешкода на шляху 

економічних перетворень. До того ж зовнішня заборгованість країни виступає 

складовою системи економічної безпеки країни, яка становить найвагомішу 
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частину національної безпеки в цілому. 

Обсяг та структура боргу України за останні роки суттєво змінилася. 

Масштабне використання українськими компаніями іноземних кредитних 

ресурсів призводить до залежності національної економіки від кон’юнктури 

світового ринку капіталу та дисбалансів світової економіки. 

Загальний обсяг державного боргу України графічно зображений на рис.1.  

 

 

 

 

 

Рис.1. Загальний обсяг державного боргу України 4 

Фахівці визначають рівні боргу відносно ВВП, які є безпечними для країни 

та загрожують її дефолт. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Бюджетного кодексу 

загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець 

бюджетного періоду не може перевищувати 60 відсотків річного номінального 

обсягу валового внутрішнього продукту України.  

Досліджуючи стан боргової системи України, слід визначити відношення 

боргу до ВВП. Відношення обсягу державного та гарантованого боргу до ВВП 

за 2010 – 2014 роки зображено на рис. 2. 

Рис. 2. Відношення обсягу державного та гарантованого боргу до ВВП за 2010 

– 2014 роки 

В загальній тенденції відношення обсягу державного та гарантованого 

державою боргу до ВВП  має тенденцію зростання, незначний спад 
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спостерігається у 2011 та 2013 році.  У 2014 році показник перевищив критичну 

точку на 10,26%, у зв’язку з складною економічною ситуацією в країні. 

Шляхи вирішення проблем державного боргу в Україні полягають: 

 у раціональному використанні золотовалютних резервів держави; 

 у збільшенні обсягів експорту товарів і послуг; 

 в обмеженні одержання іноземних позик і кредитів (у якості надзвичайного 

заходу); 

 у відмові від участі держави у збільшенні статутних капіталів фінансово 

слабких банків; 

 у вдосконаленні механізмів і процедур підтримки ліквідності банків; 

 в ініціюванні процесу реструктуризації зовнішніх боргів корпоративних 

позичальників; 

 у встановленні граничного розміру дефіциту Державного бюджету України 

на рівні, що не перевищує 3 % ВВП; 

 у посиленні ролі внутрішніх ринкових позик у процесі фінансування 

дефіциту бюджету; [5]. 
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Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується 

глобалізацією усіх сфер фінансово-економічної діяльності країни. Глобалізація, 

як стихійне явище, стала відчутною у середині 80-х років минулого століття. На 

сьогодні, при формуванні глобальної економіки відбувається створення 

глобального страхового ринку, сутність якого визначається щільним 

переплетінням усієї сукупності фінансових відносин, за допомогою яких 

національні ринки впливають один на одного і на світовий ринок у цілому. 

Під глобалізацією страхового ринку України розуміється проникнення 

національного страхового ринку на страхові ринки інших країн та зворотній 

процес. То ж розглянемо основні аспекти впливу світової глобалізації на 

страховий ринок України. 

Глобалізація страхового ринку проявляється через лібералізацію торгівлі 

та вільний доступ іноземних страховиків та перестраховиків на страховий 

ринок. Поява нових страховиків впливає на збільшення концентрації на 

страховому ринку страхових компаній та страхових посередників. Глобалізація 

призведе до таких процесів, як злиття та поглинання та формування 

транснаціональних страховиків, які, в свою чергу, будуть робити інвестиції у 

розвиток страхового ринку України, тим самим оздоровлюючи його. 

Фінансова глобалізація може впливати на страховий ринок України у 

чотирьох аспектах: 

- глобалізація клієнтської бази страховиків та самих страховиків й пере 

страховиків з одночасним зростанням кількості транснаціональних 

фінансово-страхових груп; 
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- виникнення нових видів ризиків (світові ризики) та створення глобальної 

системи щодо їх убезпечення; 

- стандартизацію регулювання діяльності страховиків та перестраховиків: 

діяльність наднаціональних регуляторів страхової діяльності, уніфікація 

звітності, денаціоналізація національних стандартів (наприклад, перехід 

до Європейської моделі оцінки платоспроможності та визначення 

фінансової стійкості компаній); 

- «діджиталізація» – впровадження ІТ-систем та удосконалення 

інформатизації бізнес-процесів, що спричинене розвитком технологій та 

появою нових ринків збуту. 

Лібералізація національного ринку страхування повинна відбуватися в 

міру зростання конкурентоспроможності вітчизняних компаній, що 

спеціалізуються у конкретному секторі. Лібералізація повинна реалізовуватися 

поетапно, відповідно до зазначеного графіку й має стимулювати розвиток 

українських страхових компаній, спонукати підвищувати 

конкурентоспроможність через покращення якості послуг. Надмірна 

лібералізація доступу може призвести до поглинання українського страхового 

ринку іноземними страховиками, що призводить до відтоку капіталу закордон, 

зниження капіталізації усієї галузі, зниження конкуренції вітчизняних 

страховиків та ефективності страхового нагляду. 

Отже, слід враховувати наявність небезпеки, що чимало західних 

страховиків можуть виявитися непідготовленими до реалій українського 

бізнесу, пропонуючи страхові програми, адаптовані до європейського ринку 

(який більш стабільний, ніж наш, а відповідно, має менші тарифи на послуги), 

не усвідомлюючи реальних масштабів ризиків українського ринку, а 

осмисливши їх, залишатимуть ринок, тим самим завдаючи йому значної шкоди. 

Правове поле, у межі якого функціонує страховий ринок, потребує 

реформування і приведення його до світових стандартів. Саме тому фінансова 

глобалізація, при ефективному її впровадженні на страховий ринок України, 
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може не лише оздоровити його, а й розширити межі збуту страхових послуг та 

удосконалити процес регулювання діяльності страховиків. 
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Розвиток ринкових відносин та поширення глобалізації економіки сприяє 

збільшенню конкуренції на ринку, тому суб’єкту господарської діяльності 

необхідно швидко реагувати на ці зміни. Джерела фінансування є базисом, без 

якого неможливе функціонування та подальший розвиток підприємства. Від 

повноти, а особливо, структури джерел фінансування залежить діяльність 

підприємства в умовах сучасної нестабільної економіки. 

Пошук реальних джерел фінансування діяльності підприємств та 

оптимізації їх структури набуває особливої гостроти і значущості за умов 

обмеженості бюджетних коштів, нестачі власних фінансових ресурсів 

підприємств для оновлення матеріальної бази, зростання виробництва та 

конкурентоспроможності. Тому даній проблематиці присвячено роботи 

багатьох вчених, зокрема, Терещенка О. О., Бланка І. А., Семенова Г. А., 
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Пономаренка Н. А., Родіонової В.М., Василика О.Д. та ін. Більшість 

економістів акцентує увагу на оптимальному співвідношенні власних та 

позикових ресурсів, за якого забезпечується найбільш ефективна 

пропорційність між дохідністю, а також, фінансовою стійкістю підприємства. 

Однак, на сьогодні не знайдено універсального методу щодо оптимізації 

структури джерел фінансування, застосовуючи який підприємство визначило б 

оптимальне співвідношення між власними і позиковими ресурсами. 

Слід зауважити, що існуючі у світовій практиці методики оптимізації 

структури фінансових ресурсів підприємства можуть бути реалізовані лише за 

наявності розвинутого ринку цінних паперів та статистики про нього. В Україні 

фондовий ринок є малорозвиненим, про що свідчить його низька капіталізація 

Однак, механізм оптимізації фінансових ресурсів шляхом застосування 

фондових інструментів в умовах дефіциту фінансових ресурсів в країні 

становить певний інтерес. 

Варто зазначити, що у ринковій економіці переважає акціонерна форма 

власності, за якої виділяють три основних джерела фінансування підприємства: 

позиковий капітал, нерозподілений прибуток та фонди власних коштів. 

Зовнішнє фінансування діяльності підприємств здійснюється за рахунок 

залучення кредитних ресурсів та емісії облігацій підприємства, внутрішнє – за 

рахунок нерозподіленого прибутку та фондів власних коштів. Наявність 

достатнього для підприємства обсягу власних коштів забезпечує розвиток 

підприємства. 

Основним критерієм, що характеризує доцільність залучення позикового 

капіталу, є зростання норми прибутку на власний капітал як результату такого 

залучення. Тобто додаткове залучення капіталу доцільне лише за умови, якщо 

воно забезпечує зростання норми прибутку на власний капітал.  

Як наслідок, позитивний ефект додаткового залучення капіталу буде мати 

місце лише за умови, коли норма прибутку на авансований капітал 

перевищуватиме ставку плати за позиковий капітал. [1] 
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Якщо враховувати податок з прибутку, то при встановленні зв’язку між 

платою за залучення капіталу та нормою прибутку на власний капітал слід 

розглядати два варіанти – віднесення плати за залучення капіталу на 

собівартість та відшкодування плати за залучення капіталу за рахунок 

прибутку, що залишається після здійснення податкових платежів. 

Слід зауважити, що в Україні існує стійка тенденція до зменшення 

обсягів кредитування підприємств. Так, у лютому 2015 року залишки за 

кредитами наданими юридичним особам зменшилися з початку року на 2,1% – 

до 427,1 млрд. грн. в національній валюті, та майже на 4,5% у іноземній валюті 

– до 28,8 млрд. дол. США [2]. Основною причиною згортання кредитування 

підприємств є загострення фінансово-економічної кризи та висока вартість 

кредитних ресурсів. Порівнюючи процентні ставки за кредитами вітчизняних 

банків із зарубіжними, спостерігається значний розрив: вартість кредитів в 

Україні у декілька разів перевищує вартість кредитів в європейських країнах. 

Зазначені тенденції свідчать про відсутність стимулів щодо розвитку реального 

сектору на основі розширення діяльності суб’єктів господарювання за рахунок 

залучення кредитних ресурсів комерційних банків. 

Таким чином, визначення складу та реальної вартісної оцінки капіталу 

дозволяє встановлювати платоспроможність підприємства та ефективність його 

діяльності. Обґрунтований вибір джерел формування капіталу дає змогу 

оптимізувати співвідношення між власним та позичковим капіталом, а, отже, і 

підвищити показники ефективності. Основним критерієм формування 

раціональної структури фінансових ресурсів підприємства є максимізація 

прибутку в розрахунку на одиницю власного капіталу (норми прибутку на 

власний капітал). Досягнення такої структури є можливим за допомогою 

залучення позичкового капіталу в такому обсязі, щоб забезпечити не тільки 

ефективне функціонування підприємства, але й отримання найвищої норми 

прибутку. Однак, на сьогоднішній день, внаслідок високої вартості кредитних 

ресурсів в Україні, суб’єкти господарювання не мають можливості залучати 

позикові кошти банків. Зазначена проблема вимагає вирішення на державному 
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рівні шляхом врегулювання вартості капіталу в країні з метою забезпечення 

стимулювання розвитку економіки. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день у вітчизняних підприємств 

виникає необхідність використання нових методів оцінки результатів їх 

діяльності,оскільки старі підходи не забезпечують повного відображення всіх 

економічних показників,важливих для прийняття управлінських рішень. Тому 

проблема вибору найбільш прийнятного методу аналізу ефективності 

діяльності підприємства є досить актуальною і потребує подальшого 

дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз і систематизація сучасних методів оцінки 

ефективності діяльності вітчизняних підприємств та визначення проблем їх 

впровадження. 

Взагалі існують три традиційні методичні підходи щодо оцінки 

підприємництва через оцінку вартості бізнесу: 

1) ринковий (порівняльний) – заснований на порівнянні даного 

http://www.bank.gov.ua/
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підприємства з аналогічними,уже реалізованими на ринку; 

2) дохідний – заснований на доходах,створених на перспективній вартості 

майна і відображає переважно позицію покупця; 

3) витратний – заснований на тому,що на результативність діяльності 

підприємства вказують його витрати [1]. 

Для створення ефективної системи управління функціонуванням 

підприємства необхідне залучення практичного досвіду впровадження методів і 

моделей управління, які лежать в основі даних підходів. На сьогоднішній день 

виділяють наступні провідні управлінські методики: 

1) EVA(Economic Value Added - економічна додана вартість) - фінансовий 

показник, що означає фактичний економічний прибуток підприємства [2]. 

2) EBITDA(Earnings before Interest , Taxes, Depreciation and Amortization - 

операційний прибуток) - аналітичний показник,що дорівнює доходу до сплати 

податку на прибуток,відсотків і амортизації. 

3) CVA(Cash Value Added - грошова додана вартість) - показник, що 

показує віддачу від капіталу, що інвестується. 

4) CFROI(Cash Flow Return on Investment - грошовий потік віддачі на 

інвестований капітал) - показник, що відображає відношення величини 

скорегованих грошових потоків і відтоків. 

5) BSC(Balanced Scorecard - збалансована система показників) - система 

стратегічного управління організацією на підставі вимірювання та оцінки 

ефективності її діяльності за набором показників, що враховують всі суттєві 

аспекти діяльності підприємства [3]. 

6) MBO(Management by Objectives - управління за цілями) - метод 

управлінської діяльності, що передбачає  можливі результати діяльності та 

планування шляхів їх досягнення, а також це систематичний і організований 

підхід, що дозволяє менеджменту фокусуватися на досягненні цілей і 

домагатися найкращого результату за допомогою доступних ресурсів. 

7) VBM(Value-Based Management – ціннісно-орієнтоване управління) – це 

цілісний процес,спрямований на зростання цінності підприємства для власників 
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і акціонерів та підвищення його ринкової вартості через розкриття потенціалу 

конкурентних переваг, які пов’язані з матеріальними та нематеріальними 

активами компанії. 

При впровадженні нових підходів на вітчизняних підприємствах виникає 

ряд перешкод, основними з яких є: 

1) складність розуміння методики розрахунку сучасних показників; 

2) виникнення проблем під час збору первинної інформації(як 

фінансової,так і нефінансової); 

3) неналежний рівень підготовки персоналу, який має займатися 

розрахунками відповідних показників. 

Тому для ефективного функціонування й оптимізації своєї діяльності 

вітчизняним підприємствам пропонується наступне: 

–  застосовувати нові методики з урахуванням властивих їм недоліків;  

– забезпечити працівників необхідними знаннями стосовно обраного 

оціночного методу;  

– обирати лише ті методи, які найбільше відповідають специфіці 

діяльності даного підприємства,і для яких є достатній обсяг необхідних даних; 

– детально досліджувати кожний показник бухгалтерської звітності з 

метою уникнення розбіжностей фінансових результатів . 

Висновки. У даній роботі проаналізовано і систематизовано сучасні 

методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності підприємств. Можна 

стверджувати, що застосування цих методик має як позитивний, так і 

негативний характер. Це зумовлено незнанням вітчизняних підприємців 

багатьох технологій аналізу і неготовністю вводити певні новинки у свою 

діяльність. У ході роботи було визначено проблеми впровадження сучасних 

методів у практику вітчизняних підприємств, основними з яких є 

невідповідність фінансових даних у традиційній бухгалтерській звітності щодо 

розрахунку нових показників. Проте застосовувати дані підходи все ж є 

доцільним, оскільки завдяки новим технологіям аналізу можна оптимізувати 

свою діяльність і піднятися на більш високий рівень. 
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В ринкових умовах господарювання особливо зростає роль планування 

саме накладних витрат у контексті можливостей прийняття ефективних 

управлінських рішень. Класифікація витрат дає змогу виявляти допущені 

прорахунки у формуванні їх, прогнозувати на перспективу, забезпечувати 

ефективний контроль їхньої доцільності. У зв’язку  з цим важливе значення має 

постійне удосконалення методики класифікації, планування та відображення в 

обліку накладних витрат, оскільки саме ці витрати займають найбільшу питому 

вагу у фінансово-господарській діяльності підприємства. Отже, необхідність 

дослідження накладних витрат є актуальним питанням в сучасних умовах 

господарювання. 
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Проблемним питанням планування фінансово-господарської діяльності 

суб’єктами  господарювання присвятили свої розробки зарубіжні та вітчизняні 

вчені, зокрема І.Т. Балабанов,О.Г. Біла, В.А. Борисова, Ф.Ф. Бутинець, 

А.М. Дідик, А.М. Єріна, В.В. Іванова, І.В. Крючков, В.М. Пархоменко, 

О.Л. Примаченко, Є.І. Свідерський, В.І. Стоцький, Г.М. Тарасюк, 

В.М. Трояновський, А.В. Чупис, Л.М. Шваб та інші. Слід зазначити, що 

питання класифікації, планування витрат та відображення їх в обліку досить 

широко розкрита в наукових публікаціях, але залишається чимало дискусійних 

проблем, що потребують розширення і поглиблення наукового пошуку. 

Метою дослідження є визначення основних напрямів удосконалення 

обліку накладних витрат підприємств та методів їх планування і розподілення. 

Кожен підприємець стикається з поняттям накладних витрат, але 

проблема в тому, що на законодавчому рівні і в податковому кодексі накладні 

витрати прописані тільки для будівництва. 

Накладні витрати – це маса супутніх витрат у процесі виробництва, 

управління і обслуговування в господарській діяльності [1].  

Метою планування накладних витрат, як і планування собівартості 

загалом, є економічно обґрунтоване визначення величини витрат, необхідних у 

плановому періоді для виробництва окремих виробів та всієї продукції 

підприємством. 

У зв’язку з тим, що розрахунок розподілу загальновиробничих витрат за 

встановленою формою складається в узагальнених сумах змінних та постійних 

загальновиробничих витрат, для розподілу та віднесення цих витрат на кожен 

об’єкт калькулювання необхідний допоміжний розрахунок. Він складається на 

основі показників розподілу загальновиробничих витрат за фактичною 

потужністю. Використання різних коефіцієнтів розподілу сприятиме 

зменшенню практики перекладу навантаження з одних центрів відповідальності 

на інші [2]. 
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Підприємства, що мають більші обсяги продажів, відповідно, несуть 

більший тягар накладних витрат і навпаки, що, як відомо, не стимулює 

керівництво середньої ланки управління. Для широкої реалізації цієї методики 

необхідно віднормувати усі види діяльності та операції, що дозволить 

реалізувати ідею процесно-орієнтованого бюджетування, яка полягає в тому, 

що предметом дослідження є вивчення видів діяльності підприємства та їх 

зв’язку із досягненням стратегічних цілей. Процесно-орієнтоване 

бюджетування поєднує дві стратегії: управління ефективністю бізнесу та 

управління витратами. Частина фінансового плану, яка передбачає процесно-

орієнтоване бюджетування, перетворює стратегію компанії в сукупність видів 

діяльності, здійснення яких необхідно для її реалізації. Акцент здійснюється на 

види діяльності і робоче навантаження на підприємстві, а не просто на 

фінансові ресурси. Частина, яка об’єднує продуктово-орієнтовану калькуляцію 

витрат зіставляє можливості з очікуваним робочим навантаженням. Аналіз 

особливостей забезпечує зворотний зв’язок і показує наскільки можливості 

підприємства наближаються до його стратегічних цілей. Під час нарахування 

витрат за процесно-орієнтованим методом витрати розподіляються по видах 

діяльності і товарах, враховуючи особливості товару або послуги. Нарахування 

витрат з урахуванням особливостей діяльності є методом, який націлений на 

вивчення змін процесу, що спричинені унікальними особливостями товарів чи 

послуг. 

Основний принцип технології нарахування витрат за процесно-

орієнтованим підходом полягає в тому, що накладні витрати приписують до 

товару по мірі їх появи в процесі реалізації відповідного бізнес процесу, а не 

локалізуються після завершення процесу виробництва і продажу [3]. 

Принципово важливим є відслідковування перенесення накладних 

витрат. Тим самим увагу необхідно зосереджувати на дослідженні природи 

виникнення накладних витрат. Розподіл накладних витрат через процесно-

орієнтований метод калькулювання витрат є фундаментальним принципом 

нарахування витрат з урахуванням особливостей товарів та послуг, розуміння 
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суті варіативності процесів і їх мінімізації. Жодна людина не в змозі повторити 

процес так само, як він був виконаний раніше. З погляду бюджетного 

планування варіативність процесів зумовлює варіативність витрат. Для 

досягнення планових показників прибутковості потрібно розібратися в 

джерелах варіативності процесів. Зміни варіативності відображаються на всіх 

процесах і безпосередньо впливають на рівень прибутковості. Причиною 

варіативності є те, як процес виконується [4]. 

Узагальнено можна сказати, що накладні витрати – це вся сума витрат, 

застосування яких не поширюється на безпосередньо виробничий процес. Роль 

накладних витрат – створення умов для самого факту функціонування 

підприємства для організації процесу виробництва. Це складна економічна 

категорія, і здебільшого нинішні методи обліку і звітності не дозволяють 

безпосередньо й точно виокремити такі витрати підприємницьких структур.  

Кожна продукція має планову (кошторисну) собівартість. Наприкінці 

місяця загальновиробничі витрати розподіляються на кожен вид продукції [5].  

Якщо порівняти показники рентабельності трьох видів продукції, можна 

зрозуміти необхідність уточнення величини накладних витрат та пошуку 

економії витрат загалом. Отже, зміни в оцінці прибутковості товарних груп і 

деяких товарних позицій внаслідок використання процесно-орієнтованого 

методу калькулювання витрат може істотно змінити погляди на реальну частку 

прибутку, який приносить той чи інший товар. 

Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку стане 

впровадження процесно-орієнтованого бюджетування, яке може допомогти 

працівникам краще зрозуміти різного роду витрати. Своєю чергою, це дозволяє 

проаналізувати ті операції, які приносять додаткові цінності і ті, які їх не 

приносять. На основі цього можна отримати істотні переваги. Важливим 

напрямком удосконалення обліку і розподілу виробничих накладних витрат є 

розробка нового програмного забезпечення на основі вимог конкретних 

підприємств і врахування сучасних методик і рекомендацій. Однак для кожного 
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підприємства має сенс розробляти свою власну програму, оскільки різні вимоги 

до внутрішніх документів підприємства і різні умови виробництва. 
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В умовах сучасної економіки України постійно зростають вимоги до 

оперативності та якості аналітичного забезпечення процесу управління 

діяльністю підприємств. Тому важливим фактором, який сприяє своєчасному 

забезпеченню інформацією всіх учасників підприємницької діяльності є 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
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впровадження і подальше використання автоматизованих інформаційних 

систем, що спрямовані на дослідження фінансового стану суб’єкта 

господарювання.  

У розробку теоретичних, методологічних та прикладних питань аналізу 

фінансових результатів із використанням сучасних інформаційних технологій 

значний внесок здійснили вітчизняні вчені: В.І. Головко, Т.А. Демченко, 

П.В. Іванюта, С.В. Івахненков, Н.М. Лисенеко, Г. В. Митрофанов та ін. Проте 

питання аналізу та прогнозування фінансових результатів вимагають 

додаткового дослідження. 

Метою роботи є дослідження стану і розвитку інформаційних технологій 

в Україні та надання рекомендацій щодо їх застосування на прикладі 

підприємства легкої промисловості Черкаської області. 

У сучасних умовах ефективність діяльності підприємства та успіх його 

функціонування все більше визначає інформаційна складова. Аналіз 

фінансових результатів в умовах застосування сучасних інформаційних 

технологій ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження 

доходів, витрат і прибутку з метою формування взаємопов’язаних  етапів 

виконання відповідних аналітичних процедур. У процесі аналізу розробляються 

логічно обґрунтовані алгоритми розрахунку аналітичних показників, на основі 

яких узагальнюються і оцінюються результати діяльності та прогнозується 

певний розвиток підприємства. 

Частіше за все автоматизовані системи управління діяльністю 

підприємства використовуються з позиції покращення та оптимізації 

бухгалтерського обліку, зокрема це такі програмні продукти як: 1С: 

«Підприємство», «Парус – Підприємство» та «Бест Звіт Плюс» та ін. Проте, 

системи корпоративного управління, системи підтримки прийняття рішень 

майже не використовуються на сучасних підприємствах легкої промисловості.  

Тому активне використання таких систем дозволить якісно оптимізувати усі 

складові діяльності, оцінити перспективи розвитку, забезпечити підвищення 

системності аналізу та створити умови для проведення багатоваріантного 
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стратегічного аналізу [1]. Важливим є також використання інформаційних 

технологій, спрямованих на планування та прогнозування обсягів випуску 

товарної продукції для забезпечення максимального розміру прибутку. 

Побудуємо економіко-математичну модель, що дозволить скласти план 

виробництва взуття і забезпечити максимальну виручку від його реалізації, 

використовуючи надбудову «Пошук рішення» в MS Excel, та оцінити розмір 

прогнозованого прибутку одного з підприємств взуттєвої промисловості 

Черкащини за умови випуску нового виду продукції. 

Вихідні дані: Підприємство випускає певну модель взуття в обсязі 90 пар 

за ціною 350 грн./пару, що приносить прибуток в розмір 31,5 тис. грн. Проте, 

планує виготовити нову модель, вартість якої складатиме 340 грн./пару. Дані 

щодо витрати ресурсів, обсягу запасів та розміру очікуваного прибутку подані в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Вихідні дані 

Ресурси 
Вид виробу 

Запаси 
Виріб 1 Виріб 2 

Шкіра, м
2
 0,22 0,28 26 

Підошва, шт 2 2 200 

Клей, кг 0,08 0,1 8 

Фурнітура, шт 6 4 540 

Прибуток,  грн. 350 340   

 

Необхідно виявити оптимальну кількість виробів кожного виду, що 

забезпечить максимальний прибуток від реалізації. Відповідно, основними 

змінними є: x1 – кількість виробів 1 виду; x2 – кількість виробів 2 виду. 

Критерієм ефективності є параметр прибутку, що прямує до максимуму. Згідно 

з умовою, прибуток від реалізації кожного виробу, відповідно, 350 грн. і 

340 грн. за одиницю продукції. Можлива оптимальна кількість виробів обох 

видів обмежується такими умовами: ресурси на випуск кожного виду продукції 

не перевищують загальної кількості запасів; кількість кожного виду виробу не 

може бути від’ємною. 

Таким чином, математична модель кількості випуску взуття має вигляд: 
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𝑍(𝑥) =  350𝑥1 +  340𝑥2 →  𝑚𝑎𝑥     (1) 

{
 
 

 
 
0,22𝑥1 + 0,28𝑥2 ≤ 26
2𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 200
0,08𝑥1 + 0,1𝑥2 ≤ 8
6𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 540

𝑥1 ≥ 0
𝑥2 ≥ 0

     (2) 

Здійснивши обрахунки, можна зробити висновок, що за даних умов такі 

ресурси як підошва та фурнітура будуть використані повністю, а от шкіра в 

розмірі 2,2 м
2 

і клей 1,4 кг залишаться не використаними. Відзначимо, 

оптимальний план випуску виробу 1 склав 70 пар взуття, а виробу 2 – 30 пар. 

При цьому прибуток від реалізації складе 34,7 тис. грн., що на 3,2 тис. грн. 

більше, ніж при виробництві і продажу лише виробу 1 при наявних запасах. 

Отже, використання інформаційних технологій на сучасних 

підприємствах є дуже важливим фактором розвитку діяльності. Зокрема 

застосування моделей планування та прогнозування дозволить ефективніше 

використовувати наявні ресурси, отримуючи при цьому якнайбільші прибутки, 

що стануть міцним фундаментом для розвитку суб’єкта господарювання у 

довгостроковому періоді. 
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Від якості фінансового потенціалу, ефективності залучення й 

використання усіх наявних фінансових ресурсів залежить позитивний 

фінансовий результат діяльності суб’єкта підприємництва. Головна мета 

оцінювання фінансового потенціалу підприємства полягає у виявленні його 

рівня та пошуку резервів поліпшення фінансового стану підприємства та 

підвищення його платоспроможності. Якість управлінських рішень 

безпосередньо залежить від рівня обґрунтованості та змісту обраної методики, 

що використовується для оцінки фінансового потенціалу підприємства. 

Фінансовий менеджмент у своєму розпорядженні має певні методики, що 

використовуються для оцінки фінансового потенціалу підприємства. Однак, 

особливе місце серед них займає методика, яка розроблена П. О. Фоміним, яка 

містить поетапне визначення фінансового потенціалу, його оцінку за набором 

фінансових показників з одночасним застосуванням таких критеріїв, як 

«можливість залучення додаткового капіталу» та «наявність ефективної 

системи управління фінансами», що в сукупності являє комплексну оцінку 

фінансових можливостей підприємства [6]. 

Вітчизняний досвід оцінки фінансового потенціалу підприємства 

представлений моделлю діагностики фінансового потенціалу авторства 

Ю. В. Сердюк-Копчекчи [1, с. 93], що заснована на визначенні фінансової 

стійкості як показника рівня фінансового потенціалу, а також комплексним 

методом оцінки запропонованим П. В. Пузирьової, який грунтується на 

поєднанні коефіцієнтного та експертного методів [2, с. 151-156].  
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У дослідженнях вчених М.Г. Чумаченко, Р.О. Костирко, Н.В. Тертичної 

та В.О. Шевчука для оцінки фінансового потенціалу підприємства 

пропонується використовувати систему показників, що визначена за 

допомогою експертного методу оцінки з метою характеристики всіх аспектів 

фінансового потенціалу підприємства [5, с. 153]. Для цього необхідно провести 

розрахунки за такими показниками як фінансова стійкість, платоспроможність, 

ефективність господарської діяльності та ефективність використання 

персоналу.  

У таблиці 1 систематизовано дані щодо методичних підходів до оцінки 

фінансового потенціалу підприємства. 

Таблиця 1 

Методи оцінки фінансового потенціалу підприємства 

Метод оцінки Характеристика 

Комбінований метод 

Застосовують збалансовану систему показників, яку визначають як 

ретельно підібраний набір показників, що піддаються кількісному 

виміру та ґрунтуються на стратегії підприємства. 

Метод рівневої 

інтегральної оцінки 

Дозволяє визначити стан фінансового потенціалу підприємства, а 

також відображає результати оцінки у взаємозв’язку із розвитком 

сукупності підприємств відповідної галузі.  

Метод 

вирівнювання 

Побудований на визначенні модифікованої оцінки та 

використовується за правилом: чим ближче значення інтегральної 

оцінки до нуля, тим вищим є фінансовий потенціал підприємства. 

Експертний метод 
Використовується з метою характеристики всіх аспектів фінансового 

потенціалу підприємства.  
 

Дж. Ван Хорн виділяє дві групи методів аналізу фінансового потенціалу. 

Перша заснована на описі аналітичних процедур на логічному рівні. До них 

відносяться методи: експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні, 

порівняння побудови систем показників, побудови систем аналітичних таблиць 

і т.п. Застосування цих методів характеризується певним суб’єктивізмом, 

оскільки велике значення мають досвід і знання аналітика.  

До другої групи входять методи, в основі яких лежать досить суворі 

формалізовані аналітичні залежності. Вони поділяються на статистичні, 

бухгалтерські та економіко-математичні [4, с. 46].  
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О.С. Федонін та І.М. Рєпіна пропонують проводити аналіз фінансового 

потенціалу підприємства за допомогою вертикального і горизонтального 

аналізу фінансової звітності, оскільки вони дають найбільш загальне уявлення 

про зміни, які мали місце в структурі фінансових ресурсів та їх джерел, а також 

динамку цих змін [3, с. 67].  

Отже можемо сказати, що під оцінкою фінансового потенціалу 

підприємства слід розуміти визначення величини фінансових ресурсів і 

можливостей, якими володіє та розпоряджається підприємство, а також 

економічний результат від їх ефективного використання. 
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Ориентация деятельности менеджмента на современные новации и на 

внедрение передовых технологий позволяет менять картину отечественного 

производства корпоративных предприятий. Все это представляет собой факты 

эффективного управления во всех циклах не только от запуска сырья до выхода 

готовой продукции, но и сбыта.  Именно реализация продукции (товаров, 

услуг) может и материализовать инновации, и способствовать созданию новых 

орудий и предметов труда, продвижению предприятия и его коллектива, в том 

числе менеджера к новации. 

Вместе с тем бесспорно и то, что отмеченные циклы должны отвечать 

интересам предприятий и требованиям социально-экономического развития 

республики. Структурное построение предприятия и его территориальное 

расположение должно строиться так, чтобы можно было повысить трудовую 

активность, мотивацию к труду, эффективность производства во всех его 

циклах. Несомненно, принимаемые решения должны быть испытанными и не 

подвергаться воздействию негативных факторов мирового кризиса. 

Одним из важных достижений на этом пути является приток 

инновационно-инвестиционной техники, оборудования, взятого в лизинг, 

способных формировать и развивать потенциал предприятия, позволяющих не 

только наращивать темпы развития производства товаров (работ, услуг), но и 

осваивать и производить новые, преимущественно конкурентоспособные 

товары и изделия с использованием местных сырьевых ресурсов и 

компонентов. 

Важно, чтобы производимая ими продукция экспонировалась и 

реализовалась на договорных началах, на проводимых теми или иными 

сферами экономики ярмарках инновационных идей, технологий и проектов, 
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позволяющих мобильно реагировать на динамичные изменения конъюнктуры 

инновационной продукции (товаров, услуг). 

Речь идет о непосредственном наращивании объемов производства 

продукции и об оказании услуг с использованием инновационных технологий, 

могущих обеспечить общие условия развития инновационных предприятий. 

Имеющийся на сегодня в Республике Узбекистан финансовый 

потенциал позволяет овладевать новыми сферами инноваций, наращивать 

объемы производства, идти по пути к более активному продвижению новаций. 

На это и должна ориентироваться принятая и во многом уже реализуемая 

государственная Программа «О приоритетах развития промышленности 

Республики Узбекистан в 2011-2015 годах» [1]. 

Благодаря инновациям и инновационным решениям можно обеспечить 

не только конкурентоспособность предприятий как крупных, так и малых, но и 

добиться высоких темпов развития экономики и повышения жизненного уровня 

населения в целом. 
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Постановка проблеми. Зважаючи на нестабільну економічну ситуацію в 

Україні та різке падіння курсу національної валюти – гривні, населення 

надзвичайно стурбоване питаннями, як та куди вигідніше та надійніше вкласти 

свої тимчасово вільні кошти. Це питання є надзвичайно актуальним, оскільки 
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банки банкрутують, а підприємства потерпають від своєї не платоспроможності 

та змушені ліквідовуватися.  

Мета. Дослідити та порівняти переваги та недоліки вкладів у банківські 

установи та інші фінансові установи. Проаналізувати, у якій грошовій одиниці 

краще тримати депозити, а на яку нараховуються більші відсотки. Визначити у 

які інвестиційні фонди ліпше вкладати власні кошти. 

Даними питаннями займалося  ряд наукових дослідників, таких як 

Новак А., Кушнірук Б., Ващенко Ю., Музика О., Костюченко О., 

Воропаєва А. Г., Гетманцев Д., Шукліна Н., Лобозинська С. та ін. 

Виклад основного матеріалу.  За прогнозами Голови Національного 

банку України , інфляція в Україні у 2015 році складе 17 – 18 %, а заощадження 

населення надалі знецінюватимуться [1]. Тож проблема, яка стосується 

акумулювання тимчасово вільних коштів досить загострюється в даній ситуації. 

В Україні є два найбільш розповсюдженні напрямки грошових вкладів: 

банківські установи та інвестиційні фонди. 

Перш за все розглянемо банківські установи. Враховуючи нестабільну 

ситуацію, котра зараз панує в українській економіці, вкладати гроші на 

депозитні рахунки у банку є досить ризиковано, оскільки станом на 02.04.2015, 

за даними Національного банку України, 38 банків знаходяться на стадії 

ліквідації , 17 банків строк ліквідації яких завершено та Ліквідатором банку 

вживаються заходи щодо виключення банку з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в порядку, передбаченому 

Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців", та 12 банків - юридичні особи, яким передано в управління 

непродані активи та перелік незадоволених вимог кредиторів ліквідованих 

банків [2]. 

Але якщо все ж піти на ризик, то слід розподіляти ризики на три рівних 

пропорції: у гривнях, доларах та євро. Враховуючи таке розподілення 

населення може отримувати у гривнях найвигідніші відсотки, а по долару і євро 

менші, хоча, порівняно з Європою вони будуть досить високими. А у разі 
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подальшої девальвації гривні будуть втрати на гривневому вкладі, але 

симетрично буде виграш на вкладах в іноземній валюті. Хоча у гривневих 

депозитах більш вигідні відсотки 14- 16%, деякі банки навіть пропонують 22-

25%, порівняно з доларовими 7-8%, але країна майже на межі дефолту, і якщо 

подивитися з цього боку, то тримати вклади більш вигідно в іноземній валюті. 

При прийнятті рішення зберігати заощадження у  банківській установі, 

слід співпрацювати лише з надійними банками, які входять у першу 20 

українських банків, а не купуватися на трохи вищі відсотки від дрібних та 

малонадійних банків,бо враховуючи нинішню ситуацію, шанси втратити все є 

надзвичайно високими. 

Також вільні кошти можна вкласти у інвестиційні фонди. Якщо 

розглядати можливість вкладів у відкритий пайовий фонд в Україні, то він має 

невисокий ризик (законодавством встановлені жорсткі вимоги до структури 

активів та обмеження за об'єктами інвестування); можливість викупу цінних 

паперів у будь-який момент;як правило, невеликий розмір винагороди КУА; 

невисока номінальна вартість інвестиційних сертифікатів (хоча іноді 

встановлюється мінімальна кількість сертифікатів для інвестування. Але разом 

з тим має невисоку дохідність порівняно з іншими типами інвестиційних 

фондів та обмежений обіг цінних паперів відкритих інвестиційних фондів. 

Ще виділяють закритий пайовий інвестиційний фонд в Україні. Він 

характеризується найвищою дохідність порівняно з іншими типами 

інвестфондів та вільним обігом цінних паперів на ринку. Не зважаючи на всі 

плюси має найбільш високі ризики (закриті інвестиційні фонди, як правило, є 

недиверсифікованими); найбільш високі ризики (закриті інвестиційні фонди, як 

правило, є недиверсифікованими); викуп цінних паперів фонду здійснюється 

тільки після закінчення терміну його дії; дивіденди, що виплачуються в кінці 

терміну, можуть не встигнути за інфляцією; номінальна вартість цінних паперів 

вища, ніж в інвестфондах інших типів; винагорода та премія КУА, як правило, 

вища, ніж у фондах інших типів [3]. 
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Висновок: Проаналізувавши економічний стан країни, можна побачити, 

що на сьогоднішній день дуже важко визначити правильність та надійність 

своїх майбутніх грошових вкладів, оскільки, національна валюта 

знецінюється,а Україна знаходиться у переддефолтному стані. 
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В широком аспекте проблем сочетания стратегических и тактических 

задач стоит выделить одну из актуальнейших – оптимальность сочетания 

стратегических и тактических задач основного звена экономики – предприятий. 

Как известно, предприятие, являясь  ведущим  звеном экономики и 

выпуская определенный продукт, вносит свою лепту в удовлетворение 

потребностей общества. Решается эта задача в рамках текущей деятельности 

предприятия при соответствующем «настрое» его внутрипроизводственного 

финансового механизма [2] и опоре на существующую систему планирования, 

http://www.depo.ua/ukr/money/glava-nbu-ne-uluchshila-prognozy-po-inflyatsii-v-2015-godu-16012015140100
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75473
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
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стимулирования и регулирования работы. Вместе с тем текущая деятельность 

предприятия не может не приходить в серьезное противоречие с 

необходимостью систематического обновления производства, т.е. 

осуществления нововведений. При этом, часто нововведения, являясь 

объективной необходимостью, предстают для предприятия «вынужденной 

мерой», отрицательно влияют на показатели текущей деятельности.  

Изменения, о которых идет речь, предполагают целенаправленные 

действия, охватывающие инновационный, экономический, организационный, 

экологический, социальный и другие аспекты работы предприятия, 

рассчитанные на более или менее длительную перспективу. Таким образом, 

здесь имеется в виду уже не тактика, а стратегия развития предприятия, которая 

предполагает следующее: 

Во-первых,  осуществляя подготовительную работу по модернизации 

конкретного предприятия, при выборе той или иной ее модели
2
, нужно в 

обязательном порядке производить сравнение альтернативных вариантов 

развития. Необходимо также предусмотреть особый, переходный период – 

подготовительный этап при модернизации предприятий. 

Во-вторых, развитие предприятия предполагает формирование системы 

поиска текущих и стратегических резервов. И здесь свою роль должна сыграть 

постановка инновационного экономического анализа. Такой анализ насущно 

необходим вообще при обосновании управленческих решений. И хотя 

рыночные методы хозяйствования в какой-то степени позволили задействовать 

«верхний слой» не используемых резервов, не все возможности или потенциал 

реализуются полностью.  

В-третьих, в отличие от текущих резервов, которые могут быть успешно 

выявлены и задействованы при существующей на предприятии 

организационной системе управления, поиск и использование стратегических 

(перспективных) потенциалов требует соответствующих организационных 

                                                           
2
 При этом модель модернизации с ее ориентированностью на обеспечение конкурентоспособности, на мой 

взгляд, никак не увязывается с новой концепцией инновации экономики. Я разделяю позицию, согласно которой прибыль, 

играя ведущую роль в качестве материальной предпосылки реализации интереса, не может служить материальным 

носителем коллективного интереса. 



240 

изменений. На предприятии должны быть созданы подразделения (или 

службы), ориентированные на разработку и реализацию программ развития, на 

внедрение инноваций. Подобные «подразделения инновационного развития 

предприятия» формируемые для выработки и реализации стратегических 

решений, должны ориентироваться на экспорт и конкуренцию. К примеру, 

разрабатывая проект технического обновления предприятия, следует учитывать 

не только экономические аспекты реализации проекта, но и потребности в 

подготовке профессиональных кадров, способных к работе в новых 

инновационных условиях [1, С.133-140]. Думается, необходимы изменения не 

только в рыночном хозяйственном механизме,  но и в «философии», «культуре» 

предприятия, и, прежде всего, в сторону развития предпринимательства и 

предприимчивости. Предприниматели, систематически занимающиеся 

проблемами развития предприятия, должны не замыкаться его рамками, а 

координировать свою работу с подобными подразделениями предприятий 

своей, и других сфер экономики, с местными органами управления. 

В-четвертых, можно предложить следующую условную логическую 

схему разработки и осуществления стратегических задач предприятия. 

Например, при конкурентном условии (или при обновлении финансового 

механизма хозяйствования) специальная группа анализа ситуации производит 

ранжирование текущих и стратегических задач предприятия, формирует 

«дерево целей». Одновременно изучаются «узкие места» и составляется 

инновационное мероприятие с целью их устранения. По «узким местам» 

стратегического характера  разрабатываются специальные  взаимосвязанные 

программы («технического производства», «освоения инновационной 

продукции», «социального развития предприятия). По каждой программе 

прорабатываются вопросы финансово-ресурсного обеспечения, 

стимулирования, организации управления и т.п. Всем подразделениям 

предприятия устанавливаются оценочные показатели, максимально 

нацеливающие работников на содействие решению стратегических задач. 
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На мой взгляд,  беспочвенны опасения, что в условиях модернизации 

предприятия не будут заинтересованы в формировании источников средств 

необходимых для дальнейшего развития. Основой такой заинтересованности в 

долгосрочных перспективах развития должно стать распределение прибыли в 

пользу производства инновационной продукции предприятия, для этого  

необходимо создание соответствующих правовых и социальных гарантий, 

которые должно дать принятие Закона «Об инновационной деятельности 

предприятий».  

Список использованной литературы 

1. Зайналов Д.Р. Влияние инновационной политики на социально-

экономическую стабильность / Инвестиции, инновации и модернизация в 

условиях научно-технического прогресса. матер. межд. науч.-практ. 

конференции. 17 февраля 2012г. Министерство образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина». 

Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – 490 с. 

2. Зайналов Д.Р., Саттаров Т.А. Проблемы обеспечения финансовой 

стабильности предприятий. Монография.   Т.: «Shark», 2011.  232 с. 

 

 

УДК 368.01 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ 

СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

 

Сімохіна Юлія 

Науковий керівник: д.е.н., проф. Лапко О. О. 

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

 

В умовах глобалізації фінансових ринків ключовою умовою сталого 

економічного зростання держави загалом, а також реального та фінансового 

сектору економіки є забезпечення фінансової стабільності та фінансової 

стійкості суб’єктів господарювання. Для страхових організацій фінансова 
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стійкість є основою повноцінного функціонування на ринку фінансових послуг 

протягом тривалого часу в умовах нестійкого середовища. 

Проблемам забезпечення фінансової стійкості страхових компаній 

присвячені роботи таких вітчизняних науковців: Осадця С.С., Ткаченко Н.В., 

Шевчука О.О. та інших. Але водночас питання фінансової стабільності 

страхових компаній залишається недостатньо дослідженим. 

Метою даної роботи є узагальнення наявних підходів до визначення 

поняття «фінансова стійкість страхової компанії» та уточнення визначення 

поняття «фінансова стабільність страхової компанії». 

Фінансова стабільність будь якого суб’єкта господарювання характеризує 

його здатність функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і 

пасивів у нестійкому зовнішньому і внутрішньому середовищі, що гарантує 

його платоспроможність та інвестиційну привабливість у довгостроковій 

перспективі у межах допустимого рівня ризику. 

На сьогодні питання фінансової стабільності страхових компаній не 

розглядається окремо. В численних працях вітчизняних науковців можна 

побачити лише трактування поняття «фінансова стійкість страхової компанії», 

або фінансову стабільність розглядають з позиції фінансової стабільності 

економіки в цілому, банківського сектору чи окремих суб’єктів 

господарювання - підприємства або фінансової установи.  

В таблиці 1.1. представлено результати критичного аналізу підходів 

науковців до визначення поняття «фінансова стійкість страхової компанії».  

Таблиця 1.1 

Критичний аналіз поняття «фінансова стійкість страхової компанії» 

Автор Визначення Коментар 

          [1] Такий стан її фінансових ресурсів 

(кількість і якість), який забезпечує 

платоспроможність і подальший 

розвиток організації в умовах ризику, 

пов'язаного зі страховим захистом 

суб'єктів ринку.  

Найбільш повно висвітлює сутність 

поняття «фінансова стійкість страховика», 

але в ньому не зазначається вплив 

внутрішніх та зовнішніх чинників впливу 

на страховика та часовий аспект. 

[2] Здатність страховика зберігати 

задовільний рівень фінансових 

показників протягом деякого 

Враховано майже всі істотні ознаки даного 

поняття, але не зазначено, що це також 

здатність страховика до перспективного 
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проміжку часу при можливих 

несприятливих впливах зовнішнього 

середовища на фінансові потоки.  

розвитку. 

[3] Постійне балансування або 

перевищення доходів над витратами 

по страховому фонду, який 

формується шляхом сплати 

страхувальниками страхових премій.  

Аналізуючи фінансову стійкість 

страховика потрібно також враховувати 

можливість перспективного розвитку 

організації, часовий аспект та вплив 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

страховика. 

[4] Постійна збалансованість, або 

перевищення доходів над витратами 

страховика в цілому по страховому 

фонду.  

Не враховує чинників впливу на 

страховика та на його фінансовий стан. 

[5] Спроможність страховика виконати 

страхові зобов’язання, прийняті за 

договорами страхування та 

перестрахування у випадку впливу 

несприятливих чинників.  

Не враховується часовий аспект та 

можливість перспективного розвитку 

страхової організації. 

 

Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття «фінансова 

стійкість страхової компанії», можна зробити висновок, що це – такий 

фінансовий стан страховика, за якого зберігається його платоспроможність та 

можливий перспективний розвиток протягом певного проміжку часу з 

урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. 

При порівнянні фінансової стабільності із фінансовою стійкістю страхової 

компанії можна визначити фінансову стабільність страхової організації як 

певний стан майнових чи фінансових ресурсів страховика, вплив на який мають 

численні чинники внутрішнього та зовнішнього середовища. Та варто 

зазначити, що фінансова стабільність є динамічним показником розвитку 

страхового ринку загалом, тобто вона повинна розглядатися та аналізуватися за 

значний проміжок часу. Тільки тоді можна дійти об’єктивних висновків про 

стабільність чи нестабільність розвитку окремого страховика чи страхового 

ринку в цілому. В той же час фінансова стійкість є показником статичним, що 

характеризує стан страховика на певну дату. 

Отже, вважаємо, що фінансова стабільність страхової компанії – це такий 

стан майнових та фінансових ресурсів страховика, який забезпечує можливість 

стабільного розвитку компанії у довгостроковій перспективі та вплив на який 

мають ряд як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, а також при якому 
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реалізується сутність страхової організації на фінансовому ринку країни. Ці 

поняття є не взаємовиключаючими, а взаємодоповнюючими, і 

використовуються залежно від конкретної ситуації та поставлених завдань. 
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Глобалізація та інформатизація світової економіки обумовили необхідність 

пошуку нових стратегій підприємницької діяльності. Важливим драйвером і 

базовою основою в цьому стали інформаційні технології, які  сприяли появі 

нової форми ведення бізнесу –  віртуального підприємства.  

Метою дослідження є визначення сутності поняття «віртуалізація», 

виявлення переваг і недоліків, характеристика стану віртуалізації 

підприємницької діяльності. 

Ідея віртуалізації народилася ще в 1960-х, коли корпорацією IBM була 

запропонована концепція віртуальних машин на базі IBM 360. Концепція 
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віртуалізації підприємницької діяльності вперше буда запропонована 

зарубіжними дослідниками У. Девідоу і М. Мелоуна в роботі «Віртуальна 

корпорація» [1]. На сьогодні концепція набуває розвитку, але поки ще не 

сформовано єдиного погляду на те, що таке віртуалізація, як з наукової, так і з 

практичної точки зору. Так, А. А. Рибалко визначає віртуалізацію як логічне 

об’єднання ресурсів з метою отримання переваг над оригінальною 

конфігурацією [2]. А. В. Богданов, Е. Н. Станкова і В. В. Мареєв під 

віртуалізацією розуміють технологію для розподілу ресурсів комп’ютера на 

декілька незалежних середовищ [3]. Компанія VMware вважає, що віртуалізація 

є програмною технологією, що перетворює ІТ-інфраструктуру за допомогою 

виконання на одному фізичному комп’ютері декількох віртуальних машин і 

спільного використання його ресурсів, а віртуалізацію визначають як 

архітектуру і продукти, що відтворюють фізичні пристрої [4].  У той же час 

віртуалізація зберігання даних дозволяє об’єднати ресурси декількох систем 

зберігання в єдиний пул та управляти ними як єдиним фізичним пристроєм. 

Але окрім фізичних пристроїв, сучасні технології віртуалізації охоплюють і 

нематеріальні сутності: робоче середовище користувача, зони безпеки тощо [5]. 

Основою віртуалізації виробництва є взаємозв’язок бізнес-процесів, який 

направлений на таку організацію конкретного механізму виробництва товарів 

або надання послуг на територіально розподілених підприємствах, при якій 

максимально виявляються ключові компетенції організації, колективів та 

людей. Створення віртуального підприємства пов’язане з інтелектуальним 

моделюванням взаємодії складних, неоднорідних, відокремлених один від 

одного агентів. Агенти віртуального підприємства розробляють спільний 

проект, знаходяться між собою у відносинах партнерства, кооперації, 

співробітництва, координації тощо [6].  

Віртуалізації надає переваги за рахунок синергії компетенцій учасників 

проекту, орієнтації на процеси, швидкості реалізації, ефективності 

використання інформації, зменшення витрат, безперервного мережевого 

навчання персоналу тощо. До недоліків віртуалізації слід віднести: відсутність 
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матеріальної і соціальної підтримки, спеціалізація і концентрація проти 

багатоплановості кваліфікаційного профілю, різнорідність і невизначеність 

відносин між учасниками віртуального підприємства. 

Віртуалізації не обмежена сферами підприємницької діяльності. Так,  в 

цьому значного успіху досягли зарубіжні компанії, зокрема Компанії Dell, 

Digital та IBM (США), які є лідерами в галузі виробництва комп’ютерних 

систем та інформаційного обслуговування, MIGROS Cooperative (Швейцарія) – 

одна з великих торгівельних компаній, VIRTEC Project (Бразилія) – забезпечує 

проектним фінансуванням, технологіями та сервісом. 

На Україні найбільш інтенсивно створюються віртуальні підприємства у 

високотехнологічних галузях, де виробничі процеси достатньо формалізовані та 

стандартизовані, зокрема електроніка, телекомунікації, фармацевтика. 

Наприклад, технології віртуалізації стають одними з ключових компонентів 

сучасної ІТ-інфраструктури великих підприємств (організацій). Зокрема, 

українська компанія «Квазар-Мікро» створила мережеву структуру, яка 

інтегрувала регіональні офіси, бізнесів-партнерів, торгових представників і 

постійних замовників. Іншим прикладом є віртуальні підприємства, як 

спеціалізовані виробництва в автосервісі, що дозволяють побудувати 

розгалужену мережеву систему в масштабі країни. Окремим, напрямом 

віртуалізації, який  швидко розвивається, є системи електронної торгівлі. 

Отже, віртуальні підприємства відрізняються тим, що певний спектр їх 

функцій є віртуалізованим,  тобто виконується за допомогою інформаційних 

технологій. Для їх створення обов’язковою умовою є наявність спільної мети 

учасників проекту (бізнесу), спільних ресурсів (інтелектуальних, фінансових, 

технологічних, інформаційних та ін.), мережевих інформаційних технологій, а 

також здатність до саморозвитку та самоорганізації процесів та творчих 

колективів учасників проекту. Для нового етапу розвитку України, на якому 

очікується масштабне переформатування всієї національної економіки, 

віртуалізація може стати дієвим інструментом інтенсивного відновлення 

вітчизняних підприємств. 
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В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення 

кількості фінансово нестійких і збиткових підприємств. Тому перед кожним 

суб’єктом підприємницької діяльності постає важлива мета – захистити 

підприємство від зовнішніх загроз, не допустити розвитку кризових явищ 
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всередині підприємства, вміло застосовувати антикризові заходи для 

відновлення платоспроможності у разі виникнення ознак фінансової кризи.  

З метою фінансово-господарського оздоровлення підприємств будь-якої 

форми власності, тобто відновлення їх платоспроможності, адаптації до 

динаміки умов зовнішнього середовища, створення передумов для 

економічного розвитку, необхідно правильно обрати напрями та стратегію 

фінансового оздоровлення.  

У разі, коли підприємство має справді реальні надії на виправлення 

становища, приймають рішення про розробку санаційної концепції з метою 

проведення фінансового оздоровлення, з одночасним визначенням цільових 

орієнтирів. Що раніше на санаційно спроможному підприємстві розпочнеться 

санація, то більші шанси на її успіх. 

Важливо звернути увагу на вибір стратегії підприємства. Можуть бути 

вибрані наступні види стратегії санації: 

Наступальна стратегія. Вона передбачає модернізацію обладнання, 

запровадження нових технологій, маркетингу; пошук нових ринків збуту 

продукції; розробку та впровадження прогресивної концепції контролінгу.  

У цьому випадку зовнішня фінансова допомога й інші реорганізаційні 

заходи, здійснювані в процесі санації, використовуються з метою розширення 

асортименту конкурентоздатної продукції, виходу на інші регіональні ринки, 

швидкого завершення початих реальних інвестиційних проектів.  

Стратегія делегування повноважень. Передбачає делегування проблем, які 

виникають на підприємстві, третім особам, зокрема: власникам; кредиторам; 

державі. За цією стратегією підприємство планує отримати: додаткові фінансові 

ресурси за рахунок збільшення статутного капіталу; одержання державних 

гарантій; участь кредиторів у своїй санації; добивається захисту в рамках 

політики протекціонізму. 

Стратегія компромісів і консенсусів базується на двох принципах: 

 стратегія компромісу — альянс між кількома учасниками з метою 

блокування дій сильного конкурента; 
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 стратегія консенсусу — спрямована на злиття двох підприємств в 

одне з метою якомога повнішого використання ефекту синергізму та 

взаємодоповнення сильних сторін партнерів. 

Захисна стратегія передбачає різке скорочення витрат; закриття та 

розпродаж підрозділів підприємства; консервацію та розпродаж обладнання; 

звільнення персоналу; скорочення окремих частин ринкового сегмента; 

зниження відпускних цін; скорочення обсягів реалізації. 

Відповідно до вибраної стратегії розробляється програма санації, тобто 

система запрогнозованих, взаємозв’язаних заходів, спрямованих на виведення 

підприємства з кризи. Вона формується на підставі комплексного вивчення 

причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх резервів, висновків про 

можливості залучення стороннього капіталу та стратегічних завдань санації. 

Отже, для вибору стратегії фінансової санації потрібно враховувати ряд 

факторів, таких як:  

 на якій стадії банкрутства знаходиться підприємство;  

 якого стилю керівництва притримується менеджмент підприємства;  

 яку ціль переслідують власники підприємства.  

Таким чином, кінцева мета санаційної стратегії полягає в досягненні 

довгострокових конкурентних вигод, які б забезпечили компанії високу 

рентабельність. Суть її полягає у виборі найліпших варіантів розвитку фірми та 

в оптимізації політики капіталовкладень.  
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Із виникненням державної заборгованості в незалежній Україні постало 

питання формування дієвої системи управління державним боргом як 

обов’язкового атрибуту державних фінансів. Управління державним боргом 

необхідно формувати з урахуванням обов’язкового дотримання боргової 

безпеки держави. Боргова безпека є однією з найважливіших складових 

фінансової безпеки. Від її стану розвиток не лише фінансової системи країни, а 

й макроекономічної системи в цілому. 

Боргова безпека країни – це рівень зовнішньої і внутрішньої державної 

заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності 

використання внутрішніх і зовнішніх запозичень й оптимального 

співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-

економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету та руйнуванням 

вітчизняної фінансової системи [1]. 

Проблеми, що стосуються управління державним боргом висвітлені в 

наукових працях В. Андрущенка, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, 

І. Лютого, В. Опаріна, Ю. Пасічника, В. Федосова, О.В. Царука, С.І. Юрія. 

Однак, з урахуванням нестабільності фінансової системи та факторів, що її 

обумовлюють, наукові напрацювання вимагають подальшого розвитку. 

Слід зазначити, що на рівень боргової безпеки впливають такі фактори: 

- ступінь інформаційного та нормативно-правового забезпечення боргової 

політики держави; 

- стратегія боргової політики держави; 

- структура державного боргу; 

- рівень соціально-економічного розвитку; 
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- напрямок політичного та економічного курсу держави; 

- «борговий досвід» держави тощо [2].  

Одним із основних індикаторів боргової безпеки країни є співвідношення 

державного боргу до ВВП. Міжнародними стандартами прийнято, що значення 

даного індикатору не повинно перевищувати 60%. Так, за даними Європейської 

комісії та Світового банку спостерігається тенденція, відповідно до якої, для 

розвинених країн характерний вищий рівень відношення державного боргу до 

ВВП, ніж для країн, що розвиваються.  

У процесі дослідження стану боргової безпеки України за останні 5 років 

було виявлено постійне нарощування державного боргу України (табл. 1).  

Таблиця 1 

Відношення обсягу державного та гарантованого боргу до ВВП за період 

01.01.2011 – 01.01.2015 рр. (складено за 3 ) 

Період Державний 

борг, млрд. грн.  

ВВП, млрд. 

грн. 

Відношення державного боргу до 

ВВП, % 

01.01.2011 432,23 1082,57 39,93 

01.01.2012 473,12 1316,60 35,93 

01.01.2013 631,8 1408,89 44,84 

01.01.2014 584,37 1454,93 40,16 

01.01.2015 1100,83 1566,73 70,26 

 

Відповідно до даних таблиці 1, значення показника відношення 

державного боргу до ВВП за результатами 2014 року перевищило критичну 

норму 60%. Зазначене свідчить про погіршення стану боргової безпеки України 

і подальше нарощування державних боргів може призвести до виникнення 

суверенного дефолту країни. Основною причиною стрімкого зростання 

державного боргу є значні видатки державного бюджету, що суттєво 

перевищують його доходи. Таким чином, нарощування державного боргу 

необхідне для покриття існуючого дефіциту державного бюджету та погашення 

державних боргів, які залучалися у попередніх періодах.  

Зазначені проблеми боргової безпеки України свідчать про неефективність 

державної фінансової політики і вимагають подальшого регулювання шляхом: 
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- активізації ринку внутрішніх запозичень через розширення переліку 

фінансових інструментів із забезпеченням їх ліквідності; 

- зниження частки зовнішнього боргу із паралельною диверсифікацією 

валют запозичення; 

- підвищення вимог до капіталу та рівня ліквідності банківської системи з 

метою зниження ризику необхідності рефінансування в кризових умовах;  

- перегляду системи державного гарантування запозичень в бік надання 

переваги інвестиційним проектам; 

- зниження частки гарантованого державою боргу до рівня 20% та 15% в 

коротко- та середньостроковій перспективі; 

- узгодження стратегічних та поточних цілей управління державним 

боргом; 

- контролю рівня золотовалютних резервів, який забезпечує поточну 

платоспроможність держави [4]. 

Таким чином, сучасний стан боргової безпеки України свідчить про 

необхідність перегляду державної політики у сфері запозичення з метою 

підвищення платоспроможності та подальшого економічного розвитку країни.  
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Сьогодні всі сфери господарювання в Україні потребують значних обсягів 

капіталовкладень. Але ця проблема залишається невирішеною, тому що 

внутрішні інвестори не мають достатньої кількості коштів (такі як держава, 

державні суб'єкти), або не можуть забезпечити суб'єктів господарювання 

необхідним обсягом інвестиційних ресурсів. Іноземні інвестори мають ресурси, 

але не мають бажання вкладати їх в Україні. Тому підприємствам не 

залишається нічого іншого, як забезпечувати свій науково - технічний розвиток 

за рахунок власних коштів, тобто чистого прибутку і амортизаційних 

відрахувань. 

Створення добре обґрунтованої системи фінансування інноваційної 

діяльності створює умови для накопичення фінансових коштів, можливості їх 

концентрації на ключових напрямках інноваційних процесів. 

Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств поділяються 

на зовнішні і власні (внутрішні). Враховуючи, що інноваційною діяльністю 

займаються підприємства різних форм власності (державний сектор, 

підприємницький, вища освіта), власні джерела фінансування направляються у 

всі сектори інноваційної діяльності, але з різними обсягами. 

Зовнішнє фінансування інноваційної діяльності передбачає залучення і 

використання коштів держави, фінансово-кредитних організацій, окремих 

громадян і нефінансових організацій [1, с.240]. 

Внутрішнє фінансування інноваційної діяльності здійснюється за рахунок 

власних і залучених коштів підприємств, в тому числі: 

- Доходи підприємства: частина прибутку від реалізації (товарної продукції, 

фінансових операцій); 
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- Надходження (амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибулого 

майна, цільові надходження, інші надходження) [3, с.4]. 

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є власні кошти 

підприємства, а також кредитні ресурси. Кредити банку використовуються 

переважно для реалізації невеликих короткострокових проектів з високою 

нормою прибутковості. 

Залученню іноземних кредитів та інвестицій також може сприяти надання 

дешевої робочої сили і ринків збуту. Однак на сьогоднішній день ці переваги 

нейтралізовані рядом факторів. Перш за все, відсутні реальні гарантії 

збереження і повернення іноземних кредитів та інвестицій, якими повинні б 

забезпечувати ринок національні страхові організації та банки. Усунути такий 

недолік можна за умови політичної стабілізації та прийняття законодавчих 

актів. Як матеріальне забезпечення іноземних кредитів та інвестицій доцільно 

використовувати заощадження в іноземних банках, а також майно, яке 

знаходиться на території іноземних держав. Для забезпечення необхідних 

гарантій важливо розширювати іноземні заощадження і вкладати валюту в 

спільне виробництво за кордон. Всі ці аспекти мають бути враховані 

страховими організаціями та банками[2, с.281]. 

Значний інтерес при вирішенні питання фінансового забезпечення 

інновацій викликає мало відома форма фінансування господарської діяльності - 

форфейтинг. Форфейтинг – це своєрідна форма кредитування експортерів, 

продавців при продажу товарів, застосовувана найчастіше у 

зовнішньоторговельних операціях. Банк (форфейтор) викуповує у експортера 

(продавця) грошове зобов'язання імпортера (покупця) оплатити куплений ним 

товар відразу ж після поставки товару та сам виробляє дострокову, повну або 

часткову оплату вартості товару експортеру [4, c.48]. 

Використання форфейтинга для фінансування інноваційної діяльності має 

ряд переваг: прискорює оборот капіталу, знижує ризик неплатежів, зменшує 

розмір дебіторської заборгованості. Однак, форфейтинг для інвестора є 
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найбільш дорогою формою фінансування, оскільки кредит надається через 

посередника. 

         Отже, для вирішення проблем з фінансування інноваційної діяльності 

підприємств необхідне удосконалення державної інвестиційної політики, 

зокрема розвиток фінансового ринку, підвищення інвестиційної привабливості 

економіки з метою створення необхідних умов для активізації процесів 

залучення інвестицій в інноваційну діяльність. 
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Постановка проблеми. Для кожного суб’єкта господарювання важливим є 

постійний контроль за його фінансовим станом та розвитком, що сприяє 
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ухваленню ефективних управлінських рішень. Останні мають опиратися на 

реальні показники функціонування підприємства, особливо на ті, що 

характеризують його ділову активність.  

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності 

управління показниками ділової активності підприємства та їх діагностика. 

Виклад основного матеріалу. Термін «ділова активність» з'явився в 

Україні в 90-і роки з розвитком підприємництва. На сьогоднішній день ділова 

активність розглядається з трьох позицій: індивідуума; підприємства 

(мікрорівень); країни (макрорівень). 

На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається як 

результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів 

або величини їхнього споживання в процесі виробництва [1]. 

Проблеми визначення сутності та оцінювання ділової активності 

розглядаються в працях зарубіжних вчених-економістів, зокрема таких як 

Д.А.Аакер, Е.Дж.Долан, К.Д.Кемпбел, Р.Дж.Кемпбел, А.Д.Шеремет,  

Г.В.Савицька, та ін. Розробці окремих аспектів даної проблеми присвячені 

роботи таких вітчизняних економістів як Р.О.Костирко, Л. О. Коваленко, О. О. 

Заікіна, В. О. Мец, М.Д.Білик, Є.В.Мних, Н.М.Притуляк, О.В.Яріш та ін. 

Ділова активність підприємства оцінюється сукупністю кількісних і 

якісних параметрів (зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги 

поставок на експорт, імідж підприємства, його соціальна і природоохоронна 

активність) [2]. 

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які 

характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства. 

Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно виявити, на 

скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву 

“золоте правило економіки підприємства”: 

                                        Трчп >Трв >Тра >100%,                                         (1) 

де Трчп , Трв , Тра — темп зростання відповідно прибутку, виручки від 

реалізації, середньої величини активів. 
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Перше співвідношення показує, що випередження темпу зростання 

прибутку в порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про 

зниження собівартості продукції, як основного чинника збільшення прибутку. 

Нижчі темпи зростання прибутку порівняно з темпами зростання виручки 

від реалізації свідчать про збільшення собівартості продукції. Якщо темпи 

зростання прибутку і обсягу продажів більші темпів зростання активів, то це 

свідчить про ефективність використання останніх [3]. 

Ділова активність відображає рівень ефективності використання 

матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час 

характеризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку 

підприємства. 

Розширення ділової активності проявляється через зростання 

виробництва й укладання нових контрактів, підвищення споживчого попиту. У 

результаті цього відбувається збільшення місткості ринку, обсягу товарів і 

послуг [4]. 

Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і продажів 

продукції) слід збільшувати приріст його майна, тобто активів. У зв’язку з цим 

темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються 

темпами збільшення реінвестованих власних засобів [5]. Вони залежать від 

багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної (рентабельність 

реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і фінансової (дивідендна 

політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності. 

Висновки. Ділова активність є важливим показником фінансового стану 

підприємства, який характеризує різні аспекти його діяльності, такі як місце на 

ринку, конкурентоспроможність, рівень ефективності використання ресурсів 

(оборотних, необоротних та капіталу) та ефективність зростання. Виділяють 

три види ділової активності, які визначають ситуацію на підприємстві: висока 

ділова активність є ознакою нормального стану, середня – проблемного і низька 

– кризового. Аналіз ділової активності дає змогу оцінити ефективність 

використання підприємством оборотних, основних ресурсів та капіталу, які в 
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свою чергу впливають на рівень прибутку, який може отримати підприємство в 

процесі своєї діяльності. 

Для підтримання високого рівня ділової активності підприємства, 

необхідно пам’ятати, що основою отримання прибутку є додержання 

співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була менша, ніж вартість 

проданих товарів, тобто підприємство може отримати прибуток у тому разі, 

коли воно добавляє вартість до використовуваних ресурсів. 
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УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Чуєнко Н. А. 

Науковий керівник: Рогожнікова Н. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

Постановка проблеми. Гроші ХХI століття - це гроші електронні. 

Паперові гроші вичерпали себе повністю ще в ХХ столітті. У світі високий 

рівень використання електронних грошей. Що ж стосується нашої країни, то 
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порівняно з іншими, Україна відстає у цьому плані. Це виступає одним із 

основних недоліків у розвитку грошового обігу країни, особливо в умовах 

трансформації економіки. 

Метою роботи є визначення основних переваг та недоліків електронних 

грошей та особливостей їх використання. 

Виклад основного матеріалу. Гроші у якості платіжного інструменту 

визначають розвиток економіки та сучасного суспільства. Вони дозволяють 

забезпечити універсальний обмін між власниками мільйонів товарів і послуг, 

забезпечують функціонування кредиту і державних фінансів [1]. 

Електронні платіжні інструменти, такі, як карткові платежі та електронні 

банківські перекази, поступово стали витісняти готівку та паперові чеки  в 

роздрібних платежах, хоча паперові гроші залишаються в обігу в значних 

кількостях, як зручний засіб платежу для дрібних платежей і обслуговування 

неформального сектора. 

Існує ряд причин, через які впровадження безготівкових платежів сприяє 

прискоренню економічного розвитку країни [3]: 

- поширення електронних платежів при розрахунках за інших рівних 

умов стимулює споживання домогосподарств. Коли споживач 

розраховується готівкою, він може купити не більше, ніж є грошей у 

нього в гаманці; 

- розвиток електронних платежів позитивно впливає на фінансову 

систему та монетизацію економіки. Впровадження електронних 

платежів сприяє залученню коштів населення та компаній у 

банківську систему і зменшує обсяг готівки; 

- запровадження електронних платежів означає скорочення 

операційних витрат економіки та держави в цілому; 

- збільшення електронних платежів може сприяти зменшенню тіньової 

економіки, у якій використовуються переважно готівкові розрахунки, 

що, в свою чергу, дає можливість проводити достатньо великі 
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транзакції, які не можуть відслідковуватись правоохоронними 

органами; 

- електронні платежі мають велике значення для розвитку туризму та 

електронної комерції.  

На сьогоднішній день в Україні все більше починають використовувати 

електронні гроші у сфері бізнесу і це є позитивним для економіки. Населення 

користується послугами купівлі-продажу товарів у Інтернеті, завдяки 

швидкості і зручності електронних платежів [2]. 

Водночас, поширення електронних платежів пов'язане з низкою ризиків: 

- зберігання грошей власників гаманців на рахунках юридичних осіб;  

- відсутність процента, який нараховується при зберіганні грошей;  

- ризики шахрайства (злам віртуального гаманця; крадіжка грошей при 

переведенні з карти в віртуальний гаманець);  

- зняття готівки з комісією.  

Українці дещо з недовірою ставляться до розрахунків електронними 

грошима, і це можна зрозуміти, оцінивши їхні недоліки [1]. В багатьох західних 

та й східних, навіть небагатих країнах, частка використання готівки становить 

від 5-20 %  решта – електронні розрахунки , а в Україні ситуація зовсім інша – 

80 % становить готівка. Це дещо «гальмує» економічний прогрес.  

Для порівняння, у США частка безготівкових розрахунків складає 

близько 90%, в Євросоюзі - 91%, Китаї - 93,8%, Південній Кореї - 97,8%. Згідно 

з дослідженням Government E-Payment Adoption Ranking, Україна посіла 60-те 

місце за рівнем розвитку електронних платежів серед 62 досліджуваних країн в 

2011 році, обігнавши лише Уганду і Нігерію [1]. 

Основним чинником гальмування розвитку безготівкових розрахунків 

залишається недовіра населення до банківської системи. Україну ще чекає 

тривала робота для того, щоб досягти рівня безготівкових розрахунків на 

розвинених фінансових ринках. 

Висновки. Розвиток електронних грошей, як одного із електронних 

платіжних інструментів, несе в собі ряд позитивних впливів на економічний 
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розвиток країни в умовах трансформаційної економіки, сприяючи появі 

інноваційних платіжних інструментів, зменшенню частки паперового 

грошового обігу та зниженню частки тіньової економіки. Водночас, 

електронним грошам  притаманний ряд специфічних ризиків, які так чи інакше 

враховуються в світовій практиці при створенні нормативно‐правового поля 

для їх функціонування. 
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Постановка проблеми. Початок XXI сторіччя ознаменувався для 

України великими змінами в економічній, культурній, соціальній та інших 

сферах. Трансформаційні перетворення супроводжуються інтеграційними 

процесами, а саме, посиленням співпраці з Євросоюзом, і спільне одночасне 

проходження цих процесів є актуальними питаннями для України. Адже 

отримання позитивного соціально-економічного ефекту від розвитку відносин з 

Європейським Союзом та реформування економіки – це першочергова задача 

нашої держави та бажана перспектива розвитку України. Обидва завдання є 

взаємообумовленими, оскільки курс на євроінтеграцію вимагає встановлення в 

Україні стандартів демократичної держави та соціально орієнтованої 

економіки. Однією з ознак високого рівня розвитку є досягнення високого рівня 

добробуту населення та прийнятного, соціально справедливого розподілу 

доходів [2]. 

Тому метою даної роботи є аналіз сучасного стану розподілу доходів в 

Україні та дослідження взаємного впливу євроінтеграційних процесів та 

соціально-економічного розшарування населення [1]. 

Викладення основного матеріалу. Курс на євроінтеграцію України 

вимагає поліпшення становища багатьох сфер: виробничої, енергетичної, 

аграрної, банківської, соціальної та інших. Проте в ході реформування виникає 

багато негативних явищ. Адже деякі положення асоціації дуже складно 

виконувати під час вкрай складного періоду в країні. Великий обсяг внесків до 

ЄС, конкуренція з боку фірм країн-членів ЄС, підвищення комунальних 
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тарифів на вимогу міжнародних кредиторів, падіння показників реальних 

доходів населення тощо. Негативними наслідками вище згаданих процесів є 

надвелика диференціація доходів населення та зникнення середнього класу.  

За даними Державного комітету статистики України реальні доходи 

населення зменшуються. Це відбувається через комплекс факторів, що включає 

інфляцію, падіння курсу національної валюти та податкові реформи. При цьому 

одночасно відбувається й посилення диференціації між основними групами 

населення за доходами. Про це свідчать децильний, квінтильний коефіцієнти, 

коефіцієнт Джині та Лоренца. Коефіцієнт Джині у 2013 склав 0,250, у 2014 – 

0,264. Для порівняння, в Західній Європі цей коефіцієнт варіюється від 0,2 до 

0,35. Децильний коефіцієнт: 2013 рік – 2,9; 2014 рік – 3,1. Квінтильний 

коефіцієнт у 2013 році дорівнював 3,5; у 2014 році – 3,9 [4]. Зубожіння 

населення країни негативно впливає на доходи  підприємств, останні, в свою 

чергу, скорочують виробництво і, як наслідок, знижується ВВП. Все меншою 

стає чисельність в Україні середнього класу (за оптимістичними оцінками він 

становить близько 12% населення, в той час як в країнах з розвиненою 

економікою – близько 60%) [5]. На ньому базується стабільність держави, адже 

середній клас – основний платник податків – наповнює державний та місцеві 

бюджети, стимулює внутрішні ринки, забезпечує інвестиційний потенціал. 

Висновки. Таким чином, всі вище згадані явища погіршують 

перспективи економіки країни, а значить, гальмують хід інтеграційних 

процесів. Але прагнення Української держави до цивілізованої та 

демократичної країни – виважене рішення, яке неможливо реалізувати без 

усвідомлення важливості таких перетворень, що поєднають економічну 

ефективність та соціальну справедливість. Тим більше, що саме на засадах 

поєднання цих принципів функціонування господарства давно і успішно 

існують розвинені країни Європи [3]. 

Щодо проблеми формування середнього класу як основи стабільного 

суспільства, то перед державою стоять, перш за все, завдання виконання своєї 
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соціальної функції, а саме запровадження адекватної податкової політики, 

законодавчої бази та захищеності малого та середнього бізнесу.  

Стратегічними кроками на цьому шляху, на нашу думку, мають стати: 

– збільшення вартості праці кадрів, які завжди вважалися «елітою 

суспільства»: лікарів, учителів, міліції і ті ін., 

 – обов’язкова диференціація оплати у зв’язку з рівнем освіти, 

кваліфікацією, трудовим стажем; 

 – обов’язкова допомога і підтримка молодих спеціалістів на початковому 

етапі їх працевлаштування;  

– модернізація виробничих потужностей старих великих підприємств 

задля можливості підвищення динаміки виробництва і 

конкурентоспроможності і в результаті вищої та гідної оплати праці їх 

працівників; 

 – підтримка підприємництва всіма можливими шляхами задля скорішого 

виходу бізнесу з «тіні» і формування нової економіки у країні. 
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Постановка проблеми. Управління персоналом тісно пов’язане з 

питанням його мотивації. Це не тільки добір, навчання і розташування кадрів, 

але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. 

Проблеми мотивації досліджувалися в різних аспектах і по цій темі 

опубліковано досить багато праць. Різні аспекти мотивації працівників вивчали 

такі вітчизняні вчені, як Андрєєва Г.М., Антошина Н.В., Бочаров В.В. і інші [1]. 

Мета. Розглянути суть терміну «мотивація», визначити причини 

виникнення такого явища та його вплив на конкурентоздатність підприємства, 

також оцінити методи мотивації, що використовуються на практиці. 

Обґрунтування отриманих результатів. За результатами дослідження 

з’ясовано, що мотивація – це процес спонукання людини до здійснення тих чи 

інших дій, вчинків, який є складним актом, що вимагає аналізу й оцінки 

альтернатив вибору та прийняття рішень [2]. 

Задоволений працівник – це капітал організації, незадоволений – це 

загублені кошти. Саме тому кожен працівник прагне отримати якнайбільше від 

організації, в якій він працює. Вчений Маслоу виділив ієрархію потреб людей. 

Кожна сходинка важливіша, ніж попередня і на неї потрібно затратити більше 

сил та часу. На нашу думку, цю модель варто було б назвати «мотивацією 

життя». Опиняючись на 1-й сходинці людина має ще багато намірів та 

пріоритетів, а досягаючи останню повинно виникати відчуття задоволеності. 

Існують різні види мотивації персоналу, їх можна поділити на 3 групи [3]: 

– інтелектуальні (інтелектуальний саморозвиток, захопленість ідеєю); 

– моральні (визначення компанією цінності роботи, відчуття значущості); 

– матеріальні (надбавки,премії і т. п.). 
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На нашу думку, моральні стимули для підприємства можуть мати як 

позитивний, так і негативний характер. Отже, позитивними моментами є: 

висока продуктивність праці, задоволеність працею, бажання працювати, 

надавати допомогу іншим та відданість підприємству. Негативними наслідками 

ми вважаємо: кар’єризм, користолюбство і т. п. 

Основним показником мотивації праці слугує заробітна плата. Станом на 

серпень 2014 року середня заробітна плата по Україні сягає 3370 грн. не 

враховуючи АР Крим та окуповані території. Такий високий середній показник 

обумовлений високими показниками середньої заробітної плати у промислових 

регіонах України та м. Києві, де вона становить 5327 грн.  

З 07.12 – 09.12 2014 року було проведено соціологічне опитування в одній 

з соціальній мереж, аби дійсно зрозуміти, що все таки мотивує працівників. В 

опитуванні прийняло участь 467 осіб старше 18 років. Результати опитування 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1.  Результати інтернет-опитування щодо мотивації персоналу  

На нашу думку, варто виділити кілька типів працівників:  

1) котрі ставлять перед собою за мету досягнення власних цілей; 

2) котрі підтримують цілі фірми-роботодавця (вдосконалення знань).  
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Що вас мотивує краще виконувати свої обов'язки на роботі? 

Гарні колеги по роботі,вечірки, виїзди на пікніки 

Цікава робота та робота за здібностями 

Зручний час роботи 

Корисність для суспільства 

Надійне місце праці 

Хороший заробіток( премії, надбавки, 13-та 

зарплата) 
Шанована робота та швидкий кар'єрний зріст 

Можливість ініціативи для досягнення результатів 

Відповідальність у роботі, відсутність тиску 

Міжнародні зв'язки, можливість відряджень за 

кордоном 
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За результатами опитування, 35,3 % ,а це 165 осіб мають низькі цінності 

життя, тобто вважають мотивацією хорошу зарплатню. Отже, ми вважаємо, що 

найоптимальніший варіант мотивації – це робота за здібностями та інтересами. 

Виконуючи обов’язки, людина повинна отримувати задоволення, інакше робота 

буде мати певні дефекти. Саме такий варіант вибрали 26,1 % респондентів, і він 

переважає у країнах ЄС. 

Висновки. Як свідчить практика, майже 70% приватних підприємців не 

мають наміру витрачати нерозподілений прибуток для мотивації працівника. В 

сучасних ринкових умовах роботодавці прагнуть знайти дешеву робочу силу і 

різними методами намагаються уникати офіційного працевлаштування. На 

нашу думку, Україна повинна запроваджувати іноземний досвід мотивації 

працівників, тим паче, якщо вона хоче бути рівноправним членом ЄС. 

Ми вважаємо, що ефективним заходом щодо регулювання відносин між 

працівником та роботодавцем повинна бути інспекція праці. Багато 

роботодавців мають наступне сприйняття інспекторів праці, що перешкоджає 

нормальному співробітництву між ними. Тому аби дійсно мотивація була 

ефективною і взаємовигідною перш за все роботодавець повинен докласти 

значних зусиль. 
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Под инновациями понимаются нововведения, основанные на 

достижениях науки и передового опыта. Использование этих нововведений в 

разных сферах экономики, безусловно, обеспечит качественный рост 

производства, развитие индустриального уровня страны и качественные 

условия жизни населения.  

Всех масштабных внедрений инновационной техники, особенно в сфере 

промышленного производства, многие зарубежные страны, в частности, США, 

Швеция, Япония и ряд других, добились путем крупномасштабных 

преобразований в базисной структуре своей экономики и ныне они занимают 

лидирующее положение в мире, как по экономическим, так и по научно-

техническим показателям развития. Для сравнения: в настоящее время 

отношение доли затрат на науку в ВВП в Швеции составляет 3,7%, Японии – 

3,2%, США – 2,8% [1]. 

Инновационная стратегия в условиях модернизации экономики должна 

опираться на инновационную модель развития, могущую на наш взгляд, во-

первых, опираться на достижения прогнозных значений в отношении доли 

затрат на науку в ВВП, во-вторых на долю ассигнований на фундаментальные 

исследования в общих расходах на науку, в-третьих, на долю затрат на 

инновации в общем объеме промышленной продукции. 

По инновационному пути развития уже не первый год идут страны СНГ, 

в первую очередь Россия, Казахстан, Узбекистан и другие, названные в свое 

время стабильно развивающимися. Новое в экономике этих стран, кроме всего 

прочего, заключалось в создании научно-промышленных парков
3
, принципы 

                                                           
3
 Широкое развитие получили в Республике Казахстан, начиная с 2004 года. 
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формирования которых были почти такими же, как и при создании свободных 

экономических зон
4
, то есть ориентация производства продукции (товаров, 

услуг) на экспорт с активным привлечением иностранного инновационного 

капитала, сильная государственная финансовая поддержка, льготные условия 

для развития инновационного производства (товаров, услуг) в условиях 

модернизации экономики [2]. 

Овладение достижениями инноваций и научно-технического прогресса в 

целом дает странам с переходной экономикой возможность не только укрепить 

экономику, но и более благоприятные шансы в конкурентной борьбе, которая 

сегодня заметно переходит в новые плоскости конкурентности, когда на рынке 

конкурируют не только товары (продукция, сырье и т.п.), но и 

интеллектуальный капитал. Следовательно, развитая промышленность и 

эффективное использование преимуществ инноваций, должны становиться не 

только доминирующим, но и одними из главных факторов придания экономике 

высокой динамики, ликвидации существующих структурных перекосов, 

модернизации, диверсификации производства, улучшения экологической среды 

и конкурентоспособности предприятий всех сфер экономики. 
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инновационной экономики в условиях модернизации экономики. 
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Приоритетным регулятором, определяющим рыночное поведение 

производителей на внутреннем и мировом рынках становится конкуренция, 

которая охватывает все сферы экономики, в том числе финансовых услуг, 

торговли, авиа- и автотранспорта и др., характеризуемых производством 

общественных благ. Стратегический ресурс поступательного социально-

экономического развития государства и фактор конкурентоспособности 

субъектов хозяйства в подходе через отношения в сервисной организации, 

особенно через маркетинг услуг, становится особенно очевидным. 

Маркетинг услуг вложен в общий прогресс сервисного менеджмента, 

где более подходящим будет ориентированный на маркетинг сервисный 

менеджмент, чем маркетинг услуг [1]. 

Прозрачный инновационный маркетинг отношений систематически 

развивался в Европе с середины 70-х годов ХХ века. Парадигма 

маркетингового менеджмента – теория маркетингового микса, главным 

образом описываемая как модель 4Р: продукт, цена, продвижение и место. Хотя 

эта модель не только не принимает должным образом в расчет потребности 

клиента, но и игнорирует сервисный и индустриальный маркетинг. Поэтому, 

чтобы преодолеть отдельные его дефекты было предложено расширить модель 

4Р до 7 и даже 8Р путем добавления новых «сервисных Р»: участники, 

физическая очевидность и процесс. При этом Ф. Котлер предложил 

использовать дополнительно два Р общего характера: политическую власть и 

формирование общественного мнения как часть мегамаркетинга [2]. 
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Следовательно, дополнение новыми Р способствовало включению в 

теорию маркетингового микса отношений и взаимодействий. Значит, маркетинг 

отношений способен обеспечить более радикальное изменение парадигмы. 

В экономической литературе неоднозначность трактования понятия 

«услуга» является причиной неоднозначного отношения к маркетингу услуг и 

появлению различных теоретических моделей маркетинга услуг. Здесь модель 

означает теоретическую  концепцию содержания маркетинга услуг. 

Функционирование теоретической концепции маркетинга услуг 

(Согласно модели К. Гренрооса, Ф.Котлера, М.Битнер, П.Эйглие и Е. 

Лангеарда) позволяет нам заключить, что в целом они имеют общие 

структурные и концептуальные элементы. Так как с одной стороны все модели 

отталкиваются от специфики услуги как товара, в той или иной степени эти 

концепции подчеркивают неотделимость услуг от источника и непостоянного 

качества. Кроме того, все модели указывают на необходимость внимания к 

персоналу, процессу обслуживания и материальному доказательству 

обслуживания, а с другой к необходимости использования дополнительных 

стратегий для управления маркетингом услуг, то есть внутренний 

интерактивный маркетинг. 

При этом следует заметить, что завершенной «теории маркетинга услуг» 

пока не существует. Все известные модели маркетинга услуг построены, как 

правило, на выделении общего в услугах и изучении влияния этой специфики 

на экономику предприятия сферы услуг. Взаимосвязь материально-

вещественного продукта и услуги может быть различной. С одной стороны, 

услуга может заключаться лишь в качественном или количественном 

изменении принадлежащих потребителю активов, с другой стороны, в 

реализации определенного вида услуг потребителю, т.е. в процессе 

приобретения материально-вещественных товаров. В первом случае, если 

потребитель получает искомую потребительскую ценность благодаря 

действиям, то во втором потребитель получает потребительскую ценность 

благодаря поставке материального продукта (необходимое условие о 
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состоявшейся услуге). Первую услугу можно назвать чистой, вторую – услугой 

с продуктом. 

Здесь, под чистой услугой подразумевается экономическое благо в 

форме деятельности, то есть последовательность действий, цель которых – 

повышение потребительской ценности объекта услуги, а задача – воздействие 

на этот объект услуги может принадлежать только потребителю услуги, т.е. 

действенность его проявляется только в чистой услуге. Под 

продуктосодержащей услугой, или услугой с продуктом, следует понимать 

экономическое благо в форме действия или последовательности действий, 

сопровождающихся поставкой материально-вещественного продукта.  

Типологизация услуг, предложенная Мироновой Н.В. [3], означает 

способ удовлетворения потребностей, что означает, к какому типу принадлежит 

та или иная услуга. При производстве одних типов услуг роль персонала 

чрезвычайно важна. К таким относятся культурные, медицинские, 

косметологические, парикмахерские и другие услуги. Способ оказания других 

типов услуг предполагает высокую степень задействования техники и 

механизмов. Это услуги в области коммуникаций, транспортные услуги.  

Подобное деление услуг важно для маркетинга, потому что деление 

непосредственно влияет на гибкость качества, возможность одновременного 

производства и потребления услуги, отделимость услуги от исполнителя, 

возможность хранения услуги. Качество услуг, которое оказывает потребителю 

персонал сервисной фирмы, обусловлено индивидуальным исполнением, 

зависящим от уровня профессионализма. Поэтому важно уделять большое 

внимание не только обучению и развитию служащих, но и на разработку и 

контроль соблюдения стандартов обслуживания. 
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В системі управління виробництвом підприємства фінансовий аналіз є 

інтегруючою ланкою між отриманням інформації та ухваленням управлінських 

рішень. Його важливість проявляється у можливостях виявлення резервів 

підвищення ефективності операційної, фінансової і інвестиційної діяльності, 

удосконалення механізму господарювання підприємства. 

Питання оцінки фінансового стану підприємства з огляду на важливість 

проблеми знаходить відображення в багатьох роботах науковців. Серед них 

найбільш значущими слід відзначити роботи вітчизняних вчених: М. Г. 

Чумаченко, І. О. Бланка, Г. В. Савицької, Л. О. Лігоненко, А. Д. Шеремета, А. 

А. Герасимова, Г. О. Швиданенко. Також значною є кількість публікації  

зарубіжних науковців і практиків, що розглядають дані проблеми, зокрема: Р. 

Сейфуліна,  Е. Хелфера, Г. Кірейцева тощо. У той же час, залишається у повній 

мірі невизначеним, який метод оцінки фінансового стану є більш прийнятним у 

нинішніх умовах, що дозволить оптимально дослідити фінансовий стан 

підприємства та  обґрунтувати ефективні управлінські рішення щодо розробки 

та реалізації новітньої фінансової політики, яка буде спрямована на досягнення 

довгострокових цілей розвитку у трансформаційних умовах. 

Під методом фінансового аналізу розуміється діалектичний підхід до 

вивчення фінансових процесів в їх становленні та розвитку. Тобто, метод 

фінансового аналізу – це системне дослідження, взаємообумовлений аналіз 
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інформації фінансового характеру з метою її об’єктивної оцінки, виявлення 

резервів підвищення ефективності використання  ресурсів та забезпечення 

необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень [1, с. 43]. 

У ході аналізу фінансового стану підприємства можуть 

використовуватися найрізноманітніші прийоми та моделі, їхня кількість та 

діапазон  застосування залежать від конкретних цілей аналізу та визначаються 

завданнями в кожному конкретному випадку [2, с. 21]. Більшість науковців при 

аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства звертають свою увагу 

на горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний фінансовий аналіз. 

Найменш використовуваними прийомами в фінансовому аналізі є економіко-

математичні та функціонально-вартісні прийоми (рис.1). 

                       

 

         Рис.1.Найпоширеніші прийоми фінансового аналізу, які використовуються 

при оцінці фінансового стану підприємства у відсотках [3, с. 128]. 

 

Деякі вітчизняні вчені пропонують формувати рейтингові 

узагальнювальні показники шляхом «стиснення» окремих показників. При 

цьому акцентується  увага на недопущенні їх дублювання та обмеження  у 

використанні функціонально залежних показників, оскільки це не лише 

ускладнює економічну інтерпретацію отриманого результату, а й спотворює 

його. Попередні дослідження засвідчують, що в цілому методики рейтингової 
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оцінки підприємств, відрізняється цілями оцінки, набором початкових 

показників, ступенем застосування автоматизованих баз даних, алгоритмами 

отримання стандартизованих даних, і розрахунками рейтингової оцінки, 

можливістю використання в динаміці . 

У свою чергу в міжнародній практиці для оцінки фінансового стану 

підприємств широко використовують математичні моделі, за допомогою яких 

формують узагальнений рейтинг фінансового стану підприємства – його 

інтегральну оцінку. Багатофакторний дискримінантний аналіз є статистичним 

методом дослідження, використання якого надає можливість здійснювати 

класифікацію деякої сукупності об’єктів - дві або більше - залежно від їхніх 

індивідуальних характеристик.  

При цьому підкреслюємо, що з огляду на  українські реалії переваг у 

зарубіжних моделях визначення фінансового стану підприємств значно менше, 

ніж недоліків, що доводить необхідність адаптації зарубіжних моделей до 

практики в Україні. Таким чином не дивлячись на істину  теоретичну розробку 

питань методики фінансової оцінки та аналізу, правильно вибраний прийом 

аналізу обумовлює його оптимальний  результат та впливає на ефективність 

дослідження фінансового стану підприємства. В цілому для методів аналізу 

фінансового стану суб’єктів господарювання найнеобхіднішим є: 

удосконалення інформаційного забезпечення фінансового стану підприємства; 

розроблення методичного забезпечення процесу прогнозування фінансового 

стану; удосконалення структури аналізу стану підприємства залежно від мети 

та змісту роботи на кожному етапі.  
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Постановка проблеми. Економічні процеси останніх років все частіше 

підштовхують  компанії та експертне середовище до пошуку формату звітності, 

який краще інтегрує  вищенаведену як фінансову так і не фінансову складову 

діяльності  підприємства (компанії, організації). Дослідження також доводять, 

що актуальними для користувачів все частіше стають не лише дані фінансової 

звітності, а й не фінансової, де мова йде про персонал і умови праці, інновації в 

діяльності, якість послуг, ступінь задоволення споживача/клієнта, вплив 

діяльності підприємства на навколишнє середовище, соціальні інвестиції, 

спонсорство, благодійність і меценатство [1]. 

Власне, звітність має стати системою, яка визначає  серед комунікацій 

зацікавлених осіб, об'єкт, елементи, мету, умови та основи її досягнення. 

Метою статті є виокремлення системи показників інтегрованого звіту, в 

яких поєднуються фінансові та інші (негрошові) показники діяльності 

підприємств та організацій.  

Обґрунтування отриманих результатів.  Інтегрований звіт, 

забезпечуючи користувачів, як фінансовою, так і не фінансовою інформацією 

про стратегію компанії, її досягненнях, стилі управління, робить масштабний 

акцент на взаємозв'язках між цими аспектами. Він може забезпечити  компанії 

необхідними поясненнями до їх бізнес-моделі і до того, як досягається 

створення вартості в короткостроковому, середньостроковому і 
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довгостроковому періодах. При цьому важливим є саме розробка якісної 

системи нефінансових показників, а також встановлення ступеню впливу 

останніх на значення  інших та навпаки [2].  

В ході дослідження даної проблеми нами було розроблено власну 

систему вагових показників діагностики стану підприємства (компанії, 

організації) SYSTEM OF WEIGHTS (SWs),  згідно якої  до оцінки матеріальних 

і нематеріальних активів підприємства слід підходити за допомогою показників 

фінансового і не фінансового характеру. Н рисунку 1 проілюстровано  систему 

показників оцінки стану підприємства «SYSTEM OF WEIGHTS». 

 

Рис.1.  Система показників оцінки стану підприємства 

 «SYSTEM OF WEIGHTS» 

В основі розробки системи лежить аналіз ринку і потреб споживачів 

(клієнтів), моніторинг змін в внутрішніх бізнес – процесах, та відображення 

інвестування в персонал [3].  На нашу думку, саме ці ознаки стали основними, 

стратегічно важливими показниками господарських процесів підприємства, що 

визначають усю подальшу його діяльність щодо створення продукту, його 

виробництва, доведення до споживача й одержання прибутку. 
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Висновки. Таким чином,  розробка організаційних і методичних основ 

інтегрованої звітності дозволить вирішити складні економічні процеси, що 

відбуваються у нашій державі, і котрі не завжди сприяють відкритості та 

прозорості компаній, а в більшості випадків, навпаки, загострюють проблему 

нераціонального розподілу капіталу. При цьому, відображення не фінансової 

інформації в звіті, є важливою передумовою формування привабливого 

інвестиційного клімату, задоволення очікувань середовища, ведення соціально-

відповідального бізнесу та отримання лідерських ринкових позицій. Тему 

наступних наукових розробок вбачаємо в наданні рекомендацій по побудові та 

оформленні привабливого інтегрованого  звіту. 
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Інститути спільного інвестування (ІСІ) - це відносно нова для 

українського інвестора можливість вкладення своїх заощаджень з метою 

їхнього примноження. ІСІ – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються 
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кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у 

цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. 

Перший інвестиційний фонд у світі було створено у серпні 1822 р. у 

Бельгії, через кілька десятиліть у Швейцарії і Франції. Як масове явище вони 

почали розвиватися лише після другої світової війни, поступово складаючи 

конкуренцію банкам та іншим фінансовим інститутам. Найбільшого поширення 

інвестиційні фонди набули у Великобританії і США. Нині більше половини 

американських домогосподарств є вкладниками того чи іншого інвестиційного 

фонду.  

В Україні класичні з точки зору їхньої природи та функцій, інвестиційні 

фонди почали створюватись після прийняття Закону «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [1].   

В 2013 року індустрія управління активами в Україні в цілому 

продовжувала зростати як кількісно, так і за обсягом активів та доходністю. 

Проте низка негативних тенденцій, що спостерігалися у попередньому році, 

продовжилися.  

На відміну від ключових світових фондових індикаторів, українські 

індекси за цей рік ще більше втратили у вартості, але були у тренді з ринками, 

що розвиваються, які також зазнали відтоку капіталу. І хоча гостра соціально-

політична ситуація в Україні в останні місяці року не зумовила падіння 

«блакитних фішок» вітчизняного фондового ринку, вихід інвесторів з ІСІ 

переважав третій рік поспіль. Якщо у відкритих фондах чистий відтік був на 

тому ж рівні, що й у 2012 році, без урахування фондів, які залишали ринок та 

розраховувалися з інвесторами, то у венчурних – посилився, причому залишали 

цей сектор, переважно, нерезиденти. 

За 2013-2014 рр. кількість компаній з управління активами, які вийшли з 

бізнесу, перевищила відкриття нових, і загальна чисельність учасників ринку 

скоротилася вперше з 2010 року. Інститутів спільного інвестування, проте, 

стало більше – як за загальною кількістю, так і за чисельністю тих, які досягли 

нормативу мінімальних активів. Розширився лише сектор венчурних фондів, 
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однак і тут зростання уповільнилося удвічі порівняно з 2012 роком. Сектори 

відкритих, інтервальних ПІФ та закритих невенчурних ІСІ на кінець 2013 року 

охоплювали меншу кількість фондів. Для відкритих фондів це був другий рік 

скорочення, для інтервальних та закритих – третій [2]. 

В цілому, 2013 рік позначився для ринку спільного інвестування 

позитивними зрушеннями у вигляді підвищення доходності, зокрема у 

невенчурних інвестиційних фондах. Понад третина відкритих ІСІ забезпечили 

зростання вартості вкладень інвесторів, у той час як рік тому їх було менше 

чверті. Додатну доходність мали також майже половина закритих та 

інтервальних ІСІ. Набрання чинності на початку 2014 року новим Законом 

«Про ІСІ», покликаним розширити можливості для роботи на ринку спільного 

інвестування та наблизити його умови до таких, що діють на розвинених 

ринках світу, стимулюватиме появу нових видів фондів, які краще 

задовольнятимуть потреби інвесторів. Водночас, успіх у цьому значною мірою 

залежатиме від зрушень на фондовому ринку в цілому, зокрема у питанні 

збільшення кількості та підвищення якості емітентів, цінні папери яких 

котуються на біржах, зокрема перебувають у лістингу. Необхідним є також 

збереження діючого режиму оподаткування ІСІ та доходів інвесторів. 

Літом 2014 року в Європі спостерігався «відскок», підігрітий 

очікуваннями заходів ЄЦБ зі стимулювання росту у зоні євро [2]. Однак, за 

відсутності таких кроків, із початком  вересня індекси у регіоні зупинили 

зростання під тиском дезінфляції та стагнації економіки єврозони, зокрема 

найбільших її «двигунів» – Франції та ФРН, а також третьої за розміром ВВП 

Італії. Військовий конфлікт в Україні також пригнічував ринки. Тож черговий 

період волатильності індексів швидко перейшов у просідання, що тривало до 

кінця кварталу. Врешті, до Франції та Великобританії, які зафіксували 

зниження основних індексів акцій у 2-му кварталі 2014 р., у липні-вересні 

приєдналася із найнижчим показником ФРН: провідні ринки ЄС показали від - 

0.5% до - 3.5% за 3-й квартал 2014 року [3]. 



281 

Українські та російські індекси, що у попередньому кварталі 

демонстрували неприродне піднесення, у липні-вересні були серед аутсайдерів 

за доходністю. Погіршення військово-політичної та економічної ситуації на 

сході України, а також гальмування необхідних реформ, укупі з подальшою 

девальвацією гривні  призвели до руйнування надто оптимістичних попередніх 

очікувань інвесторів (+20.3% у 2-му кварталі за індексом УБ) та, відповідно, до 

падіння ключового індикатора українських акцій у 3-му кварталі на 12.2 %. 

Значення індексу на кінець вересня, проте, було вищим, ніж наприкінці 

березня, а його доходність з початку 2014 року залишилася позитивною – 

+18.4%. Індекс ПФТС за квартал показав просідання практично такою ж мірою, 

як і рублевий індекс ММВБ у Росії – на 4.6% [3].  

Політична нестабільність, падіння економіки та необхідність 

кардинальних структурних реформ, ще більше ускладнюватимуть умови 

діяльності КУА в Україні. На ринок управління активами очікують нові 

виклики у вигляді законодавчих ініціатив уряду, однак вони також можуть дати 

поштовх для довгоочікуваного якісного росту ринку. Цьому сприятиме й 

підвищення інтересу та довіри іноземних інвесторів до України після 

політичної та економічної стабілізації в державі.  
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У часи Радянського Союзу Україна була найбільшим виробником та 

постачальником ЛФМ серед радянських республік, а обсяг виробленої 

лакофарбової продукції часом перевищував 600 тис. тонн на рік [1, с. 13]. З 

набуттям незалежності України ситуація на цьому ринку дещо змінилася, 

виробничі потужності почали скорочуватись, а продукція не витримувала 

конкуренції імпортованих товарів. Проте з початком другого тисячоліття ця 

галузь промисловості почала поступово відроджуватись. 

Метою роботи є дослідження основних тенденції та перспектив 

виробництва фарб та лаків в Україні. 

  Динаміка виробництва фарб та лаків в Україні в 2003-2013 рр. 

представлена на гістограмі (рис. 1).  

 

Рис. 1. Виробництво фарб та лаків в Україні в 2003-2013 рр., тис. т. 
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В останні роки постійно збільшується попит на водно-дисперсійні фабри, 

що спонукає виробників збільшувати виробництво саме такого виду фарб. 

Виробництво Це пояснюється двома основними факторами: 1) наявність певних 

обмежень на використання фарб та лаків на органічній основі в розвинутих 

країнах Європи та Північної Америки; 2) поступова зміна попиту населення з 

урахуванням фактору екологічності товару. 

  На вітчизняному ринку лакофарбових матеріалів (ЛФМ) триває ситуація, 

при якій пропозиція значно перевищує попит. У першу чергу це стосується 

сегмента органорозчинуючі продуктів (ОР ЛФМ). Все більше набирають 

популярність водорозчинні фарби (ВД ЛФМ) демонструють зворотну 

динаміку - попит на них зростає на шкоду органіці.  

В умовах стабільно політичного та соціально-економічного розвитку 

держави попит і виробництво на матеріали будівельного призначення зростає. З 

цієї причини водорозчинні фарби та лаки поступово витісняють 

органорозчинуючі матеріали, багато з яких все ще містять шкідливі для 

здоров'я людини розчинники і сполуки свинцю [3]. 

Динаміка виробництва фарб та лаків в Україні в 2003-2013 рр. в розрізі 

водного та неводного середовища представлена на гістограмі (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динаміка виробництва фарб та лаків в Україні, 2003-2013 рр. 
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У сегменті ОР очолюють десять основних виробників: ЗІП, «Аврора», 

«Імпульс», «Полісан», «Софрахім», «Олейников», «Синтез», «Омега», 

«Прогрес-2010» і «Емаль». На їх частку доводиться більш ніж 80% виробленої 

продукції. На ринку ВД матеріалів панують переважно імпортні виробники. 

Дев'ять з них «тримають» частку на рівні 87%. В їх число входять «Снєжка-

України», «Мефферт Ганза Фарбен», ЗІП, «Тіккуріла», «Поліфарб Україна», 

«Артіль», «Капарол Дніпро», «Ірком-ЕКТ», «Файдаль УА». При цьому 

незаперечним лідером є «Снєжка України», яка займає 34% ринку [4]. 

Структурні зміни, що відбулися у виробництві та споживанні ЛФМ в 

Україні також спрямовані на зниження частки фарб на органічних розчинниках 

і зростанні водно-дисперсійних, проте вони не досягли рівня розвитку 

європейського ринку ЛФМ. 

Таким чином, оцінюючи перспективи розвитку ринку водно-

дисперсійних ЛФМ в Україні, можна прогнозувати подальше збільшення їх 

частки у структурі виробництва та споживання лакофарбової продукції. Водно-

дисперсійні ЛФМ швидкими темпами витіснятимуть органорозчинні з тра-

диційних сфер їх використання: водно-дисперсійні ЛФМ масово 

використовуватимуть не тільки в будівництві та ремонтних роботах, а й у 

машино-, корабле-, мостобудуванні, фарбуванні інших промислових виробів. 

Тому вітчизняним виробникам водно-дисперсійних ЛФМ для посилення своєї 

конкурентної позиції актуальною є розробка концепції формування якості 

водно-дисперсійних фарб різного цільового призначення з вітчизняної 

сировини, пошук шляхів підвищення експлуатаційних властивостей покриттів 

на основі цих фарб. 
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На сегодняшний день в Украине существует проблема сокращения и так 

незначительного количества представителей среднего класса, основными 

представителями которого являются предприниматели (малый и средний 

бизнес). ВВП развитых стран Западной Европы на 50-70% формируются за счет 

малого и среднего бизнеса. Именно это во многом и определяет устойчивость 

развитых экономик, а также их способность восстанавливаться после 

масштабных финансовых кризисов. Поэтому присутствие среднего класса так 

важно для экономики нашей страны. В результате влияния современного 

финансово-экономического кризиса и внутренних трансформационных 

проблем в Украине многие предприятия становятся банкротами или закрывают 

деятельность. Таким образом, уменьшается количество представителей 

среднего класса, и экономика не только не развивается, но и деградирует. Для 

поддержания существующего бизнеса и формирования нового, нужны 

банковские кредиты. Но в период кризиса, банки не дают кредиты на развитие 

и открытие бизнеса, опасаясь невозврата денежных средств. Решением данной 

проблемы, может стать бизнес, организованный или модернизированный по 

системе франчайзинга. 
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Целью данного исследования является изучение франчайзинга как 

фактора обеспечивающего экономический рост, результатом чего станет 

увеличение представителей среднего класса в Украине. 

Франчайзинг - это форма сотрудничества между юридически и 

финансово независимыми сторонами (компаниями и / или физическими 

лицами), в рамках которой одна сторона (франчайзер), обладающий успешным 

бизнесом, известной торговой маркой, ноу-хау, коммерческими тайнами, 

репутацией и другими нематериальными активами, позволяет другой стороне 

(франчайзи) пользоваться этой системой на определенных условиях. 

По статистике, франчайзинговых компаний выживает примерно в 10 раз 

больше, чем самостоятельных. Подобные статистические данные достигаются 

за счет того, что правообладатель перед продажей франшизы продумывает все 

детали до мелочей – от логотипа и названия до конкретных поставщиков 

продукции, в связи с чем покупатель франшизы страхует себя от возможных 

неверных шагов. Таким образом, вероятность успешной реализации капитала, 

полученного путем кредитования, дает большую гарантию возврата кредита, 

тем самым оберегая банки от рисков. 

В Украине кредитования франчайзинга находится на начальном этапе 

развития. Причины, по которым украинские банки не занимаются развитием 

данного кредита – небольшой спрос на такие кредиты. Не смотря на то, что 

франчайзинг в Украине развивается с середины 1990-х годов, количество 

предприятий, работающих по франчайзинговой схеме пока незначительно 

(около 400 компаний в 90 отраслях), за кредитами они обращаются редко, а в 

связи с почти полным отсутствием спроса нет и рынка предложения. К тому же, 

банки опасаются выдавать кредиты под франчайзинг из-за несовершенного, а 

точнее, практически полного отсутствия франчайзингового законодательства.  

Но, не смотря на это, некоторые коммерческие банки начинаю активно 

осваивать этот потенциально прибыльный сегмент рынка. На сегодняшний 

день UniCreditBank и Приват Банк приступили к разработке пакетов 
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предложений и услуг для потенциальных клиентов - бизнесменов, работающих 

или желающих работать в Украине на условиях франчайзинга. 

На наш взгляд, одной из причин того, что франчайзинг остается для 

большинства отечественных компаний явлением относительно новым, является 

то, что многие предприниматели не осознают всех потенциальных 

возможностей использования чужой интеллектуальной собственности, которая 

является неотъемлемой составной частью франчайзинга. 

Таким образом, для решения проблемы малого количества 

представителей среднего класса в Украине, необходимо стимулировать 

развитие кредитования, в том числе путем усовершенствование франчайзинга. 

Именно эта форма бизнеса еще не реализовалась должным образом в Украине. 

Потому, на наш взгляд, франчайзинг может занять лидирующие позиции среди 

систем ведения малого и среднего бизнеса. Это позитивно скажется на 

экономике Украины и создаст возможности для экономического развития. 
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поглибленням демократизації, впровадженням механізмів стандартизації. Ці 

умови розвитку потребують існування дієвих механізмів державного 

регулювання, серед яких чільне місце відводиться податковій політиці. 

Мета дослідження є визначення суті податкових пільг та податкових 

кредитів як засобів активізації інвестиційної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Податковий механізм є одним із 

найважливіших факторів підвищення інвестиційної діяльності, оскільки від 

цього напряму залежить величина всіх джерел фінансування інвестицій. 

Податкове стимулювання інвестиційної діяльності здійснюється через зміну 

елементів, реструктуризацію податкової системи країни з метою підвищення 

або зменшення інвестиційної активності в залежності від кон’юктури 

інвестиційного ринку. 

Традиційно важелями податкового стимулювання вважаються такі 

інструменти податкової системи, як зниження ставки податку, податкові пільги, 

прискорена амортизація, податкові кредити та формування ефективного 

податкового менеджменту [1, с. 117]. 

З 1.01.2015 р. набрав чинності Закон України №71-VІІІ "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України (ПКУ) та деяких законів України (щодо 

податкової реформи)", який передбачає скорочення податків з 22 до 9, серед 

яких залишилися 7 загальнодержавних податків та 2 місцевих податка [2]. 

Також передбачено не лише зменшення кількості податків, а й зміна їх ставок. 

Держава за допомогою податків повинна координувати інвестиційні 

потоки, зосереджувати їх на розвитку пріоритетних галузей, сприяти зростанню 

ділової активності всіх суб’єктів господарювання. Попри те, що надання пільг 

пов’язане з втратами бюджетних надходжень, ризиками нецільового 

використання вони використовуються все ширше в світовій практиці. 

Податкові пільги включають в себе: 

- пільги з податку на прибуток для суб’єктів господарювання, які 

вкладають власні кошти в здійснення наукових досліджень та розробок; 
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- пільги з податку на прибуток для суб’єктів господарювання, які 

вкладають власні кошти в енерго- та ресурсозберігаючі технології; 

- прискорену амортизацію, за умови, що вивільнені кошти йдуть на 

фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- спеціальні податкові режими діяльності наукових та технологічних 

парків (за умови їх відновлення в ПКУ); 

- інші податкові пільги інноваційного характеру, передбачені ПКУ. 

Проте не можна однобоко акцентувати увагу лише на наповненні бюджету 

завдяки різним податковим надходженням, треба також досліджувати різні 

аспекти впливу на економічну діяльність. 

Державний інвестиційний кредит – це сукупність кредитних відносин, в 

яких кредитором виступає держава, а позичальником – підприємства, 

найчастіше ті, які належать до державної форми власності. Він надається на 

капітальні вкладення виробничого призначення шляхом бюджетних позичок 

безпосередньо міністерствам і відомствам, іншим державним органам 

виконавчої влади для фінансування підприємствами, організаціями та 

об’єднаннями через банківські установи об’єктів, будівництво яких тільки 

починається на конкурсній основі, а також для фінансування раніше початих 

перспективних будов, які належать до державної власності, за пріоритетними 

напрямами економіки України [3, с. 115]. 

Однією з форм державного інвестиційного кредиту є податковий 

інвестиційний кредит. Економічну основу податкового інвестиційного 

кредиту становлять кошти, які підприємство сплачує у вигляді податку на 

прибуток. Тому він багато в чому подібний до такої форми фінансової 

підтримки підприємства, як пільгове оподаткування прибутку Його надання 

доцільно здійснювати переважно під інноваційні програми, які забезпечують 

реалізацію таких науково-технічних пріоритетів, як: 

 науково-технічне оновлення виробництва з підвищенням його 

техніко-економічних показників і забезпеченням конкурентоспроможності на 

світовому ринку; 
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 прискорення розвитку високотехнологічних галузей і виробництв, 

здатних кардинально змінити науково-технічний потенціал України; 

 розширення виробництва в найбільш пріоритетних та ефективних 

для національної економіки секторах ринку [4, с. 68]. 

Висновки. Таким чином в Україні потрібно переглянути вже існуючі 

податкові пільги і зберегти їх виключно у промисловому та 

сільськогосподарському виробництвах, розширювати виробництво в більш 

ефективні сегменти ринку та не пригнічувати національних товаровиробників, 

задля збільшення інвестиційної привабливості та науково-технічного 

потенціалу країни. 
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Інфляція є невід’ємним явищем ринкової економіки, в тій чи іншій мірі 

для всіх країн світу. Інфляція властива економічно розвинутим країнам, та є 

великою проблемою для країн що знаходяться на стадії розвитку. 

Інфляція, як економічне явище існує вже довгий час. Зовнішнім проявом 

інфляції є підвищення цін – пряме відображення знецінення валюти. 

Для України інфляція в різні періоди існування незалежної держави була 

досить великою проблемою. Досвід антиінфляційного регулювання в Україні 

свідчить про недостатню адекватність монетарних режимів і використовуваних 

Національним банком України інструментів грошово-кредитного регулювання 

подолання інфляції. Як правило, вони запозичуються із закордонної практики 

антиінфляційного регулювання й найчастіше не враховують особливостей 

української економіки.Україна взяла зобов’язанняпоступового переходу до 

гнучкого курсу національноївалюти.В результаті – економіка ще не відчула 

певних змін. 

На сьогоднішній день інфляція сягає досить високих показників. НБУ 

намагається зменшити темпи інфляційних процесів в країні різними методами, 

але динаміка зростання загального рівня цін зберігається. 

Інфляція дезорганізує виробництво, негативно позначається на обсягах 

виробництва, порушує інвестиційний процес. Підвищення інфляції зумовлює 

підвищення цін в усіх галузях економіки. Часто причиною розвитку інфляції є 

перевищення державних видатків над податковими надходженнями [1]. 

За даними НБУ, за грудень 2014 ріку рівень інфляції збільшився до 

24,9 %, а станом на лютий 2015 року вже дійшов до показника 34,5% [2]. 

Посилився вплив високих інфляційних очікувань, зокрема, продавці закладали 
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в свої ціни прогнозоване підвищення собівартості або закупівельних цін на 

наступну партію товарів та послуг. 

Є досить багато різних зовнішніх та внутрішніх чинників, які вплинули 

на підвищення рівня інфляції. Серед внутрішніх чинників впливу на 

економічний розвиток країни головну роль відіграють ті суспільно – політичні 

події, які мають місце в нашій країні. Ця ситуація в Україні значною мірою 

вплинула на людей, на їх діяльність та спричинила сплеск негативних очікувань 

щодо курсової та цінової динаміки, тому за достатньо короткий термін курс 

валюти змінювався з дуже великою швидкістю. Для стабілізації ситуації на 

ринку і врівноваження високих девальваційних та інфляційних процесів 

Національний банк з початку поточного року почав активно приймати заходи з 

[3]: 

- заборони банкам видавати кредити у національній валюті; 

- здійснення авансових платежів за імпортними контрактами клієнтів 

загальною вартістю понад 50 000 дол. США, що має підтверджуватися 

дозволом Національного банку; 

- заборона на здійснення банками купівлі валюти за дорученням 

клієнтів, якщо для цього використовуються залучені клієнтами кредитні кошти 

тощо. 

Тобто, Національний банк намагається будь якими заходами досягти 

зниження рівня інфляції. 

Отже, на нашу думку, потрібно звернути увагу на те, що суттєво 

покращить ситуацію лише здійснення ефективної антиінфляційної політики, бо 

лише раціональна та впорядкована система дій може врегулювати ситуацію, яка 

склалася в Україні.  
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Особливості управління банківським капіталом в Україні обумовлюються 

кризовими чинниками нинішнього стану вітчизняної банківської системи, а 

саме: негативними наслідками економічних трансформацій, 

неплатоспроможністю значної кількості українських підприємств, 

недосконалістю нормативно-правової бази у банківській сфері, нерозвиненістю 

ринку капіталу. За таких умов забезпечення ефективного управління 

банківським капіталом є надзвичайно важливим завданням науково-практичних 

досліджень. 

В Україні теоретичні дослідження управління капіталом банківської 

системи, незважаючи на низку публікацій, зокрема, М. Алексеєнка, З. 

Васильченка, О. Дзюблюка, А. Кириченка, Т. Майорова, з огляду на 

вищесказане, потребують подальшого ґрунтовного аналізу. До зарубіжних 

учених-економістів, які займалися проблемами управління капіталом банків, 

варто віднести відомих фахівців банківської справи: Х. Грюнінга,  Т. 

Коупленда,  Ф. Мишкіна,  Дж. Сінкі та ін.     

 Звідси метою роботи є обґрунтування теоретичних засад управління 

капіталом банківських установ і розроблення науково-практичних 

рекомендацій щодо побудови механізму їх реалізації в умовах економічної 

нестабільності. 
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Механізм управління капіталом банків може бути визначено, як 

сукупність методів, інструментів управління та регулятивних правил, що 

застосовуються суб’єктами у процесі управління і спрямовуються на 

забезпечення капіталізації банку. Механізм управління капіталом банку є 

цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні 

заходи банківського менеджменту в управлінні капіталом банку [5]. 

Процес даного управління розпочинається з вироблення стратегії та 

планування, які є основою стабільної діяльності банку, що передбачає 

мобілізацію капіталу в умовах нестабільної ситуації на фінансовому ринку та 

пошук балансу між можливостями банку і зовнішнім середовищем. 

Можливості стратегічного планування значно пом’якшують ризики, сприяють 

успішному розвиткові банківського бізнесу [2, с. 327 ]. 

У банківській практиці сьогодні сформульовано декілька методів 

управління внутрішнім і зовнішнім джерелами нарощування капіталу .  

За першим методом основне джерело поповнення капіталу банку – його 

прибуток. Він є одним із найпростіших та найбезпечніших (з позиції 

контрольного пакета акцій) засобів нарощування капіталу. Це джерело 

безпосередньо пов’язане з дивідендною політикою банку, хоча світова практика 

засвідчує, що дивідендна політика є оптимальною лише тоді, коли зростає 

ринкова вартість акцій. 

Другим найпопулярнішим зовнішнім джерелом залучення капіталу є 

емісія звичайних і привілейованих акцій. Як варіант організації випуску акцій 

може виступати технологія IPO (initial pulic offerings) – первинне публічне 

розміщення акцій на відкритому ринку (біржі), де їх може вільно купувати 

широке коло приватних та інституційних інвесторів. Переваги цього способу – 

можливість швидко отримати значні грошові ресурси, а також покращити 

позиції банку щодо залучення коштів у майбутньому. Крім того, додаткова 

емісія може бути використана з метою захисту від недружнього поглинання. 

Що стосується нарощування капіталу з використанням емісії простих 

акцій, то її сьогодні банки використовується досить обережно, і пов’язано це з 
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тим, що більшість власників побоюються втратити контроль за управлінням 

банківською установою. У зв’язку з цим необхідні нові фінансові інструменти, 

які зацікавлять інвестора та власників і дадуть можливість нарощувати 

статутний фонд [4]. 

Для чіткого розподілу функціональних обов’язків суб’єктів управління і 

методів управління капіталом банків необхідно виділити в механізмі 

управління капіталом банків відповідні блоки та елементи. Кожний блок цього 

механізму складається з певних елементів, які, у свою чергу, йому 

підпорядковані та визначають зміст того чи іншого блоку [3, с. 188]. 

Складовими блоками механізму управління капіталом банку є такі: 

1) суб’єкти механізму управління капіталом банків; 

2) об’єкт механізму управління; 

3) процес управління капіталом банків, що охоплює такі елементи: 

- методи управління; 

- інструменти управління. 

Таким чином, ефективне функціонування механізму управління 

капіталом банку вимагає узгодження управлінських рішень та досягнення 

певних взаємозв’язків між усіма складовими компонентами, правильного 

вибору методів та інструментів управління капіталом банку. Це сприятиме 

підвищенню рівня прибутковості, зниженню ризиків, контролю та підтриманню 

ліквідності й платоспроможності на достатньому рівні, що в кінцевому 

підсумку, безумовно, позитивно вплине на забезпечення достатності капіталу 

комерційного банку та підвищення капіталізації банківської системи в цілому.
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Питання пов’язані із бюджетною безпекою є досить актуальними для 

різних країн. Особливо вони проявляються під час певних негативних процесів, 

що відбуваються в державі і безпосередньо впливають на стан забезпеченості 

коштами бюджетів усіх рівнів. Діюча система забезпечення бюджетної безпеки 

повинна враховувати вплив різноманітних факторів на бюджетну систему 

країни і, відповідно, забезпечувати виконання покладених на державу 

соціально-економічних завдань. 

Незважаючи на значні здобутки у дослідженні проблем забезпечення 

бюджетної безпеки країни, дане питання й досі остаточно не вирішено. 

Бюджетна безпека входить у коло досліджень таких вчених та науковців: 

О. І. Барановський [1], В. І. Оспіщев [2], С. М. Смирнов [3], М. М. Ставнича [4], 

В. Т. Шлемко [5] та ін. Уважного ставлення дослідників останнім часом 

вимагає питання універсалізації та вдосконалення методології оцінки 

бюджетної безпеки держави та розроблення прийомів щодо адаптації 

зарубіжного досвіду з цього питання до вітчизняного ринку. 

http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek2_gura.htm
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Метою статті є аналіз переваг та недоліків сучасної методики 

інтегрального оцінювання бюджетної безпеки держави.  

Бюджетна безпека держави, як складова фінансової безпеки, це 

особливий стан платоспроможності держави, що забезпечує збалансування 

доходів і видатків державного та місцевих бюджетів та ефективне 

використання фінансових ресурсів бюджетної системи у процесі виконання 

державною та місцевою владою своїх функцій за рахунок збереження 

фінансової стабільності (стійкості) бюджетної системи до впливу загроз.  

Критичний аналіз наукових підходів вказує на те, що категорія 

«бюджетна безпека» має різностороннє змістовне наповнення і кожна з цих 

сторін може братися за основу економічної сутності. 

В світовій практиці кількісні та якісні показники безпеки оцінюються за 

допомогою низки індикаторів. Вони мають комплексний характер і враховують 

різні чинники, включаючи ефективність державних інститутів, суспільно-

політичну та соціально-економічну стабільність, наявність зовнішніх та 

внутрішніх конфліктів.  

Згідно українського законодавства бюджетна безпека оцінюється за 

допомогою наступних критеріїв [6]: відношення дефіциту/профіциту 

державного бюджету до ВВП; дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних 

фондів сектору загальнодержавного управління до ВВП; рівень перерозподілу 

ВВП через зведений бюджет; відношення обсягу сукупних платежів з 

обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного 

бюджету.  

Найбільш вагомими загрозами бюджетній безпеці Україні є наявність 

великого обсягу дефіциту державного бюджету та великого обсягу сукупних 

платежів з обслуговування та погашення державного боргу, що обумовлює 

низький рівень інтегрального показника бюджетної безпеки. Тому до переваг 

діючої методики оцінки бюджетної безпеки слід віднести суттєвий акцент на 

аналіз бюджетного дефіциту та його фінансування за рахунок зовнішніх 

запозичень. Але при цьому не враховуються обсяги та вартість внутрішньої 
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заборгованості та не розглядається їх структура доходів та видатків. До 

негативних моментів даної методики також можна віднести те, що вона не дає 

можливості ідентифікувати вплив загроз на інтегральний показник бюджетної 

безпеки та не дає можливість оцінити державну бюджетну політику  в цілому.  

Отже, враховуючи європейський вектор розвитку України доречно 

враховувати доробки як зарубіжних так і вітчизняних науковців, які серед 

показників впливу на рівень бюджетної безпеки держави окрім вищезазначених 

також називають: відношення податкового навантаження до ВВП, відношення 

обсягу трансфертів місцевим бюджетам з державного до ВВП, амплітуда 

коливань бюджетних видатків на душу населення тощо. 
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Ныне вносится немало предложений относительно ослабления 

совокупной налоговой нагрузки на малый бизнес [1]. Можно уверенно 

утверждать, что реализация всех этих предложений, вместе взятых,  не 

компенсирует потерь малого бизнеса. 

Однако, стоило бы принять во внимание нижеследующие 

обстоятельства. Во-первых, особенно значительную долю в ВВП «нерыночных 

продуктов». Это те, производство которых по естественно-монопольным, а 

распределение – по социальным причинам не могут осуществляться 

исключительно на началах свободной конкуренции; к ним относятся продукция 

ряда отраслей топливно-энергетического комплекса, услуги железнодорожного 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и др. 

Во-вторых, внедрение конкурентных механизмов не имеет в ряде 

субъектов экономики перспектив в связи с хорошо известным фактом узкой 

предметной специализации значительной части унаследованных от планового 

хозяйства производств. Во многих случаях для создания материально- 

технических предпосылок полноценной конкуренции требуется не просто 

дробить существующие специализированные предприятия, но и создавать 

дополнительно к ним однопрофильные предприятия, тоже способные  

самостоятельно наполнять рынок соответствующими товарами. При этом 

искомое повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов в снижении 

издержек производства и в росте производительности труда, связываемое с 
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конкуренцией, достигалось бы затратами ресурсов. Да и средств, необходимых 

для ускоренного обеспечения обязательных материально-технических 

предпосылок задействования конкурентного механизма (на что, кстати сказать, 

у стран с современной рыночной экономикой ушли десятилетия и даже 

столетия), на сегодняшний день для отечественной экономики не мобилизовать. 

Создание же подобных предпосылок, затянутое на неопределенную 

перспективу, выглядит еще более проблематичным. 

Представляется уместным указать на существование на Западе 

прогнозов относительно «самоотрицания» во временном горизонте нескольких 

десятилетий «частного капитала» и его замены «общественным капиталом» с 

соответствующим упразднением свободной конкуренции как главного 

института, обеспечивающего функционирование частнокапиталистического 

хозяйства. По нашему мнению, один из таких прогнозов, выполнив свою 

историческую миссию стимулятора развития производительных сил в обществе 

означает, что, «конкуренция частных капиталов станет задыхаться» [2]. В 

данном контексте следовало бы, наверное, задаться вопросом: а не получится 

ли так, что завершение процесса развертывания в нашей стране института 

свободной конкуренции совпадет по времени с отходом от него на Западе и с 

началом  его замены институтами, прообразы которых функционировали в 

допереходном периоде к рынку, но были демонтированы в ходе рыночной 

реформы? При реализации подобного сценария разрыв в экономическом 

развитии и «цивилизованного мира» станет еще более значительным, чем 

сегодня. Мы же окажемся перед необходимостью «реформы наоборот», 

главной задачей которой явится восстановление разрушенных до основания 

институтов, альтернативных свободной конкуренции. 

Разумеется, вышеизложенное не является призывом к отказу от 

использования конкурентных начал вообще. Речь идет о другом: о 

недопущении абсолютизации конкурентного механизма и необходимости 

применения его лишь там, где для этого есть должные реальные предпосылки. 

В случаях же отсутствия таковых, предпочтение следует без колебаний 
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отдавать регулирующей деятельности государства и выверенному (на основе 

«макромаркетинга») применению планово-нормативного способа воздействия  

на хозяйствующие субъекты. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в 

Україні дуже важливого значення набуває питання розвитку малого бізнесу та 

його підтримка з боку держави. Як свідчить світовий досвід, мале 

підприємництво може ефективно і в короткі строки здійснити структурну 

перебудову економіки, що і є актуальним на теперішньому етапі розвитку 

економіки України, в умовах  нестійкої економічної та політичної ситуації.  

Через фінансову кризу,  малий майже не розвивається, тому для України на 

сьогоднішній день особливо актуальним є розробка обґрунтованої та 

ефективної державної політики підтримки розвитку бізнесу, що складе основу 

економічного та соціального благополуччя держави. 

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є дослідження проблем 

розвитку малого бізнесу в Україні та визначення основних шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. Малий бізнес є органічним структурним 
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елементом ринкової економіки. Цей сектор економіки історично відігравав роль 

необхідної передумови створення ринкового середовища. Він був первинною 

вихідною формою ринкової о господарювання у вигляді дрібнотоварного 

виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво відіграло 

структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-

ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого 

бізнесу набуває особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення 

ринкової системи господарювання. 

Малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих 

підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних 

осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання 

прибутку. Практично, це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, 

страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, що спрямована на 

реалізацію власного економічного інтересу . 

 Малому бізнесу притаманні соціальні джерела активізації колективної 

праці, чого не існує на великих фірмах. Властивий для невеликих підприємств 

дух ініціативи, підприємливості та динамізму виражається в особливих 

людських стосунках та специфічному соціально-психологічному кліматі. У 

невеликих трудових колективах, пов'язаних єдиним прагненням до 

самостійності та виживання, відроджується почуття господаря, скорочуються 

до мінімуму елементи бюрократизму. Незначний чисельний склад малих 

підприємств дозволяє зблизити інтереси керівництва та підлеглих. Між 

співробітниками, як правило, відсутня боротьба за престиж, яка поглинає 

значну частину енергії працюючих у великих корпораціях. На малих фірмах 

відносини у трудовому колективі відзначаються простотою, відсутністю 

відчуженості, що породжує особливу атмосферу сумісної праці, яка допомагає 

швидкому вирішенню трудових конфліктів між адміністрацією і робітниками . 

Протягом останніх років проблемами підприємницької діяльності 

займалися провідні вітчизняні вчені в різних сферах економіки, зокрема 

Воротіна Л.І., Варналій 3.В., дослідження Романенка Н.Г., Білика В.В., Малика 
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І.П. Але, на даний час, в умовах швидкої зміни податкового законодавства 

сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні потребують 

подальшого дослідження. 

На сьогодні, малі та середні підприємства України мало представлені на 

європейському ринку та не очікують суттєвих переваг від створення зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

У структурі вітчизняного підприємництва за розміром підприємств  - 

частка малих підприємств становила 94,3 %, середніх – 5,5 % та великих – 

0,2 %. Переважна кількість середніх і малих підприємств України зосереджена 

в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській 

областях та в місті Києві. Найменші кількісні показники середніх і малих 

підприємств демонструють Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області. У розподілі за видами 

економічної діяльності пріоритетними сферами діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва залишаються торгівля та сфера послуг, питома вага 

яких від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) сумарно 

більше 60 %. Значно меншими є показники промисловості (20,3 %), сільського 

господарства (5,5 %), будівництва (5,4 %). 

Малі  промислові підприємства України менше торгують з Європейським 

Союзом, ніж великі. Відповідно, малі та середні підприємства не так сильно, як 

великий бізнес, розраховують на позитивні наслідки для себе від підписання 

Угоди про асоціацію України з ЄС та введення в дію зони вільної торгівлі (ЗВТ). 

В основному, малий та середній бізнес не очікує будь-яких змін від 

відкриття європейського ринку, а його досить значна частка побоюється втрат 

від планованої ЗВТ. 

Висновки. Отже, в ході проведеного дослідження, видно що малий та 

середній бізнес України розвивається повільно диспропорційно. Розглядаючи 

структуру вітчизняного підприємництва, як по Україні в цілому, так і по її 

регіонам, показує, що протягом останніх років вона залишається незмінною і 

левову частку складають малі підприємства (94,3 %). Таким чином, можна 
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підсумувати, що для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні 

необхідно створити механізм ефективної взаємодії між державою та 

підприємницьким сектором. Це сприятиме посиленню мотивації трудової 

діяльності, поступовому піднесенню рівня добробуту, впливатиме на 

досягнення рівноправного партнерства у світовому економічному 

співробітництві та розвитку країни в цілому. 
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Розвиток новітніх інформаційних технологій, що характеризується 

значними тенденціями зростання впродовж останніх десятиліть, зумовив 
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активізацію процесу розрахунків між покупцями (платниками) та продавцями 

(отримувачами коштів) товарів (робіт, послуг) у безготівковій формі. 

Проблема визначення місця інституту безготівкових розрахунків не має 

однозначного вирішення в межах правової дискусії. Існує три точки зору на 

зазначену проблему: 1) як вид цивільних правовідносин; 2) як вид 

господарських правовідносин; 3) як відносини, що мають комплексний 

характер. 

Вивченням фінансового ринку та його складових, зокрема сутності, 

проблемам здійснення та розвитку безготівкових розрахунків, присвячено 

багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: Б.С. Івасів, Д.І. 

Коваленко, Т.П. Куриленко, І.П. Косарєва, О.В. Міняйло, В.І. Міщенко, М.В. 

Ніконова, О.П. Орлюк, М.І. Савлук, Н.В. Соловей та багато інших. 

Безготівкові розрахунки визначаються як перерахування певної суми 

коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також 

перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, 

унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці 

розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях чи в електронному вигляді [1]. 

Згідно з Інструкцією Національного банку України «Про безготівкові 

розрахунки в Україні», безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за 

такими формами розрахункових документів: платіжними дорученнями; 

платіжними вимогами-дорученнями; розрахунковими чеками; акредитивами; 

платіжними вимогами; банківськими платіжними картками; векселями; 

інкасовими дорученнями (розпорядженнями)[2]. 

Організація безготівкових розрахунків здійснюється на основі таких 

принципів [3, с. 342]: 

1. Грошові кошти всіх господарських суб'єктів (як власні, так і залучені) 

підлягають обов'язковому зберіганню на поточних та інших рахунках в 

установах банків. 
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2. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами 

здійснюються через банки шляхом перерахування коштів із поточних рахунків 

платників на поточні рахунки одержувачів коштів. 

3. Розрахунки з постачальниками за товарно-матеріальні цінності та 

послуги проводяться, як правило, після надання послуг. На практиці 

застосовують також попередню оплату. 

4. Банки списують кошти з рахунків тільки за розпорядженнями їх 

власників, крім випадків, у яких безспірне списання (стягнення) коштів 

передбачене законом України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та 

виконавчими приписами нотаріусів. 

5. Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються 

банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках або за 

рахунок платіжного кредиту банку. 

6. Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після 

списання відповідних грошових сум із рахунків платника. 

7. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове 

обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування 

коштів із рахунків. 

8. Підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх 

при укладенні між собою договорів. 

9. Взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем 

коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі 

банку. 

Безготівкові розрахунки порівняно з готівковими скорочують витрати 

обігу, оскільки при їх здійсненні відпадає необхідність у друкуванні, 

перевезенні та зберіганні готівкових грошових знаків. Безготівкові розрахунки 

сприяють неперервності процесу відтворення на підприємствах, виникаючи на 

початковій та кінцевій стадіях обороту їх товарів. Саме з позицій забезпечення 

неперервності процесів відтворення слід передусім оцінювати ефективність 

таких розрахунків. Важливу роль відіграють безготівкові розрахунки і в 
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прискоренні обороту коштів. Головним же недоліком є триваліший час 

здійснення розрахунків [4, с. 44].  

Враховуючи темпи комп’ютеризації діяльності підприємств, необхідно 

використати потенційно можливі переваги. Перш за все автоматизувати 

систему розрахунків, що значно скоротить витрати та обсяг необхідного часу 

для їх здійснення. Окрім цього оптимальним рішенням є створення он-лайн кас 

компаній з можливістю придбати електронний квиток за необхідним 

напрямком, а для здійснення оперативних розрахунків – використовувати 

системи електронних грошей. 
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В сучасних умовах економічної та фінансової нестабільності виникає 

необхідність залучення додаткового капіталу для стабілізації банківського 

сектору, підвищення функціонування економічних суб’єктів та реального 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123160


308 

сектору економіки. Адже, інвестиційні ресурси є необхідним ресурсом для 

відновлення та розвитку національної економіки. 

Теоретичним і практичним питанням функціонування інвестиційного 

ринку, а також інвестиційних операцій банків посвячена значна кількість праць. 

У цьому напрямі активно працюють такі фахівці, як Б. Адамик, О. Білоус, 

Л. Бондаренко, І. Брітченко, І. Бушуєва, О. Вовчак, Л. Клюско та ін. Водночас, 

ці питання є актуальними нині. 

Метою дослідження є виявлення стану та перспективних напрямків 

розвитку інвестиційної діяльності банків в умовах економічної нестабільності.

 Розвиток інвестиційної діяльності банків в Україні розпочався з 1991 р. та 

було закладено правове та економічне підґрунтя для цього. Зокрема, були 

прийняті такі законодавчі акти: Закони України «Про банки і банківську 

діяльність» № 2121-III та «Про інвестиційну діяльність» № 4218-VI [1].  

Інвестиції як економічна категорія виконують низку найважливіших 

функцій, без яких неможливий поступальний розвиток економіки будь-якої 

держави [3]. Основною формою банківських інвестицій є фінансові інвестиції 

та вкладення капіталу у придбання нематеріальних активів. При цьому 

більшість банків недостатньо інвестують у реальний сектор економіки України. 

Впродовж останніх років українські банки переважно надавали кредити в 

поточну діяльність позичальників, їх частка перевищувала 90%.   

 Вітчизняні банки в трансформаційний період стали провідними 

інститутами кредитування та інвестування вітчизняної економіки. Обсяги 

кредитів в інвестиційну діяльність були незначними, їх частка на початок 

2012 р. становила 9,7% від загального кредитно-інвестиційного портфеля та 

станом на 01.12.2013 р. ця частка становила вже 12,6 %.   

Щодо іноземного інвестування в Україну, то зниження впевненості 

інвесторів у стабільності економічного розвитку України спричинило 

поступове скорочення капітальних вкладень нерезидентів у вітчизняні активи.   

  Незважаючи на зниження інвестиційної привабливості фінансового 

сектору, більшість залучених коштів (48,5%), як і у попередні періоди, було 
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спрямовано у банківську сферу. За січень-жовтень 2013 р. обсяги чистого 

зростання прямих іноземних інвестицій оцінено в 8,9 млрд. дол., що на 10% 

більше, ніж за відповідний період минулого року (8,1 млрд. дол.). В цілому за 

січень-жовтень 2013 р. у банківський сектор було інвестовано у 1,6 разів 

більше, ніж у відповідному періоді минулого року, а в загальному обсязі 

отриманих коштів частка фінансового сектору склала 47,2% (за 10 місяців 

минулого року – 28,4%) [5].       

Щодо портфельних інвестицій, то за даними Національного банку України 

частка вкладень в цінні папери в активах банків зростає з кожним роком  [4]. 

Найбільше зростання вкладень у цінні папери було в 2010 р. і більше ніж на 

100% перевершило обсяг вкладень в 2009 р. А кредитний портфель банків в 

даному році зріс лише на 1,03%. Такий приріст зумовлений низьким рівнем 

ризику інвестицій у державні цінні папери. Щорічне зростання частки портфеля 

цінних паперів в активах банку свідчить про підвищення інтересу банків до 

розміщення коштів у цінні папери.  

Активізація участі банків в інвестиційному процесі підвищить розвиток 

банківської системи і економіки в цілому. З одного боку, комерційні банки 

зацікавлені в стабільному економічному середовищі, а з іншого – стійкість 

економічного розвитку багато в чому залежить від ступеня надійності 

банківської системи, її ефективного функціонування. 

На жаль, Україна все ще не отримала статусу країни, привабливої для 

великих інвестицій. Більшість українських банків не зацікавлені у 

довгостроковому розміщенні своїх капіталів, так як в цьому сегменті 

інвестування присутній високий рівень ризику. Умови для інвестування в 

2015 р. будуть несприятливими, зважаючи на значне погіршення фінансових 

результатів в 2014 р (за 9 місяців 2014 р. збитки 168 млрд. грн.), зниження 

капітальних видатків бюджету (майже на третину), низьку кредитну активність, 

обумовлену значними ризиками реального сектору, та ускладненням доступу 

до зовнішніх ринків капіталу. Тому у 2015 р. інвестиційний та споживчий 

попит залишатиметься низьким.  
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Для активізації інвестиційної активності в банківський сектор необхідно на 

державному рівні здійснити наступні заходи:  підвищити довіру населення до 

банківської системи; знизити вартість кредитів рефінансування НБУ та 

встановити її на рівні нижчому від облікової ставки; прискорити капіталізацію 

банків шляхом поліпшення умов інвестування в банківську систему. 

Таким чином, ефективний механізм банківського інвестування та 

раціональне управління фінансовими ресурсами банків забезпечать інтенсивні 

інвестиційні процеси, які, в свою чергу, сприятимуть як розвитку виробництва 

товарів та надання послуг, так і прогресії соціальної сфери в цілому. 
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 На сучасному етапі розвитку відбувається  усвідомлення ролі людського 

потенціалу, як основного інструмента соціально-економічного прогресу 

суспільства. 

 Однією з найбільш розповсюджених дискусійних проблем сьогодення є 

взаємозв’язок між економічним зростанням, соціальними умовами та 

розвитком людського потенціалу.  

 Метою написання тез доповіді є розгляд та теоретичний аналіз соціально-

економічних факторів, що впливають на розвиток людського потенціалу. 

 У даній роботі під розвитком людського потенціалу розуміється процес 

розширення спектра людських можливостей у різних сферах діяльності, 

внаслідок позитивних змін фізичних, соціально-психологічних та 

інтелектуальних якостей, а також соціально-економічних умов зовнішнього 

середовища. 

У широкому розумінні соціальні фактори включають у себе всі відносини 

між людьми та групами людей у сфері життєдіяльності суспільства, 

споживання матеріальних та духовних благ. При цьому поряд з економічними 

стимулами та інтересами суспільства існує ряд позаекономічних факторів, 

пов’язаних з різноманітними духовно-моральними, національно-

психологічними, культурними та іншими особливостями. Ці фактори 

пронизують економічні відносини, здійснюючи подвійний вплив на соціально-

економічний розвиток: з одного боку, вони формують соціальну базу реформ, а 

з іншого – антагоністичний  потенціал суспільства [1]. 

Одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток економіки, 

є зайнятість населення та його освітній рівень. Високий рівень зайнятості – це,  
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перш все, найбільш повне забезпечення всіх галузей народного господарства 

робочою силою, що, в свою чергу,  передбачає зростання продуктивності праці 

та збільшення випуску продукції, в тому числі експортної. Щодо освітнього 

рівня населення, то від того, як буде вирішене питання підготовки 

висококваліфікованої робочої сили та її використання у виробництві, 

залежатиме успіх країни у вирішенні складних соціально-економічних проблем, 

у тому числі проблеми ефективності інтеграції її економіки у світове 

господарство.  

Серед соціальних чинників розвитку економіки важливе місце, також, 

займає здоров’я населення. Стан фізичного, фізіологічного і психічного 

розвитку індивіда визначає його функціональні якості, створює передумови для 

його соціальної адаптації та самовираження у різних областях людської 

діяльності і у кінцевому підсумку визначає фізичний та інтелектуальний 

потенціал нації. 

На сьогоднішній день рівень розвитку людського потенціалу в країні 

характеризує індекс людського розвитку (ІЛР), що  розраховується щорічно для 

міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, освіченості 

і  довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної 

території. 

 Країни-члени ООН, для яких щорічно розраховується індекс розвитку 

людського потенціалу, поділяють на три групи [2]:  

1.  Країни із високим рівнем людського розвитку (ІЛР > 0,800); 

2.  Країни із середнім рівнем людського розвитку (0,500 < ІЛР < 0,799); 

3.  Країни із низьким рівнем людського розвитку (ІЛР < 0,499). 

Розглянемо індекс людського розвитку в Україні та її позицію у 

світовому рейтингу протягом 2012-2014 рр. (табл. 1) . 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB
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Таблиця 1 

  ІЛР та позиція України у світовому рейтингу протягом 2012-2014 рр.  

Показник 
Рік 

2012 2013 2014 

Загальний ІЛР 0,740 0,734 0,734 

Місце у світовому рейтингу 78/187 83/187 83/187 

 

Як бачимо з табл. 1 Україна відноситься до країн з середнім рівнем 

людського розвитку. У світовому рейтингу вона  знаходиться поряд з Перу та  

Республікою Македонія. Наша держава втратила 6 позицій за період 2012-2014 

рр., що свідчить про погіршення рівня життя населення. Основними причинами 

цього є недостатня кількість робочих місць, низька оплата праці частині 

працюючих громадян та слабко розвинута соціальна сфера у порівнянні з 

європейськими країнами. 

Отже, як висновок можна сказати, що соціально-економічні фактори 

відіграють важливу роль у розвитку людського потенціалу країни, який в свою 

чергу є визначальним ресурсом, що впливає на покращення економіки держави,   

її конкурентоспроможність, стимулювання ділової активності, залучення 

вітчизняних та зарубіжних фінансових ресурсів у продуктивний сектор 

економіки.  
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Важливим завданням фінансового менеджменту є визначення найкращого 

співвідношення між обсягами різних джерел фінансування господарських 

засобів підприємства в цілому та інвестиційних проектів, які воно реалізує, 

зокрема. На сьогодні існує декілька методичних підходів до визначення 

раціональної структури джерел фінансування капіталу підприємства, яких 

авторів [2]. 

Одним з оптимізаційних джерел фінансування, який є особливо 

актуальним у вітчизняній практиці фінансового планування, є нормування 

показників структури джерел утворення господарських засобів підприємства. 

 Це, насамперед, стосується такого показника структури капіталу як 

співвідношення власних та запозичених коштів підприємства. У більшості 

методик фінансового аналізу нормативне значення цього показника 

приймається на рівні одиниці. На думку деяких авторів за такої його величини 

підприємство ніколи не буде зазнавати загрози банкрутства [2]. 

Проте необхідно зазначити, що величина власного капіталу підприємства 

не є постійною у часі, вона може змінюватися залежно від зміни ефективності 

виробничо-господарської діяльності цього підприємства. Наприклад, якщо це 

підприємство є відкритим акціонерним товариством (а у цій статті 

розглядається лише цей випадок), то основу його власного капіталу становить 

акціонерний капітал, ринкова вартість якого може постійно змінюватися у часі 

залежно від зміни величини чистого прибутку цього підприємства. Тому той 

факт, що у деякий момент часу величина його власного капіталу дорівнює 

розміру позичених ним коштів, не означає, що таке співвідношення 

збережеться і у майбутньому, навіть у разі незмінності величини позичкового 
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капіталу. Отже, теоретичне обґрунтування величини співвідношення між 

власними та позиченими коштами підприємства на певний момент часу, за якої 

воно на довготривалий термін збереже свою фінансову міцність, можна 

здійснити лише на підставі вивчення прогнозних оцінок величини сподіваного 

прибутку цього конкретного підприємства [3].  

Тому нормативного значення показника структури джерел капіталу 

підприємств, однакового для усіх суб'єктів господарювання, існувати не може. 

Більш чітко формалізованим є критерій оптимізації структури джерел 

фінансування інвестиційних проектів, який пропонує метод ДНА – ДВПП [1].  

Згідно з цим методом, дохід підприємства до врахування податків та 

відсотків за користування позикою (ДВПП) зменшується на суму останніх та 

ділиться на кількість акцій підприємства. Вели-чина отриманого внаслідок цих 

розрахунків показника доходу на одну акцію (ДНА) виступає як критерій 

найкращої структури капіталу. Проте за таким підходом до визначення 

структури капіталу підприємства відкидається можливість наявності деякої 

оптимальної комбінації джерел фінансування, оскільки критерій ДНА як 

функція показника структури капіталу не приймає екстремального значення в 

інтервалі (0,1). Необхідно зазначити, що описані вище методи не вичерпують 

усіх існуючих на сьогодні підходів до раціоналізації структури джерел капіталу 

підприємства [1]. 

Уся складність прийняття інвестиційних рішень полягає у тому, що при 

цьому досить важко визначити прогнозний рівень деяких показників, які мають 

істотний вплив на ефективність реалізації цих рішень. До цих показників 

належать, насамперед, величина сподіваного прибутку від здійснення 

запланованого ІП та значення прогнозної ставки дисконту (ставки 

рефінансування майбутніх доходів).  

Як правило, у практиці планування капіталовкладень очікувані значення 

цих показників мають інтервальну оцінку: від найнижчого їх значення 

(песимістична оцінка) до найвищого (оптимістична оцінка) [3]. 

Необхідно зазначити, що при розрахунку показника структури джерел 
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фінансування конкретних інвестиційних проектів потрібно враховувати існуючі 

на цей момент часу умови оподаткування дивідендів, прибутку, сум повернення 

позики тощо.  
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У багатьох країнах світу останні десятиріччя ХХ століття ознаменувалися 

істотними зрушеннями в розумінні рівності потенційних можливостей 

чоловіків і жінок та правового забезпечення цієї рівності в постіндустріальному 

суспільстві. Формування особистості жінки й чоловіка, статева збалансованість 

у суспільстві проголошені однією зі стратегій розвитку європейських держав у 

ХХІ столітті. 

Метою дослідження є аналіз гендерної нерівності на ринку праці України 

та виявлення місця України (за гендерною ознакою) серед інших країн. 

Теоретичним та практичним проблемам гендерної нерівності присвячені 

праці багатьох вітчизняних та закордонних вчених, зокрема: Бойка О.В., 

Лавріненка Н.В., Лобанова Л.С., Левченка К.Б., Ш. Фур'є, А. Сен-Симона, 
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Ж. Ж. Руссо, Ф. Вальтера та ін. Водночас, ці проблеми є актуальними і нині: 

чоловіки займають вищі за ієрархією посади, дохід та статус чоловіків є вищим, 

порівняно з жінками. 

Гендер – соціально-біологічна характеристика, через яку біологічні 

особливості статей переводяться на економічні, соціальні та культурні 

відмінності. В ідеалі «гендеру», чоловік та жінка рівні між собою, але як в давні 

часи, так і в сучасному світі виникає проблема гендерної нерівності, що в свою 

чергу створює дисбаланс [1]. 

Чітким показником гендеру є гендерний індекс, який показує роль жінки: 

рівень доходів та зайнятість в економіці. Нормою гендерного рівноправ’я є 

показник гендерного індексу на рівні одиниці (рис.1.). 

 

Рис. 1. Індекс гендерного рівноправ’я за рівнем доходів та зайнятістю 

в економіці за 2013 р. [2]. 

Дані рис. 1. свідчать, що найвищий показник – 0,84 займає Монголія. 

Найгірші показники спостерігаються у мусульманських країнах, де жінки 

взагалі не працюють. 

Показник участі українських жінок в бізнесі та економіці складає 0,73, 

коли в США цей показник досягає позначки 0,81. Показник гендерного 

рівноправ’я є вищим ніж середньостатистичний світовий – 0,601, проте є 

далеким від ідеалу. Причина цього – неефективна гендерна політика, а в деяких 

сферах взагалі відсутність регулювання гендерного дисбалансу [2].  
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В Україні простежується загальна тенденція прихованої дискримінації 

жінок та надання переваги на ринку праці чоловікам. Середня заробітна плата 

жінок за 2005-2013 рр. не перевищувала 79% зарплати чоловіків. У 2013 р. 

ситуація погіршилася і середня зарплата жінок склала 76,9% зарплати 

чоловіків. Дуже низька ймовірність, що Україна досягне у 2015 р. поставленого 

індикатора 86%, як було визначено цілями розвитку тисячоліття [3].  

Рівень зайнятості жінок є нижчим на 10%, ніж чоловіків. У 2013 р. 

чисельність працюючих чоловіків зросла на 150 тисяч, тоді коли працюючих 

жінок стало менше на 106 тисяч. 

Утиски жінок на ринку праці суперечить принципам демократичного 

розвитку і є також виявом ґендерної нерівності в Україні. Тому нашій державі 

потрібні чіткі кроки для наближення до гендерної рівності: 

1.Створення механізмів збалансованого представництва жінок і чоловіків, 

що будуть працювати на всіх рівнях. 

2. Розширення ґендерної освіти з дошкільного віку та створення  гендерної 

освіти для дорослих. 

3.Створення дієвої системи постійного навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів державних службовців усіх рівнів з питань ґендерної 

рівності. 

4. Надання дотації та пільг тим роботодавцям, які будуть створювати 

умови для професійної інтеграції. 

5. Формулювання програм та планів із врахуванням пропозицій 

міжнародних організацій та конвенційних органів ООН. 

Отже, гендерний індекс України вищий ніж середньостатистичний (0,73), 

проте шлях до гендерного рівноправ’я досить великий.Тому держава повинна 

забезпечувати дотримання прав як жінок, так і чоловіків на одному рівні. Зміни 

у становищі жінок по відношенню до чоловіків можна досягнути лише за умови 

послідовної державної гендерної політики. 
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В существующих литературных источниках, эффективной стратегией 

считается стратегия, которая обеспечивает наибольший успех при минимуме 

потерь в узком смысле слова, но стратегия в широком смысле слова означает 

наиболее важные и принципиальные установки, намерения ведения хозяйства в 

отношении производства, доходов, расходов, бюджета, налогов, 

инвестировании, цен, социальной жизни и др. 

Отсюда следует, что избранная стратегия должна приносить успех, 

повышать достигнутые в экономике параметры, безошибочно определять 

перспективу развития, по преодолению воспроизводственного коллапса и 

выводу субъекта на траекторию устойчивого роста и ликвидации его 

отставания от однородных субъектов рыночно развитых стран. 

Определенной стратегии придерживаются при инвестировании 

(инвестиционная стратегия), и организации в развитии предпринимательской 

деятельности (стратегия бизнеса) и др. Стратегию также можно определить как 

процесс принятия решений, которые способствуют, или, во всяком случае, 

http://demoscope.ru/
http://infolight.org.ua/
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должны способствовать достижению поставленных целей. Если при 

инвестировании она означает степень обеспеченности эффективности 

вложений и сокращение срока их окупаемости, то в бизнесе она должна 

способствовать расширению деловых связей с партнерами, поставщиками, 

потребителями и т.д. Одним словом, стратегия формируется и реализуется на 

принципах достижения  успеха во всех направлениях и организационных 

уровнях  деятельности предприятий. Стратегическое развитие должно 

осуществляться таким образом, чтобы ее изменения, происходящие в субъекте 

малого бизнеса, производственной, инновационной и организационно- 

управленческой деятельности позволяли бы в динамичных рыночных условиях 

сохранить и улучшать рентабельность и стабильность, а также иные 

характеристики, соответствующие интересам предпринимателей и 

согласованным с ним интересам работников и государства [1]. 

Иными словами, стратегия – это конечный социально-экономический 

результат, на оплату которого государством рассчитывает предприниматель, 

формируя свою стратегию – бизнес-планирование. 

Следовательно, без стратегии не обходится и инновационная 

деятельность, являющаяся составной частью не только финансовой, но и всей 

социально-экономической политики, осуществляемой государством. Считается, 

что страна, не обладающая собственной инновационной финансовой 

стратегией, неспособная своевременно отреагировать на технико-

технологические изменения, и их финансовое обеспечение, будет не только 

отставать в развитии от рыночно развитых государств. В такой ситуации о 

какой-либо конкурентоспособности страны, об ее активном участии на рынках 

товаров (продукции, услуг) говорить рано. 

Инновационное развитие экономики существенно изменит соотношение 

между уровнями конкурентоспособности различных субъектов. Для многих  из 

них самостоятельное овладение высокими технологиями, станет ключевым 

фактором, как в экономическом росте, так и в модернизации деятельности 

предприятий. 
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Инновационное развитие предприятий, в частности, малого бизнеса 

поможет освободить труд и материальное производство от непосильного 

налогового бремени, преодолеть кризис и найти новые источники финансовой 

поддержки, выстроить, в конечном счете, экономически эффективную и 

одновременно социально справедливую финансовую систему. 

Весьма продуктивным в этом контексте является введение понятия 

«инновационный лизинг» и категории, характеризующий принцип развития 

инновационного бизнеса, источником которой могут  служить льготные 

бюджетные или кредитные ресурсы и другие факторы производства (работы, 

услуги), составляющие основу модернизации и реструктуризации и их 

конкурентоспособность и их конкурентоспособности. Финансовое обеспечение  

развития инновационного бизнеса позволит создать надежный механизм 

финансирования без увеличения налогового бремени, т.е. опять-таки и 

справедливым, и экономически эффективным способом. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день підприємства змушені 

здійснювати свою діяльність в умовах невизначеності та підвищеного рівня 

ризику, викликаних економічною та політичною нестабільністю, недосконалою 
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податковою системою та високими темпами інфляції. За таких умов значно 

погіршується ефективне функціонування підприємства, що може призвести до 

його неплатоспроможності або банкрутства. Тому, заходи антикризового 

фінансового управління, інструментом якого є фінансова санація, є дуже 

актуальними для підприємств, що переживають кризу і намагаються уникнути 

банкрутства та ліквідації. 

Метою дослідження є визначення сутності та значення фінансової санації 

підприємства, характеристика етапів її проведення та способів виведення 

підприємства із кризового стану. 

Виклад основного матеріалу. За останні роки в Україні значно зросла 

кількість підприємств, які визначені як фінансово неспроможні. Але більшість 

цих підприємств тимчасово потрапили у скрутне становище, оскільки їх активи 

є більшими, ніж їх кредиторська заборгованість. Проводячи фінансову санацію 

на таких підприємствах забезпечується їх «оздоровлення», створюються 

можливості розрахунку зі своїми боргами та здійснюється подальша ефективна 

діяльність. 

Основною метою проведення фінансової санації на підприємстві є 

забезпечення конкурентоспроможності, платоспроможності та ліквідності, 

покращення структури капіталу, формування фінансових ресурсів, зменшення 

заборгованості, покриття збитків та отримання прибутку.  

При здійсненні фінансової санації на підприємстві необхідно правильно 

організувати процес її проведення. Для цього визначають три основні 

функціональні блоки розробки та впровадження фінансової санації: 1) розробка 

санаційної концепції та плану санації (може здійснюватися консалтинговими чи 

аудиторськими фірмами за дорученням керівництва підприємства; або 

керуючим санації, що призначений господарським судом у ході провадження 

справи про банкрутство); 2) проведення санаційного аудиту (дослідження 

санаційної спроможності підприємства); 3) організація ефективного 

менеджменту санації, а саме встановлення системи антикризового управління, 
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яка полягає в ефективному використанні фінансового механізму з метою 

запобігання банкрутству та фінансового оздоровлення підприємства [2].  

У процесі проведенні фінансової санації на підприємстві важливо 

визначити способи її фінансування. Так, фінансова санація може здійснюватися 

за власний рахунок підприємства, за кошти кредиторів чи персоналу 

підприємства, за рахунок державного фінансування. 

Найчастіше фінансову санацію підприємства проводять за власні кошти. 

Такий спосіб фінансування передбачає здійснення реструктуризації активів, 

зменшення витрат чи збільшення виручки від реалізації продукції.  

Санаційні заходи, що передбачають зміну структури та складу активної 

частини балансу (також супроводжуються змінами у складі та структурі пасивів) 

включають: мобілізацію прихованих резервів; використання зворотного лізингу; 

лізинг основних фондів; здача в оренду основних фондів, які не в повній мірі 

використовуються у виробничому процесі; оптимізація структури розміщення 

оборотного капіталу; продаж окремих, низькорентабельних структурних 

підрозділів (філій); використання давальницької сировини; рефінансування 

дебіторської заборгованості та ін. Санаційні заходи, що спрямовані на 

реструктуризацію пасивів підприємства насамперед передбачають зменшення 

зареєстрованого капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій та 

їх кількості з метою: одержання санаційного прибутку з наступним 

спрямуванням його на покриття балансових збитків та приведення у 

відповідність розміру основних і оборотних засобів підприємства з розміром 

його власного капіталу. 

Блок санаційних заходів, що полягає у зменшенні витрат, здійснюється за 

двома напрямками: призупинення інвестиційних вкладень у ризикові 

інвестиційні проекти та проекти з довготривалим строком окупності; та 

зниження валових витрат (зменшення витрат на персонал).  

Збільшення виручки від реалізації продукції може бути здійснено за 

допомогою всіх можливих заходів активізації збутової (маркетингової) 

політики підприємства. Стимулювати збут можна як наданням знижок 
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покупцям, так і помірним збільшенням цін; як масовою рекламою, так і її 

припиненням. Тип санаційних заходів у даній сфері залежатиме від 

конкретного підприємства та від обраної ним стратегії маркетингу [1]. 

Отже, фінансова санація відіграє важливу роль для оздоровлення 

підприємств, що функціонують на межі банкрутства та намагаються подолати 

внутрішню кризу діяльності. За умов ефективної процедури проведення та 

обрання способу фінансування санації можна подолати негативні чинники, які 

призводять до фінансової дестабілізації підприємства та забезпечити подальше 

оздоровлення і розвиток підприємства. 
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Дуже часто рішення про купівлю товару або послуги приймаються в 

результаті зміни емоційного стану покупця. Ключ до успіху у будь-якому 

бізнесі - це розуміння психології клієнтів. Маркетологи всього світу щодня 

ламають голови, намагаючись зрозуміти, як привернути увагу користувачів. 

Проте не обов'язково володіти навичками гіпнозу, щоб добитися прихильності 

людей, адже допомогти фахівцям в цій нелегкій справі можуть тригери. 

Включивши їх, ви запускаєте в мозок особливі імпульси, які примушують 
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людину діяти певним чином. У маркетингу цим можна скористатися, щоб 

ненав'язливо підвести користувачів до усвідомлення того, що саме ваш товар їм 

потрібний. 

Як відомо, усі ми відчуваємо емоції. Емоції, як правило, з'являються тоді, 

коли є присутнім який-небудь зовнішній подразник, тобто, перед тим, як 

випробувати певну емоцію, наші органи відчуттів спочатку приймають свого 

роду зовнішній сигнал, потім отримана інформація передається в мозок, після 

чого перетвориться в емоцію (у зовнішньому і внутрішньому прояві). Цей 

зовнішній подразник (спусковий механізм), яким можуть бути хороші або 

погані новини, анекдот або сумна історія, автомобільна катастрофа, смачні або 

неприємні запахи, називається тригером [1]. 

 Завдання професійного маркетолога полягає в тому, щоб грамотно 

використати емоційні тригери: дозволити відчути задоволення від купівлі, 

насолодитися процесом вибору товару і так далі. Тому дуже важливо, щоб при 

розробці маркетингових і рекламних повідомлень підприємці зробили 

правильний заклик до емоцій потенційних клієнтів [3]. Це стосується і текстів 

на сайті, і слоганів, і банерів, і рекламних оголошень.  

До основних емоційних тригерів в маркетингу (у тому числі, в інтернет-

маркетингу) відносяться [2]: 

 Страх - "Якщо я не прийму рішення зараз, я упущу щось важливе". 

Страх є одним з найсильніших чинників в маркетингу, і використання цієї 

емоції дозволяє швидше добитися необхідних результатів. Складаючи 

повідомлення, спирайтеся на формулу: "Станеться щось погане, якщо ви цього 

не зробите". Наприклад: "Ваша шкіра покриється зморшками, якщо ви не 

купите розгладжуючий крем для лиця". 

 Жадібність - "Якщо я прийму рішення зараз, я буду винагороджений". 

Саме завдяки цьому імпульсу споживачі так охоче придбавають товар зі 

знижкою, беруть участь в акціях і відстоюють довгі черги за безкоштовними 

зразками. Такі фрази, як "Два за ціною одного"! чи "Знижка 70%" діють на 

покупців безвідмовно. 
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 Суперництво - "Якщо я не прийму рішення зараз, хтось інший купить цей 

товар". 

Багато споживачів хочуть почувати себе нарівні або краще, ніж інші. 

Прагнення "обігнати" інших покупців і стати на їх фоні першим, хто 

скористався вигодами продукту, викликає почуття суперництва і підштовхує до 

здійснення купівлі. 

 Приналежність - "Якщо я прийму рішення зараз, я буду в групі" 

Людська природа така, що більшість людей не хочуть відчувати самотність і 

відособленість. Покупці часто купують товари, щоб відчути себе частиною 

певної групи. Багато компаній ефективно використовують ці бажання 

споживачів і будують рекламні повідомлення по формулі: "Купивши наш 

продукт, ви стаєте частиною нашої великої сім'ї". 

 Перевага - "Якщо я прийму рішення зараз, я виглядатиму особливим" 

Використання почуття переваги як емоції, що підштовхує до дії, формує у 

покупців бажання придбати продукт, тому що це забезпечить їх винятковість, 

дозволить відчути себе особливими або викликати заздрість оточення. 

Наприклад, ексклюзивний тариф, який коштує дорожче за інші тарифи, але дає 

своєму володареві почуття переваги. 

 Лідерство - "Якщо я прийму рішення зараз, я буду першим"! 

Багато споживачів хочуть бути першими у вивченні і освоєнні нових 

продуктів. Ця аудиторія активно реагує на маркетингові повідомлення, що 

апелюють до їх емоцій, які пов'язані з лідерством і примушують їх відчувати, 

що вони перші. Такі користувачі, найімовірніше, не пропустять фрази ніби: 

"Станьте першим, хто оцінив вигоди нашого продукту". 

Існує безліч тригерів, які можна використати, щоб викликати емоції у 

цільової аудиторії і конвертувати їх в потрібні вам дії. Користувачі отримують 

величезну кількість рекламних повідомлень щодня, і для того, щоб звернути їх 

увагу на ваш продукт, треба змусити їх відчути певні емоції. 

Ваші маркетингові повідомлення повинні вирішувати дві задачі: 

підштовхувати споживачів що-небудь відчувати і мотивувати їх діяти завдяки 
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цим почуттям. Емоції - потужна зброя, і їх грамотне використання дозволить 

значно збільшити кількість покупців.  
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Нынешний этап реформирования экономики касается роли в ней малого 

бизнеса и конкуренции. Интересно, что по этим позициям дискуссия в 

значительной мере «приглушена»: многие оппоненты по сути согласны с тем, 

что обеспечение конкурентной среды функционирования хозяйствующих 

субъектов – залог успеха реформационной деятельности. Между тем, как нам 

представляется, эти вопросы не столь просты, требуют существенного 

прояснения и подлежат дальнейшему обсуждению. 

Малый бизнес – неотъемлемая компонента рыночной экономики: 

безусловно, может дать ощутимую долю ВВП, в значительной мере обеспечить 
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занятость, содействовать смягчению социальной напряженности и т.п. Если 

удельный вес малого бизнеса в ВВП страны в 2009 году составлял 50,1% [2], то 

в 2014 году этот показатель превысил 56,0% [1].  

Однако практика демонстрирует и другое: малый бизнес сегодня – не 

столь предтеча крупного производства (как это было в прошлом), сколько 

производное от него. Поэтому перспективы развития малого 

предпринимательства сегодня в решающей мере определяются его интеграцией 

в многообразных формах (контрактно-подрядных, лизинговых, 

франчайзинговых, связанных с венчурным финансированием и др.) с 

крупнокорпоративными субъектами
5
. Макроэкономическим свидетельством 

производности малого бизнеса от крупного, несомненно служит  существенная 

помощь первому со стороны государства, ибо средства, выделяемые 

государством на соответствующие цели, имеют своим источником, в частности, 

налоговые поступления от крупных корпораций. 

Следовательно, из констатированной производности малого 

предпринимательства от крупного следует, что становление дееспособного 

сектора малых предприятий в принципе исключено и все призывы, равно как и 

ревнителей малых хозяйственных форм из любых группировок экономистов, 

останутся пустыми декларациями. 

В условиях углубления экономических реформ в стране, стало 

очевидным, что успешная реализация деятельности малого бизнеса зависит не 

только от усилий органов республиканского управления, но и от  эффективных 

мер со стороны органов региональной власти, способных заметно расширить 

спектр инструментов и масштабы финансово-экономического содействия 

процессам  становления малого бизнеса на местах. 

Резкие различия в темпах развития регионального механизма финансово-

экономического обеспечения малого бизнеса  требуют глубокого научного 

анализа и разработки практических рекомендаций по его дальнейшему 

                                                           
5
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спецкурсе А.Шулуса «Становление системы малого предпринимательства в России», опубликованном  в №5-6-

7 «Российского экономического журнала» за 1997г. 
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институциональному и функциональному развитию в регионах. В связи с этим 

возникает потребность в научно-методическом обосновании функций, 

структуры и принципов его функционирования. 

Кроме того, серьезным барьером на пути развития малого 

предпринимательства стали и некоторые принятые в последнее время 

законодательные меры в рамках углубления экономических реформ. Об 

отрицательном воздействии на это развитие единого налогового платежа (ЕНП) 

прямо высказывалось на страницах экономических журналов [3], поскольку не 

для всех видов деятельности эта система пошла во благо.  

В связи с этим необходимо рассматривать вопросы текущего и 

перспективного прогнозирования модели единого налогового платежа в целях 

определения оптимальной экономической границы прибыли на микроуровне в 

качестве составной части налогового процесса, осуществляемого в целях 

оптимизации налоговых обязательств предприятий, разработки прогноза 

распределения прибыли. 

Как следует из вышесказанного, для единого налогового платежа 

характерен широкий спектр варьируемых параметров на региональном уровне: 

регулирующие коэффициенты, базовая доходность, виды деятельности. Исходя 

из этого, для решения задачи оптимизации ЕНП в целях определения 

экономической границы прибыли целесообразно использовать методы 

линейного и нелинейного программирования. 

Задача оптимизации сводится к определению таких регулируемых 

параметров, которые обеспечивали бы требуемое перераспределение налоговой 

нагрузки на единицу физического показателя между подвидами деятельности 

при сохранении на действующем уровне налоговых поступлений. 

Решение вышеописанных вопросов, несомненно создали бы более 

благоприятные конкурентные условия для развития малого бизнеса. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ  

БЕСКИДСЬКОГО ТУНЕЛЮ)                                               

 

Руда О. М. 

Науковий керівник: старший викладач Гунько  М. М.   

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)                                                                                      
 

Згідно закону України «Про транскордонне співробітництво»  -  спільні дії,  

спрямовані на встановлення    і     поглиблення     економічних,     соціальних, 

науково-технічних,  екологічних,  культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими 

органами  виконавчої  влади  України та територіальними громадами, 

відповідними органами влади  інших  держав  у  межах  компетенції, визначеної 

їх національним законодавством [1].                                                                 
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В сучасних умовах важливу роль у транскордонному співробітництві 

відіграє Львівська залізниця:   

- Міжнародне сполучення забезпечують 17 прикордонних переходів: 

Мостиська І-ІІ, Ягодин, Рава-Руська І-ІІ, Ужгород І-ІІ, Чоп І-ІІ, Батьове, Вадул-

Сирет, Ізов, Дякове…. 

- На залізниці діє 354 станції, з-поміж яких  вузлові: Львів, Стрий, 

Тернопіль, Івано-Франківськ,  Чернівці, Чоп, Ужгород, Здолбунів, Ковель та 

інші;                                                                                        

- Шляхи Львівської залізниці мають 21.07 тис.км;      

- У структурі Львівської залізниці - 5 дирекцій: Львівська, Івано-

Франківська, Рівненська, Тернопільська та Ужгородська [2]. 

 Залізничний транспорт відіграє важливу роль у функціонуванні та 

розвитку товарного ринку країни і задоволенні потреби населення в 

пересуванні. Основна роль залізниць визначається великими відстанями 

перевезень від головних туристотворчих центрів країни до її зовнішніх 

кордонів. За статистичними даними вантажні перевезення складають 469 

млн.тонн пасажирські перевезення складають 430 млн.осіб [3] .  

З метою підвищення транзитного потенціалу України на замовлення 

«Укрзалізниці» розпочалися проектні роботи з будівництва новітнього 

двоколійного Бескидського тунелю, що дозволить Україні збільшити обсяг та 

якість перевезень на так званому Крицькому 5 європейському транспортному 

коридорі між Італією, Словенією, Угорщиною, Словаччиною, Україною та 

Росією. 

У 2006 році «Укрзалізниця» оголосила тендер на реконструкцію 

Бескидського тунелю. З 2007 року велися проектно-вишукувальні роботи, 

розвідка рельєфу і геодезичні роботи. На ці роботи виділено кошти в сумі 

40 млн. доларів США від ЄБРР. Бескидський тунель — перший значний 

елемент транзитної транспортної інфраструктури України, що створюється за 

роки незалежності із залученням іноземних фінансових ресурсів. Проектом 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%91%D0%A0%D0%A0
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передбачено будівництво нових під'їзних шляхів і створення нового 

двоколійного залізничного тунелю поряд з діючим. 

Процес будівництва розпочався вже минулого року за новоавстрійським 

методом завдяки якому зростають темпи будівництва і продуктивність праці, 

підвищуються гідроізоляційні властивості тунелю та його безпека. Новий 

тунель буде довшим за історичний його довжина становитиме 1822 метри, 

замість 1746. Історичний Бескидський тунель було відкрито ще 1886 року, за 

часів коли нинішня Західна Україна входила до Австро-Угорської імперії. 

Тунель проектувався як важливий перехід зі східних регіонів Австро-Угорщини 

до центральної Європи, а також мав зв’язати Закарпаття із іншою частиною 

сучасної України. Бескидський тунель не постраждав під час Першої Світової 

війни, але потребував реконструкції після другої. Враховуючи важливість 

тунелю його ремонт було проведено в стислий термін і регулярний рух поїздів 

відновився вже 1946 року. Півстоліття тунель слугував стратегічним переходом 

для Радянських залізниць. В окремі роки через нього проходила половина 

пасажирських та вантажних перевезень, що перетинали Західні кордони СРСР. 

Та з часом Безкидський перехід став потребувати модернізації, аби забезпечити 

необхідну швидкість залізничних перевезень та їхню безпеку. І тепер після 

років проектних робіт плани «Укрзалізниці» втілюються в життя. Пуск нової 

черги Бескидського тунелю дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг 

транзитних та внутрішніх залізничних перевезень. Пропускна здатність нового 

двоколійного тунелю значно зросте, та складатиме близько 100 поїздів за добу, 

замість 47 які можуть проїхати сьогодні. Максимальна швидкість руху поїздів 

теж зросте із 40 км/год до 60 км/год. Завдяки будівництву Україна ліквідує 

єдине бар’єрне місце на усьому міжнародному коридорі де знаходилася 

одноколійна ділянка. 

На даний час будівництво тунелю є одним з найбільших інвестиційних 

проектів, які виконуються в Україні при допомозі ЄБРР. Проект крім 

найважливіших транспортних завдань сприяє працевлаштуванню жителів 
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Львівської та Закарпатської областей, та розв’язує ряд інших економічних та 

екологічних проблем. 

Львівська залізниця відіграє дуже важливу роль в траскордонному 

співробітництві. Саме конструктивність праці,яку вдалося досягти адміністрації 

залізниці, є тим важливим чинником,який вже впродовж багатьох років 

забезпечує фінансову стабільність та робочу гармонійність усіх працівників без 

перебільшення значущої і стратегічної галузі-залізничного транспорту. 
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 Науковий керівник: к. е. н., доцент Овчарук М. П. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

В сучасних умовах виникає необхідність дослідити ряд теоретичних і 

практичних проблем, які виникають у процесі управління фінансами на 

місцевому рівні. Тому дослідження теоретичних і практичних проблем 

місцевих фінансів, сьогодні є однією з найбільш важливих завдань. 

Теоретичним та практичним аспектам управління фінансами доходів та 

видатків місцевих бюджетів в умовах розвитку місцевого самоврядування 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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присвячені праці вітчизняних авторів, таких як І. Буряковського, О. Василика, 

А. Єпіфанова, І. Сала, В. Кравченко, О. Кириленко  та ін.. 

Місцеві бюджети – це основний фінансовий план розвитку територіальних 

громад, районів, міст і областей України. Прибуткова частина кожного 

місцевого бюджету відображає результати роботи підприємств, організацій та 

інших суб'єктів господарювання, що діють на визначеній території, масштаби 

їхньої діяльності й обсяги прибутків, частина з яких мобілізується в прибутки 

місцевих бюджетів за допомогою податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів.  

Управління місцевими бюджетами на сучасному етапі є недосконалим та 

потребує реформування та надання місцевим органам самостійності в розподілі 

коштів. Для цього необхідно здійснити децентралізацію як одну із складових 

процесу управління. Вона буде регулюючим механізмом, що здатен реально 

впливати на регіональний розвиток – формувати фінансову самодостатність 

територіальних громад, оптимізувати процеси перерозподілу бюджетних 

ресурсів між територіями, активізувати місцевий економічний розвиток, 

забезпечувати населення територіальних громад суспільними послугами на 

законодавчо визначеному рівні, вирішувати соціальні проблеми. 

 При цьому, ключову роль у становленні системи самостійних місцевих 

бюджетів відіграють їх доходи, які забезпечують фінансову основу місцевого 

самоврядування, закріплюють їхню економічну самостійність, активізують 

господарську діяльність та дають змогу місцевим органам влади розвивати 

інфраструктуру та розширяти економічний потенціал регіону. Найнадійнішим 

джерелом доходів як місцевого, так і державного бюджетів є податки. 

 Щодо видаткової частини місцевих бюджетів, сьогодні досить гостро 

постає проблема вироблення дійового механізму, який би забезпечив 

підвищення її ефективності та раціональності використання, цільове її 

спрямування. Запорукою цього є удосконалення системи планування видатків 

місцевих бюджетів та контроль за їх використанням. Ключовими моментами, 

на яких базується порядок формування витрат бюджетів всіх рівнів, є наступні: 
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єдина методологія; нормативи мінімальної бюджетної забезпеченості 

(мінімально припустима вартість державних або муніципальних послуг у 

грошовому вираженні розраховуючи на душу населення); нормативи 

фінансових витрат розраховуючи на одну послугу. 

Враховуючи вище сказане, необхідно на державному рівні здійснити 

наступне: 

По-перше, розподіл функцій управління між державою та місцевими 

органами має здійснюватися за принципом доцільності: ту чи іншу задачу 

потрібно відносити до компетенції того рівня управління, яке краще та 

економніше може його виконати.  

По-друге, систему саморегулювання спрощено можна представити такою 

схемою: місцева адміністрація самостійно, не порушуючи чинного 

законодавства, вирішує всі питання, які стосуються організації місцевого 

життя. 

По-третє, необхідно правильно планувати розподіл ресурсів з урахуванням 

макроекономічної політики. 

По-четверте, необхідно враховувати і раціональне використання ресурсів 

(виконання бюджету), що у свою чергу передбачає використання певних 

методів при формуванні доходів місцевого бюджету (див. табл. 1). 

 Таблиця 1  

Методи формування місцевих доходів
1
 

Методи Доходи 

1. Підприємницька  

діяльність: 

- частина прибутку місцевих підприємств; 

2. Від майнових прав та 

майна 

- постійні (здача в оренду) 

- разові (реалізація майна) 

3. Податковий - місцеві податки і збори 

1. Складено згідно проведеного дослідження 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Таким чином, перед фінансовою наукою і практикою виникає надзвичайно 

важливе завдання - розробити і запровадити якісно нові підходи до управління 

бюджетними фінансовими ресурсами на рівні адміністративно-територіальних 

одиниць. У вирішенні цього завдання можна виділити два аспекти. По-перше, 

обґрунтування методологічних основ управління бюджетними фінансовими 

ресурсами регіонів. По-друге, розробку конкретних механізмів реалізації 

поставлених завдань у практиці управління. 

 Отже, фінансове планування і прогнозування - є панацеєю від усіх 

проблем органів місцевого саморегулювання. Воно також має обмеження щодо 

сфери та можливості використання, які необхідно враховувати ще перед 

початком створення системи фінансового планування та прогнозування.  
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Шлях європейської інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність 

змін у політичній, економічній та соціальній сферах нашої державою. Саме 
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тому в останні роки проводяться суттєві реформи в освітній сфері, з метою 

досягти рівня найкращих світових стандартів.  

Вища освіта у країнах Європи – це низка виховних заходів спрямована на 

створення нової інтелігентної еліти, висококваліфікованих кадрів та 

професіоналів своєї справи. Саме тому, престиж освіти у Європі дуже високий. 

Там, не кожен, хто здобув середню освіту, продовжує вчитися у ВНЗ, адже 

люди розуміють, що навчання – це не просто здобуття диплому, це виховання у 

собі якостей майбутнього перспективного працівника.  

Навчання у  країнах Європи базується на Болонській системі. З 2005 року 

Україна поповнила ряди країн, що навчаються згідно цього процесу. Основні 

положення Болонського процесу: дворівнева структура вищої освіти, висока 

мобільність викладачів та студентів, єдина система кредитних одиниць 

(система ЄКТС)[1]. Одним з важливих положень Болонської системи є 

орієнтація вищих навчальних закладів на те, щоб дати своїм випускникам такі 

знання, які можна застосувати не тільки в теорії, а й на практиці. Усі здобуті 

професії повинні мати попит на ринку праці[2].  

Ключовим інструментом запровадження інновацій в країнах Європи 

стало запровадження нового законодавства. З 6 вересня 2014 року в Україні 

вступив в силу новий Закон «Про вищу освіту», який декларує інтеграцію до 

Європейського та світового освітнього процесу та запроваджує наступні зміни: 

- розширення автономії ВНЗ. Діяльність ВНЗ в Україні базується на 

принципах автономії та самоврядування, в тому числі і у фінансовій сфері; 

- встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені: 

молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії і доктор наук; 

- створюватимуться умови для збільшення мобільності студентів і 

викладачів; 

- обов'язкової частина диплому бакалавра, магістра, доктора філософії є 

додаток до диплома європейського зразка; 

- українські ВНЗ можуть вільно наймати випускників та професорів 

закордонних вузів [3]. 



338 

Євроінтеграція – це крок уперед. Дипломи українського зразка не дуже 

добре сприймаються за кордоном. Українська освіта знецінена, визнання 

диплома –  складна процедура. Те, що Україна є учасницею Болонської системи 

та Лісабонської конвенції про визнання дипломів, ще не означає, що її дипломи 

визнають автоматично. Наближення до Європейських стандартів значно 

спростить ситуацію. Спрощення процедури сприятиме працевлаштуванню 

наших випускників закордоном. З тим, як з’явиться політичне визнання 

держави, прийде й освітнє. Це допоможе налагодити конфігурацію з ближніми 

європейськими сусідами. Та це матиме й свої негативні наслідки. Україна з 

моменту оголошення незалежності і так втратила більше 20% свого 

інтелектуального потенціалу[1]. Якщо держава й надалі не розвиватиме 

систему з працевлаштуванням, то кількість кадрів, яка виїжджає за кордон буде 

більшою.  

Українська освіта стане більш конкурентоспроможною на міжнародному 

ринку, інтеграція сприятиме розвитку освітнього простору. Розвиток 

європейського співробітництва щодо контролю якості освіти надасть змогу 

придушити в українських ВНЗ корупцію та наладити чітку схему здобуття 

оправданого диплому.  Після того, як Європа, в певному сенсі, візьме опіку над 

Україною, вона слідкуватиме за тим, щоб гарантія якості освіти відповідала 

дійсності.  

Євроінтеграція є рушієм прогресивного вивчення англійської мови в 

Україні. Розвиток міжінтернаціональної мови сприятиме налагодженню 

зав’язків з іншими країнами. Адже, дуже важливо спілкуватися з опонентом 

«його мовою».  Укріплення на міжнародній арені, співпраця з розвиненими 

державами прискорять і внутрішньодержавний розвиток.  

Отже, важливою складовою соціального та економічного розвитку є 

освіта. Модернізація та вдосконалення методів навчального процесу сприятиме 

глобалізації освітніх процесів у країні. Важливим компонентом цього розвитку 

виступає саме євроінтеграція, яка сприятиме зближенню з країнами західного 

зразку, налагодженню зав’язків з більш розвиненими державами та 
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максимізуватиме  мобільність та лібералізацію. Можливо, саме після цього 

наші трудові ресурси зможуть на рівні конкурувати з іншими. 
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В сучасних умовах постає необхідність ефективного використання 

нематеріальних ресурсів. Однією з їх складової є інтелектуальна власність, яка 

виступає одним із факторів економічного, соціального та виробничого 

потенціалу країни. 

Питанню інтелектуальної власності приділялося багато уваги в працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, Жарінова А.Г. досліджувала роль 

інтелектуальної власності в стратегії економічного розвитку України на 

початку ХХІ ст., Бошицький Ю.Л. розглядав питання модернізації та правового 

регулювання інтелектуальної власності. 
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Метою дослідження є визначення впливу інтелектуальної власності на 

економічне зростання країн. 

За оцінками Світового банку, фізичний капітал в сучасній економіці 

формує 16% загального обсягу багатства кожної країни, природний — 20%, а 

людський капітал — 64%. У таких країнах, як Японія і Німеччина, частка 

людського капіталу становить до 80% національного багатства [1]. 

Україна, визначаючи свій вектор подальшого економічного розвитку у 

жорстких умовах ринкової економіки, наголосила на інноваційному шляху, 

який для нашої країни, виходячи з її потенціалу, є не тільки реальним, але й 

фактично єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від 

економіки індустріального типу до постіндустріальної економіки [2].  

При середніх показниках в країнах Європейського Союзу, де обсяги 

нематеріальних активів дорівнюють 50– 80 % балансової вартості підприємств, 

внаслідок неврегульованості питань комерціалізації та введення в 

господарський обіг результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням 

оптимального поєднання інтересів їх творців, бізнесу та держави, в Україні 

вони не перевищують 1,5 % вартості основних засобів, в той час, як за 

підрахунками експертів реальна вартість таких активів становить не менше 15 

млрд. грн., а потенційно можливі обсяги таких активів досягають 200 млрд. дол. 

США [1]. 

За індексом глобальної конкурентоспроможності, який представляє 

Світовий Економічний Форум, Україна у 2013 р. отримала 4,05 бали і посіла 84 

місце серед 148 країн [3].  

Щодо захисту інтелектуальних прав власності, то за глобальним індексом 

інтелектуальних прав власності у 2013 р. Україна отримала 578 балів і зайняла 

32 місце серед 36 країн світу [4]. 

Низька роль інтелектуальної складової у вітчизняній економіці стримує 

розвиток інноваційних процесів. Незважаючи на те, що протягом останніх 7 

років обсяги бюджетних ресурсів на впровадження технологічних інновацій 

зросли в 15 разів, показники інноваційної діяльності підприємств з року в рік 
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знижуються [1]. Хоча, у 2013 році спостерігається підвищення активності у 

поданні заявок на об’єкти промислової вартості. До Державної служби 

інтелектуальної власності України надійшло більше 5,4 тис. заявок на 

винаходи, майже 10,2 тис. – на корисні моделі, понад 3,7 тис. – на промислові 

зразки і більше 34,2 тис. -  на знаки товарів і послуг [5]. 

Не дивлячись на той факт, що національне законодавство розвивалося з 

урахуванням перспектив інтегрування країни у всесвітню економічну систему 

та створення розгалуженої нормативної бази з питань правової охорони 

інтелектуальної власності, правозастосування системи в цілому є не досить 

ефективним через недостатню узгодженість положень нормативних актів. 

Серед головних причин недостатнього рівня ефективності охорони 

інтелектуальної власності в Україні є: – брак коштів в держави на патентування 

і здійснення реєстраційних процедур в зарубіжних країнах, – недостатній рівень 

правового виховання, – відсутність належної обізнаності в сфері захисту 

інтелектуальної власності за кордоном, неврегульованість законодавства, щодо 

передачі техніки, в т.ч. у випадках працевлаштування українців за кордоном. 

Інтелектуальна власність є інструментом економічного зростання й 

створення національного багатства, вона є джерелом додаткового доходу у разі 

створення інтелектуального продукту, який буде конкурентоспроможний на 

ринку. Проте, для створення та використання об’єктів інтелектуальної 

власності необхідно створити надійну систему охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності. Це, в свою чергу, надасть захист авторам і допоможе 

запобігти проблемам у разі порушення прав інтелектуальної власності, а також 

держава сприятиме застосуванню результатів інтелектуальної діяльності та 

розвитку інноваційної активності суспільства. 
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Постановка проблеми. Сьогодні проти суверенної України здійснюється 

так звана «гібридна війна». Вона розпочала новий етап функціонування країни 

у сфері політичних, економічних і військових відносин. В умовах цих змін 

забезпечення фінансово-економічної безпеки тісно пов'язане з вирішенням 

проблеми обороноздатності країни. Оскільки загроза повномасштабної війни в 

сучасній Україні постає з особливою гостротою, актуалізується проблема 

забезпечення економічної безпеки держави та практичних кроків у цьому 
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напрямку. Тому дослідження впливу воєнної загрози на фінансово-економічну 

безпеку держави є однією з актуальних проблем.  

Метою написання даної статті є теоретичне дослідження впливу 

воєнної загрози на фінансово-економічну безпеку держави. 

Виклад основного матеріалу: Базовим критерієм забезпечення 

національної безпеки будь якої держави є рівень розвитку її економіки.  

Стійкий розвиток економіки – це основа реалізації національних інтересів будь 

якої країни. В свою чергу, економіка не може активно розвиватися, коли на 

частині територій держави йдуть бойові дії, а інша частина знаходиться під 

фактичною окупацією. Україна впродовж багатьох років скорочувала витрати 

на озброєння. Армія була єдиним силовим відомством, видатки на утримання 

якого в країні постійно зменшувалися. Тільки після анексії Криму Росією та 

початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році видатки на армію у 

бюджеті на 2015 рік були збільшені більше, ніж вдвічі - до понад 44 млрд. грн., 

проти менше 20 млрд. грн. у 2014 році. А загалом силові відомства мають бути 

профінансовані на майже 83 млрд. грн., проти 48 млрд. грн. у 2014 році. 

Військові видатки, а також видатки, пов'язані із військовими діями, наприклад, 

на компенсації біженцям, перевищують 5% ВВП України у 2015 році. [4,5.]  

Україна зазнає значних макроекономічних втрат. Так, обсяг реального ВВП 

України в четвертому кварталі 2014-го року скоротився на 5,1%, порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. Згідно з оперативними даними 

Національного банку і Мінфіну, за підсумками року падіння ВВП становило 

орієнтовно 6,7-7%. Бюджет України на 2015 рік приймався з розрахунку 

падіння ВВП на рівні 4,3%. Скорочення обсягів промислової продукції за 2014-

й рік склало в цілому по Україні понад 10%. Загалом військове протистояння на 

сьогодні знищило майже 20% нинішнього економічного потенціалу України, 

включно з орієнтовними доходами і валютними надходженнями. Найзначніших 

втрат від російської агресії зазнає промислове виробництво. Крім того, в 

Україні скоротився видобуток вугілля на 35%. З 150 вугільних шахт 115 

знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Втрати вітчизняних 

http://ukr.lb.ua/news/2015/01/01/291194_oprilyudneno_tekst_byudzhetu.html
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металургійних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні близько 40 млрд. 

гривень: 25 млрд. – це втрата доходу від не випущеної продукції, 15 млрд. – це 

вартість зруйнованих основних фондів. [5.] Також, варто зазначити, що за 

попередніми підрахунками, втрати вітчизняних машинобудівних підприємств в 

2014 році оцінюються на рівні 10 млрд. грн. Фінансисти зазначають, що 

конфлікт на Донбасі справив великий негативний вплив на динаміку товарного 

експорту, оскільки на Донецьку та Луганську області в 2013 році припадало 

25% експорту. У сільськогосподарському секторі, за попередніми 

підрахунками, Україна щорічно недотримуватиме більше 3% валової продукції 

сільського господарства. Таким чином, можна припустити, що якби не бойові 

дії, в Україні було б економічне зростання. [2.] 

Український уряд докладає зусиль для наповнення бюджету, втім бойові 

дії на сході країни суттєво впливають на стан її економіки. В умовах, коли 

необхідно збільшувати військові видатки та видатки, що спричинені 

військовими діями, а бюджет втратив значну частину своїх доходів через 

окупацію і руйнування, уряду слід було негайно знайти джерело наповнення 

бюджету. Таким джерелом став Військовий збір, згідно з яким кожен 

працюючий українець відраховує на потреби армії 1,5% від своєї зарплати [3]. 

Підприємства Укроборонпрому, також, суттєво збільшили 

завантаженість. Їхні заводи ремонтують військову техніку, яка простоювала 

десятиліттями, але зараз потрібна в зоні АТО. Військові дії дали відчутний 

поштовх для розвитку виробництва вітчизняних типів озброєння, що за своєю 

якістю та функціональністю нічим не поступаються лідерам світового ринку. 

Найяскравіші приклади нової військової техніки, яку було прийнято на 

озброєння ЗСУ у 2014-2015 роках: військово-транспортний літак короткого 

злету і посадки АН-70, броньована вантажівка KRAZ Раптор, бойова 

броньована колісна плавуча машина БТР-3Е1, бойовий ракетний модуль 

Сармат, штурмові гвинтівки Форт-221 та Форт-224, ручний кулемет Форт-401 

та багато інших, включно з різноманітними модифікаціями до вже існуючої 

техніки. [1.] 
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Висновок. Важливою умовою ефективного функціонування держави є її міцна 

фінансово-економічна безпека, в той час, коли бойові дії створюють реальну 

загрозу для неї. Воєнна загроза вимагає додаткових фінансових надходжень, 

руйнує інфраструктуру, призводить до смерті сотень військових та цивільних 

осіб. Все це знекровлює економіку, що призводить до важких фінансових 

наслідків і позбавляє можливості проводити важливі реформи.  Для подальшого 

ефективного економічного розвитку країни слід забезпечити відновлення 

повного контролю над окупованими територіями та відновлення 

інфраструктури в районах, що найбільше постраждали від бойових дій.  
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Подолання фінансово-економічної кризи в Україні в умовах військового 

та  політичного протистояння на сході країни неможливе без примноження та 

підвищення ефективності використання її економічного потенціалу, у тому 

числі природних ресурсів, та досягнення енергетичної незалежності. Це, в свою 

чергу, передбачає зміну підходів щодо  державного  регулювання 

газовидобувної галузі, перш за все інструментів та принципів фіскальної 

політики у цій сфері. Незважаючи на деякі законодавчі зміни,  що мали місце 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
file:///C:/Users/Ирина/AppData/Local/Temp/:%20http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80-19
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протягом останнього року, вітчизняна податкова система поки-що не виконує 

функцію стимулювання інвестицій у цю галузь, нарощування нею  обсягів 

виробництва та збільшення доходів державного бюджету [1].  

Проблеми вдосконалення відносин у сфері державних фінансів є 

об’єктом активних наукових досліджень. Зокрема їм присвячені роботи таких 

науковців як:  А. Соколовська [1], В. Князькова [2], О. Молдован [3]. Водночас, 

напрями вдосконалення системи оподаткування вітчизняної газовидобувної 

галузі ще недостатньо досліджені у вітчизняній економічній літературі.  

Мета дослідження: визначити можливі економічні наслідки змін у 

фіскальній політиці щодо газовидобувної галузі та запропонувати шляхи 

стимулювання її розвитку. 

Слід зазначити, що податкова реформа була проголошена новим урядом 

та парламентом як один з пріоритетів їх діяльності, покликаних стимулювати 

розвиток бізнесу, приплив інвестицій, структурні зміни в економіці та 

підвищення ефективності використання вітчизняного економічного потенціалу. 

В змінах до Податкового Кодексу України, прийнятих парламентом 28 

грудня 2014 р., було передбачено ряд змін у цьому напрямку. Зокрема, було 

скорочено кількість податків та зборів з 22 до 9. 

При цьому було збільшено ставку рентної плати на видобуток газу, який 

продається не для потреб населення. (Для свердловин глибиною до 5000 м -  з 

28% до 55%, а зі свердловин глибиною понад 5000 м - з 15% до 28%) [4]. При 

цьому, передбачалось, що дане підвищення сприятиме додатковим 

надходженням до державного бюджету в обсязі 9 млрд. грн.  

Водночас, слід враховувати, що газовидобувна галузь  має один з 

найвищих періодів окупності інвестицій (понад 5 років), тому доже чутлива до 

змін податкового навантаження [3]. Підвищення ренти суттєво зменшує її 

інвестиційну привабливість, є чинником відтоку з неї капіталу, скорочення 

видобутку газу та, відповідно, податкових  надходжень до бюджету [1]. 

Крім того, скорочення видобутку газу вітчизняними газовидобувними 

компаніями призведе до збільшення бюджетних витрат та погіршення сальдо 
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торгового балансу, оскільки зросте потреба у збільшенні обсягів його закупок 

за кордоном. У свою чергу, це створить додатковий девальваційний тиск на 

вітчизняну валюту та сприятиме підвищенню вартості газу на вітчизняному 

ринку. Це викличе мультиплікативний ефект у формі загального скорочення 

виробництва, споживання та прискорення інфляції. Крім того, зменшення  

виробництва у газовидобувній галузі призведе до загострення соціальних 

проблем через зростання безробіття та скорочення реальних доходів населення, 

що в свою чергу, призведе до зменшення бюджетних находжень та збільшення 

бюджетних витрат. У підсумку, загальні втрати державного бюджету,  за 

приблизними оцінками, становитимуть близько 14 – 16 млрд. грн. 

Отже, прагнення уряду збільшити податкові надходження за рахунок 

збільшення оподаткування підприємств газовидобувної галузі, не повинне 

суперечити завданням підвищення її інвестиційної привабливості,  

стимулювання її  розвитку та підвищення ефективності. Пріоритетом  має стати 

досягнення енергетичної незалежності країни та зниження тарифів. Фіскальна 

політика у цій сфері має бути спрямована на стимулювання 

геологорозвідувальних робіт, технічного переоснащення газовидобувних 

підприємств, залучення іноземного капіталу, зниження собівартості газу та 

збільшення його видобутку.   

З цією метою, пропонується надання державних гарантій на 

кредитування проектів з розвідки та розробки нових газових родовищ,  а також 

зниження рентних платежів до попереднього рівня і мораторій на їх зміну 

тривалістю 5 років. Одночасно потрібно посилити державний контроль за 

виконанням приватними газовидобувними компаніями інвестиційних 

зобов’язань та їх націоналізація, у випадку невиконання цих зобов’язань, з 

наступною передачею, на відкритих конкурсах, більш ефективним власникам. 
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В условиях рыночной экономики проблемы занятости требуют 

пристального внимания государственных органов, непосредственно имеющих    

отношение к ним, общественности, а также представителей науки [1]. За 

последние пять лет динамика занятого населения республики и ее регионов 

выглядит следующим образом. 

Таблица 1 

Занятое население Республики Казахстан и ее регионов 

Как видно из данных вышеприведенной таблицы, по абсолютной 

численности  занятых г. Алматы среди регионов республики занимает третье 

место после Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Следует 

напомнить, что этот же порядок распределения мест соответствует и 

 Занятые, тыс. человек 

2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Казахстан 7 903,4 8 114,2 8 301,6 8 507,1 8 570,6 

Акмолинская 405,6 413,3 418,5 416,4 419,0 

Актюбинская 373,3 378,5 395,6 410,9 412,7 

Алматинская 

Атырауская 

Западно- 

Казахстанская 

807,0 

242,1 

313,0 

843,0 

256,1 

315,6 

899,0 

269,0 

315,9 

969,7 

277,3 

315,4 

993,1 

279,5 

316,5 

Жамбылская 539,2 551,3 557,0 559,9 550,8 

Карагандинская 

Костанайская 

695,2 

510,5 

704,3 

512,6 

700,4 

512,8 

703,0 

511,2 

707,2 

503,6 

Кызылординская 

Мангыстауская 

287,0 

194,1 

298,7 

205,2 

318,9 

227,8 

329,1 

256,3 

334,4 

259,1 

Южно-Казахстанская 1 057,6 1 091,7 1 129,8 1 173,7 1 185,7 

Павлодарская 405,9 415,9 418,2 417,5 418,0 

Северо-Казахстанская 358,4 358,1 346,3 331,2 329,3 

Восточно- Казахстанская 715,1 726,1 717,9 710,4 708,2 

г. Астана 347, 366,7 375,4 393,9 410,5 

г. Алматы 652,2 676,9 699,2 731,0 743,1 

  Источник: {2]  
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численности населения этих регионов (на начало 2014 года, соответственно- 

2733279, 1984518 и 1507509 чел.).  

Уровень занятости, в процентах к экономически активному населению по 

г. Алматы остается неизменным в последние 3 года(2011-2013 годы), составив 

94,4 процента. Этот показатель оказался и самым низким среди регионов 

республики. Адекватные показатели и по уровню безработицы города. 

В 2013 году численность экономически активного населения в возрасте 15 

лет и старше составила 787,5 тыс. человек. В общей численности экономически 

активного населения, женщины составляют – 412,2 тыс. человек (52,3%). 

Уровень экономической активности сложился в 66,4%. 

 В экономике города были заняты 743,1 тыс. человек. Уровень занятости к 

экономически активному населению достиг 94,4%. Среди занятого населения 

численность наемных работников составила 683,5 тыс. человек или 92,0%, 

самостоятельно занятых – 59,6 тыс. человек или 8,0%. В общем числе занятого 

населения численность мужчин составила 357,7 тыс. человек (48,1%), женщин 

385,4 тыс. человек (51,9%). 

В структуре занятых основную долю – 82,7% составляли лица в возрасте 

25-54 лет; 10,3% - 16-24 лет; 6,4% - 55-64 лет. 

Численность безработного населения в 2013 году составила 44,4 тыс. 

человек. Уровень безработицы сложился в 5,6% (2012г. – 5,6%). 

Доля лиц, являющихся безработными в возрасте 25-54 года составила – 

84,7%, в возрасте 15-24 года – 10,8%. Безработные были незаняты по 

следующим причинам: 8,2% - уволены в связи сокращением штатов, 13,2% 

уволены по собственному желанию. 

Численность экономически неактивного населения в возрасте 15 лет и 

старше в 2013 году сложилась в 399,2 тыс. человек. Уровень экономической 

неактивности (пассивности) населения составил 33,6%. 

Основную долю экономически неактивного населения составляют 

пенсионеры – 45,4% и учащиеся дневной формы обучения – 45,9%, по 

состоянию здоровья (по причине инвалидности или нетрудоспособности) – 

3,5%, заняты ведением домашних дел – 3,2%. 
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По данным обследования занятости населения во II квартале 2014г. 

численность экономически активного населения в городе составила 809,1 

тыс.человек и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

увеличилась на 2,7%. 

Уровень экономической активности населения по сравнению с 

аналогичным периодом 2013г. увеличился на 0,7 процентных пункта и составил 

67,1%. 

Среди экономически активного населения 763,9 тыс. человек (94,4%) 

составило занятое население в экономике и 45,2 тыс. человек (5,6%) – 

безработные. 

Таблица 2 

Экономическая  активность населения г. Алматы 

 

 2 квартал 2014года 
 

тыс. чел. 

в процентах ко 2 

кварталу 2013года 

в процентах к 1 

кварталу 2014года 

Экономическое активное 

население 

809,1 102,7 100,3 

Занятое население 763,9 102,6 100,4 

Наемные работники 701,6 102,5 100,4 

Самозанятые 62,3 104,4 100,5 

Безработные 45,2 102,9 99,1 

Экономическое неактивное 

население 

 

396,4 

 

99,2 

 

99,3 

Источник: здесь и далее[3] 

Результаты обследования показали, что во II квартале 2014г. по сравнению 

с аналогичным периодом 2013г. уровень безработицы не изменился и составил 

5,6%. 

Таблица 3 

Ежеквартальная динамика уровня безработицы по г. Алматы 

 за 2013-2014гг. 

 Уровень безработицы, % 

 

Уровень молодежной 

безработицы в процентах 

15-24 15-28 

2013    

I      квартал 5,7 6,1 8,7 

II     квартал 5.6 5,8 8.4 

III    квартал 5,6 5,8 8.4 



351 

  

Выводы: Статистический учет, как известно, проводится в соответствии с 

методологией, базирующейся на международных стандартах, в частности, 

рекомендациях Международной организации труда (МОТ).  

Однако, как нам представляется, есть отдельные моменты объективного 

или субъективного характера, требующие уточнения. 

В частности, в 2013 году по сравнению предыдущим рост численности 

занятых в обрабатывающей промышленности города вырос на 7,4 тыс. 

человек(с 53 до 60,4 тыс. чел.). Каков фактор роста? То же относится к сфере 

финансовой и страховой деятельности. В 2012 году занятые в этой сфере 

выросли на 4 тыс. человек и в 2013 году снова резко сократились на это же 

количество. В Астане среди занятых сидят работники крестьянских хозяйств, а 

у нас их нет ни одного. Как охватываются новые территории. По логике вещей 

численность обследуемых адекватно должна увеличиваться. 
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IV    квартал 5,7 5,8 8,5 

2014    

I      квартал 5,7 5,8 8,5 

II     квартал 5.6 5,7 8.4 
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Постановка проблеми. Інвестиції займають центральну роль в 

забезпеченні ефективності функціонування економічної системи та всього 

виробництва, адже вони безпосередньо впливають на можливість економічного 

піднесення в довгостроковій перспективі. Інвестиційний процес в АПК має 

свою специфіку, так як являє собою складну багатогалузеву виробничо-

економічну систему. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, 

недостатньо вивченими та досить важливими залишаються питання з 

інвестиційного процесу в АПК та методів його оцінювання, що обумовило 

вибір теми дослідження. 

Метою дослідження є визначення сутності інвестиційного процесу в АПК 

та методів його оцінювання. 

Виклад основного матеріалу. Інвестиційний процес – це процес 

залучення інвестора до об’єкта інвестицій, який здійснюється з метою 

отримання керованого інвестиційного доходу [1, с.84]. В складі виробничо-

економічної системи, яку собою представляє інвестиційний процес в АПК, 

виокремлюють три головні сфери: перша – галузі промисловості, які 

забезпечують АПК засобами виробництва; друга – сільське господарство; третя 

– сукупність галузей та підприємств, які забезпечують заготівлю, 

транспортування, переробку сільськогосподарської сировини, а також 

реалізацію кінцевого продукту. 

Однією з головних умов динамічного функціонування агропромислового 

комплексу є пропорційність та збалансованість розвитку всіх його сфер.  

Пожвавлення загального рівня активності інвестиційного процесу в АПК 

залежить від сприятливого інвестиційного клімату, який має велике значення 
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для інвесторів та для суб’єктів агропромислового комплексу, які є споживачами 

інвестиційного капіталу. 

Інвестиційному процесу в АПК притаманні всі ознаки системи: йому 

притаманні суб’єкт (інвестор), об’єкт (об’єкт інвестицій), зв'язок між ними 

(інвестування з метою отримання інвестиційного доходу) і середовище, в якому 

вони існують – інвестиційне середовище. При цьому зв'язок є 

системоутворюючим фактором, оскільки об’єднує всі останні елементи в єдине 

ціле.  

Основними етапами інвестиційного процесу є: мотивація інвестиційної 

діяльності; прогнозування і програмування інвестицій; обґрунтування 

доцільності інвестицій; страхування інвестицій; державне регулювання 

інвестиційного процесу; планування інвестицій; фінансування інвестиційного 

процесу; проектування і ціноутворення; забезпечення інвестицій матеріально-

технічними ресурсами; освоєння інвестицій; підготовка до виробництва 

продукції; попередня здача-приймання в експлуатацію; остаточна здача об’єкта 

в експлуатацію.  

Для оцінки ефективності інвестиційного процесу використовуються 

різноманітні методики, що дозволяють визначити її на макро-, галузевому, 

регіональному рівнях, а також на рівні підприємства [3, с.93]. 

Оцінка ефективності інвестиційного процесу підприємства відкриває нові 

можливості диверсифікації для вітчизняних й іноземних інвесторів, підвищує 

гарантію вкладення коштів іноземних інвесторів у інвестиційні проекти.  

О.О. Шапурова для оцінки ефективності інвестиційного процесу певного 

об’єкта та його інвестиційної привабливості запропонувала PPSFM-аналіз, який 

ставить за мету виявити ті фактори інвестиційної привабливості, які найбільше 

впливають на становище у регіоні, а також передбачити динаміку впливу цих 

факторів (сприятливу чи несприятливу) [2, с.29]. 

Для більш детальнішого аналізу інвестиційної процесу та привабливості 

аграрних підприємств, на ряду з PPSFM та АВС (дозволяє класифікувати 

бізнес-ресурси фірми залежно від їхньої значущості) методиками аналізу 
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доцільно, також, запропонувати методику ІАЕ. Методика ІАЕ передбачає 

здійснення послідовного та деталізованого аналізу оцінок фінансового стану 

аграрних підприємств; встановлення нормативних значень основних 

коефіцієнтів фінансового аналізу і рейтингова оцінка інвестиційної 

привабливості підприємств.  

На сьогоднішній день в Україні існуючі методи оцінки привабливості 

застосовуються переважно банками майже без врахування особливостей 

аграрної сфери. Враховуючи сьогоденні умови середовища, в яких 

функціонують аграрні підприємства, використання PPSFM-аналізу та методики 

ІАЕ дає можливість отримати об’єктивну оцінку інвестиційної привабливості 

аграрного підприємства і є важливою інформацією, що впливає на прийняття 

рішення з боку інвестора. 

Висновки. Отже, дослідження даної теми для сьогодення є дуже 

актуальним, так як інвестиційні процеси в АПК потребують удосконалення 

методик оцінки інвестиційного процесу та його привабливості, розроблення 

універсальної методики оцінки для аграрних підприємств, яка б дозволила 

оцінити велику кількість факторів, що впливають на інвестиційне середовище.  
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Розв’язання проблем економічного й соціального розвитку будь-якої 

держави в кризовому стані потребує розвитку підприємницької діяльності і, 

насамперед, малого та середнього бізнесу, який вважається однією із головних 

рушійних сил економічного розвитку. Малий та середній бізнес є одним з 

дієвих засобів структурної перебудови, усунення диспропорцій на окремих 

товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, 

формування повноцінного середнього класу в суспільстві, активізації 

інноваційних процесів, розвитку конкуренції. Саме тому, питання динамічного 

та стабільного розвитку малого та середнього бізнесу набуває особливої 

актуальності в умовах економічної, соціальної кризи та євроінтеграційних 

процесів в Україні. 

Метою є визначення перспектив стабілізації економічного та соціального 

стану в країні в умовах функціонування вітчизняного малого та середнього 

підприємництва під впливом інтеграційних процесів, а також чинників, що 

перешкоджають ефективному функціонуванню. 

На сучасному етапі розвитку економіки України, малі та середні 

підприємства не є таким потужним сегментом економіки, як в країнах 

Європейського Союзу (99% всіх українських компаній – малі підприємства, які 

виробляють близько 20% усієї продукції у грошовому вимірі, в ЄС частка 

малих підприємств також складає 99%, однак вони виробляють 55% усієї 

продукції [1]). В зарубіжних країнах з розвинутою ринковою економікою 

сектор малого та середнього підприємництва є одним з найважливіших і 

забезпечує приблизно 70% робочих місць (у США на малих підприємствах 
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працює 54% всього населення, в Італії – 73%, в Японії – 78) та 50-65% 

виробництва валового внутрішнього продукту. Саме розвиток малого та 

середнього бізнесу забезпечує зменшення безробіття і тим самим сприяє 

формуванню повноцінного середнього класу, який в Україні складає приблизно 

10% населення. Задля перетворення малого та середнього підприємництва на 

потужний фундамент та рушійну силу розвитку вітчизняної економіки в 

євроінтеграційному просторі, було підписано економічну частину Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає зниження 

або обнуління мита (до 31 грудня 2015 року [2]), що дозволить підвищити 

цінову конкурентоздатність української продукції на європейському ринку.  

Вже зараз, після підписання економічної частини Угоди, можна 

спостерігати суттєві зрушення у торгово-економічних відносинах України з ЄС, 

а саме за підсумками 2014 року Євросоюз став основним торговим партнером в 

загальному товарообігу – 36%, країни СНД – 29%, країни Азії – 24% і 11% - всі 

інші партнери [3].  

Торговельний оборот з Росією в минулому році зменшився на 43% Падіння 

експорту до Росії (за 2014 рік  на 13,5% - до 53,913 млн. дол. [4]), було 

компенсовано за рахунок зростання експорту до всіх країн-найбільших 

споживачів української продукції в ЄС. Експорт українських товарів до Росії у 

перші два місяці 2015 року (0,6 млрд. дол.) скоротився майже втричі порівняно 

з липнем – серпнем 2014-го (1,7 млрд. дол.) [5]. Обсяг українського експорту до 

Росії від початку 2015 року еквівалентний лише 28,3% наших поставок за цей 

час до ЄС. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17 

млрд. дол., або 31,5% від загального обсягу експорту, і збільшився порівняно з 

2013 роком на 431,2 млн. дол., що становить 2,6%. 

Таким чином, ми можемо спостерігати, що підписання економічної 

частини Угоди про асоціацію, позитивно впливає на торгово-економічні 

відносини між Україною та Європейським Союзом, але існує ряд проблеми, які 

певним чином перешкоджають ефективному та повноцінному функціонуванню 

малого та середнього підприємництва, а саме: скасування мит не означає, що 
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українська продукція автоматично потрапить до ЄС. Щоб вийти на 

європейський ринок вона має бути не лише якісною, але відповідати 

стандартам і нормам безпеки. Задля відповідності продукції європейським 

стандартам, вітчизняному малому та середньому бізнесу необхідно повністю 

змінювати обладнання і технології виробництва, що вимагає суттєвих витрат, 

які найчастіше підприємства не мають у вільному користуванні. 

Отже, можна зробити висновок, що саме динамічний розвиток малого та 

середнього підприємництва в державі може бути головним інвестором 

національної економіки та найбільшим відновником економічної 

інфраструктури країни. Вирішення проблем, які перешкоджають ефективній 

діяльності підприємництва сприятиме покращенню економічного та соціально 

становища, дозволить розв’язати ключові проблеми такі, як безробіття, 

відсутність конкурентного середовища і середнього класу в суспільстві. 
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В научной литературе «Жизнедеятельность населения» используется для 

характеристики качества жизни населения, величины его благосостояния и 

благополучия. Жизнедеятельность населения (ЖДН) – это как экономическая 

категория означает степень удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей населения при помощи финансовых ресурсов, 

формируемых за счет централизованных и децентрализованных источников 

денежных средств. В общей системе благосостояния общества 

жизнедеятельность населения должна занять особое место, хотя его роль и 

значение должным образом, на наш взгляд, до сих пор не оценена. Возможно, 

одним из проявлений ограниченности и поэтапности проводимых реформ 

является невостребованность совокупности удовлетворения ЖДН. В нашей 

республике эта социально-значимая категория настольно слаба, что фактически 

в стране ЖДН удовлетворяется из централизованных источников и поэтому 

служит важным социально-экономическим критерием при выборе направлений 

и приоритетов экономической и социальной политики государства. С одной 

стороны, уровень ЖДН определяется составом и величиной потребностей в 

различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, 

различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское 

обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.), с другой, 

возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и 

услуг и реальных доходов людей, их заработной платы или семейного бюджета. 

В свою очередь бюджет семьи и уровень ЖДН определяются степенью 

эффективности производства на основе использования достижений научно-
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технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, 

образовательным и культурным уровнем населения [2, C.3]. 

В научной литературе имеющиеся определения уровня ЖДН, 

отталкиваются от различных исходных понятий: производства, потребления, 

доходов, стоимости жизни, потребительских нормативов и стандартов, или 

имеют комплексный многоаспектный характер. 

Уместно отметить, что подход «от производства» был характерен до 

переходного периода. Здесь уровень ЖДН ставился в зависимость от уровня 

развития производительных сил, структуры и эффективности общественного 

производства. 

Сегменты самым непосредственным образом влияют на формирование 

объема, характера и структуры общественных потребностей как центрального 

момента уровня ЖДН. Потребности при этом выступают в качестве 

непременных (неустранимых) и осознанных условий жизни людей, на 

достижение которых направлена их деятельность в сфере потребления. 

Жизненные блага населения (ЖБН) – это одна из фундаментальных 

категорий теоретической и прикладной экономики и ключевое слово, 

позволяющее вывести определение благосостояния и благополучия населения, 

ибо ЖБН определяются с учетом потребностей населения на что-либо и с 

учетом этого критерия они разделяются на физиологические (пища, одежда, 

жилище) и социальные (образование, культура, искусство и др.). 

Первое предполагает некоторый комплекс объективных условий, 

реализация которых необходима для нормальной жизнедеятельности 

человеческого организма в данных исторических условиях. 

Второе, по своему характеру, целиком связано с процессом 

социализации человека и отражает условия жизни как члена общества. 

Безусловно, особенностью таких критериев ЖБН является безграничность 

развития, постоянное их умножение и возвышение. 

Существуют реальные различия в удовлетворении всего комплекса ЖБН 

(и каждой потребности отдельно) в семьях с разными доходами. Здесь, большая 
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часть потребления ограничена располагаемыми доходами семьи, т.е. доходами, 

которые проходят через бюджет по ее усмотрению. 

Подход к определению понятия уровня жизни распределяется 

достаточно распространенным как подход «от доходов населения» [1]. 

Отдельные исследователи развивают понятие «стоимость жизни» и 

практически приравнивают его к понятию «уровень жизни». Согласно такой 

трактовке изменение стоимости жизни связано не только с динамикой 

потребительских цен, но и со структурными изменениями в потреблении людей 

в результате возвышения их потребностей, с состоянием рыночной 

конъюнктуры (имеется в виду предлагаемый ассортимент товаров и услуг, их 

доступность потребителю, состояние сбалансированности спроса и 

предложения) и с другими факторами.  

При таком понимании термин «стоимость жизни» в наибольшей степени 

соответствует содержанию понятия уровня жизни или благосостояния 

населения, уровень и структура которых максимально возможным образом 

учитывают наряду с непосредственным изменением цен совокупное влияние 

целого ряда существенных факторов: динамику различных видов доходов, 

сбережений, улучшение системы бесплатного обслуживания, изменение 

налогообложения личных доходов, прогресс в структуре потребления 

населения и т.д. 

Это позволяет сконцентрировать внимание, как на общих, так и на более 

конкретных элементах проблемы, выявить особенности, факторы и причины 

изменения явления для объективного отражения реальной жизни людей, дает 

возможность разрабатывать эффективные меры экономического роста и 

адресной социальной защиты населения. 
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 Постановка проблеми. На сьогодні зовнішньоекономічна інтеграція є 

одним із найважливіших питань для українського суспільства. Починаючи з 

кінця 2013 року, в Україні відбулися значні соціально-економічні зміни. Для 

того, щоб надати оцінку діяльності уряду та розібратись, як вплинуть 

євроінтеграційні процеси саме на соціально-економічний розвиток нашої 

держави, треба проаналізувати динаміку його основних показників. 

 Мета дослідження. Оцінка та аналіз показників соціально-економічного 

розвитку України, враховуючи особливості євроінтеграційних процесів, крізь 

які проходить наша держава. 

 Викладення основного матеріалу.  В якості економічних показників 

розвитку в роботі проаналізовано динаміку ВВП і структуру зовнішньої 

торгівлі України з ЄС та СНД, досліджено динаміку заборгованості по виплаті 

заробітної плати. Завдання інтеграції України в європейський політичний та 

економічний простір, які неодноразово проголошувалися в якості 

пріоритетного вектора входження в свiтове господарство, поставили на порядок 

денний аналіз всебічного співробітництва з ЄС.  

 Соціально-економічні переваги членства в ЄС пов’язані, насамперед, з 

наявним там високим рівнем нормативно-правового забезпечення, а також 

розвинутою соціально-економічною інфраструктурою.  

 Перш ніж робити висновки про можливі наслідки євроінтеграції, 

необхідно проаналізувати яким є вихідне положення України в цьому процесі 

та  її соціально-економічні умови на сучасному етапі [1].  
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Рис. 1. Динаміка ВВП України та її частка у світовому випуску продукції 

(Державна служба статистики України) 

 У 2012 році темп росту ВВП порівняно із 2011 роком зріс на 106,69% і 

становить 176308 млн.дол. Темп росту ВВП у 2013 році порівняно із 2012 

роком становить 103% і складає 182026 млн.дол.  Станом на кінець 2013 року  

Україна досягла лише 70% ВВП від рівня 1990 року. І це один із найгірших 

показників серед колишнього СРСР після Молдови. В 1990 році 

підприємствами України забезпечувалося близько 1,3% від загальносвітового 

випуску продукції. За останні 22 роки цей показник зменшився  в тричі й 

складав лише 0,4% за підсумками 2013 року [3]. 

 Говорячи про зовнішню торгівлю варто зауважити, що протягом 2010-

2012 років  структурі зовнішньої торгівлі  України з ЄС та СНД притаманні 

практично рівні темпи зростання експорту  і прискорене зростання імпорту з 

країн ЄС. Станом на минулий рік частка СНД у загальному обсязі торгівлі 

товарами  склала 35% (22,1 млрд. дол. експорту та 27,9 млрд. дол. імпорту), 

Європейського Союзу – 26,5% (16,8 млрд. дол. експорту і 27 млрд. дол. 

імпорту) [2]. 

 Заробітна плата - одна з головних економічних категорій, яка поєднує 

інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на 

рівень життя населення. Вона є показником досягнень і прорахунків 
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суспільства. Динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати представлена 

в таблиці1. 

Таблиця 1 

Динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати 

 протягом 2011 – 2014 років 

Рік Сума заборгованості, млн.грн Відхилення до попереднього року, % 

2011 13 897,1 - 

2012 10994,8 79,12 

2013 11406,8 103,74 

2014 15466,4 135,58 

 

 У 2012 році сума боргу по виплаті заробітної плати становила 10994,8 

млн.грн, що становить 79,12% від суми заборгованості за 2011 рік (13897,1 

млн.грн). У 2013 році сума боргу по виплаті заробітної плати становила 11406,8 

млн.грн , що становить 103,74 % від суми заборгованості за 2012 рік (10994,8 

млн.грн).  

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

що за умови фундаментального вивчення факторів інтеграції, її впливу на 

політичну, культурну, а особливо соціально-економічну сфери держави, з 

урахуванням особливостей функціонування національної економіки, Україна 

може рухатись у напрямку європейського майбутнього. 
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Сучасні процеси глобалізаційного характеру на світових ринках товарів і 

послуг стали каталізатором факторів виробництва, у тому числі й робочої сили. 

Усе більшого значення набуває зміна потоків переміщень людських ресурсів, 

котра відбувається під впливом соціально-економічних, демографічних, 

політичних, екологічних та етнічних чинників, та як наслідок стає одним з 

найголовніших інтересів зацікавленістю міжнародною міграцією робочої сили 

світової економіки.  

Міграція робочої сили – це переселення працездатного населення з одних 

держав до інших терміном більше, ніж рік, що викликана економічними та 

іншими соціально-політичними причинами [1]. До найбільш вагомих чинників, 

що змушують населення мігрувати, на думку Ж.Дерій,  належать: диспропорція 

в оплаті праці робочої сили, тобто при зниженні ставки заробітної плати 

пропозиція робочої сили зростає, отже збільшується обсяг виконуваних робіт в 

результаті робоча сила починає рухатися по території; покращення в 

комунікаціях та транспортній галузі; урбанізація; негативні зміни 

навколишнього середовища [2, c.33-34]. 

В Україні спостерігається зростання трудової міграції. Це зумовлено 

об’єктивною закономірністю і економічною необхідністю покращити свій 

рівень життя. Незважаючи на відсутність чітких статистичних даних, експерти 

та посадові особи стверджують, що в Україні за кордоном працюють 5 %  

населення працездатного віку.  



365 

Актуальним на сьогодні для України є питання європейської інтеграції. 

Угода про асоціацію України з Європейським Союзом визначає якісно новий 

формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та 

економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-

економічних реформ в Україні. Передбачена угодою поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову 

базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої 

сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на 

поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС» [3]. За цією 

угодою в найближчому майбутньому можна очікувати скасування візового 

режиму між ЄС та Україною. Однією з причин, яка відтягує цей процес є 

побоювання, що це призведе до нової хвилі трудової міграції.  

Наприклад, візьмемо таку країну як Литву. Офіційні дані говорять про те, 

що після вступу до ЄС з Литви на заробітки до країн Європи виїхало приблизно 

двісті тисяч чоловік, а аналітики стверджують, що їхня кількість в три рази 

більша. Згідно останніх опитування 80% громадянин Литви не проти поїхати зі 

своєї держави до країн Європи [4]. 

Оцінюючи трудову міграцію як явище соціальне, глобальне та 

неоднозначне можна виокремити позитивні та негативні її наслідки. 

Позитивні наслідки зовнішньої міграції українців: 

- можливість працевлаштування вихідців з депресивних регіонів, що дає 

їм можливість матеріально забезпечити свої сім’ї та зробити внесок у розвиток 

власного регіону; 

- набуття українцями життєвого досвіду та професійних навиків; 

- надходження коштів зароблених мігрантами до України. 

Негативні наслідки: 

- відтік працездатного населення з окремих регіонів України; 

- втрата кваліфікації через роботу не за фахом за кордоном; 
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- руйнування родинних зв’язків. Це зумовлено тим, що мігранти, які 

прожили певний час в країнах Європи звикають до більш розкішних умов і не 

хочуть повертатися додому. 

- поява великої кількості дітей позбавлених батьківського піклування 

(«соціальне сирітство»). 

Таким чином, трудова міграціє за кордон є неминучим явищем в умовах 

глобалізації, з яким потрібно примиритися. Воно має психологічні, соціальні, 

економічні та культурні насліди, які відображається на економічному та 

соціальному добробуті країни, ринку праці, демографічній ситуації, рівнях 

бідності та соціального розшарування, сімейних відносинах та вихованні дітей. 

З одного боку, породжені нею проблеми потребують адекватних відповідей з 

боку держави, з іншого –  необхідно усвідомити позитивний потенціал трудової 

міграції як потужного розвитку суспільства. 
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Процеси глобалізації світової економіки в цілому та ринку робочої сили, 

зокрема, не можуть не здійснювати вплив на зайнятість в Україні. Ринок праці 

як сфера зайнятості розвивався в Україні подібно до інших країн з перехідною 

економікою під поступово зростаючим впливом глобалізації. Розглядаючи 

особливості безробіття в Україні, метою дослідження є виявлення 

особливостей, проблем і тенденцій ринку праці України в умовах глобалізації. 

Скорочення зайнятості і зростання рівня безробіття, починається в 90-х 

роках [3]. Основною причиною звільнень працівників була глибока системна 

криза, гіперінфляція та стагнація економіки, а також розпочата структурна 

перебудова економіки, пов‘язана з припиненням діяльності 

неконкурентноздатних підприємств, переходом до інших форм власності.  

Однією з негативних особливістю ринку праці України також є 

вимушена неповна зайнятість, або приховане безробіття [2]. Його існування 

зумовлене надлишком робочої сили, потрібної для виробництва 

конкурентоспроможної продукції, а також опортуністичною поведінкою 

роботодавців, які створюють таку ситуацію. 

Крім того, існує дисбаланс між потребами ринку праці й сучасним 

станом освітньої підготовки. Спочатку держава витрачає кошти на освіту за 

спеціальністю, що не користується попитом на ринку праці, а потім сплачуючи 

йому допомогу в центрі зайнятості. Також неприпустимим є те, що на ринку 

праці висококваліфікованих працівників використовують на робочих місцях, де 

не потрібно значної професійної підготовки. Крім того, державні кошти 

втрачаються на перенавчання спеціалістів замість пошуку відповідних їх фаху й 

освіті робочих місць [4]. 
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За даними офіційної статистики, на ринку робочої сили у 2014 році у 

порівнянні з 2013 відбулися певні зміни. Економічно активне населення у віці 

15-70 років у 2014 році становить 19920,9 тис. осіб, а в 2013 році -  20824,6 тис. 

осіб. Кількість зайнятого населення в 2014 році скоротилась до 18073,3 тис. 

осіб, тоді як у 2013 складала 19314,2 тис. осіб. Безробітне населення (за 

методологією МОП) у віці 15-70 років в 2014 році збільшилось до 1847,6 тис. 

осіб у порівнянні з 2013 роком, коли становило 1510,4 тис. осіб. Отже, основні 

показники ринку праці України в 2014 році у порівнянні з 2013 роком 

погіршились [1]. 

Таким чином, завданням сучасного етапу в сфері регулювання 

зайнятості є перехід до активної та результативної політики на ринку праці. 

Пріоритетними напрямками реформування українського ринку праці є 

налагодження взаємозв‘язку між можливостями освітнього сектору та ринку 

праці; вдосконалення системи оплати праці; підвищення якості та 

конкурентоспроможності робочої сили; сприяння ефективним і доцільним 

переміщенням працездатного населення; впровадження механізмів 

реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. 
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Бухгалтерський облік ґрунтується на принципах, які є основою його теорії 

та методології. В різних країнах світу принципи бухгалтерського обліку 

відрізняються за національними та міжнародними стандартами, як 

термінологічно так і методологічно.  

Загальне визнання облікових принципів залежить від того, наскільки вони 

відповідають трьом критеріям: доцільності, об’єктивності та здійсненності.  

Сучасна система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

ґрунтується на принципах автономності, безперервності, нарахування та 

відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної 

(фактичної) собівартості, обачності, єдиного грошового  вимірника, 

періодичності, послідовності, повного висвітлення, що законодавчо закріплено 

у законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Загалом ці документи 

дублюють принципи обліку за міжнародними стандартами. 

Українські вчені (Б.І. Валуєв , С.Ф. Голов, М.С. Пушкар та інші) у своїх 

працях вказують на поверховість та непристосованість до економічних реалій 

сьогодення вітчизняного законодавства з бухгалтерського обліку, зокрема і в 

частині встановлення принципів обліку [3]. 

Згідно П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» принцип 

бухгалтерського обліку – це правило, яким слід керуватися при вимірюванні, 

оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у 

фінансовій звітності [5].  
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Проаналізуємо принципи бухгалтерського обліку які подані у статті 4 

Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2]. 

Принципи бухгалтерського обліку класифікують за такими ознаками: 

1) основоположний – принцип превалювання сутності над формою; 

2) принципи, які характеризують якісні ознаки формування інформації, - 

єдиного грошового вимірника, історичної (фактичної) собівартості, обачності, 

нарахування та відповідності доходів і витрат; 

3) організаційні принципи – послідовності, безперервності, періодичності, 

автономності [4]. 

Принцип безперервності – за яким оцінка  активів та зобов'язань 

підприємства здійснюється  виходячи  з  припущення,  що  його  діяльність  

буде тривати далі. Тобто підприємство не збирається ліквідуватися та істотно 

скорочувати свою діяльність — не виникає потреби розподілу активів для 

покриття зобов'язань та розрахунку з власниками. 

Принцип нарахування та   відповідності   доходів   і   витрат, за яким для 

визначення  фінансового  результату  звітного  періоду   необхідно порівняти  

доходи звітного періоду з витратами,  що були здійснені для  отримання  цих  

доходів.   При   цьому   доходи   і   витрати відображаються  в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,  незалежно від дати 

надходження  або  сплати грошових коштів. Виходячи з цього принципу, 

доходи слід відображати в обліку і звітності в тому періоді, коли їх було 

зароблено, а витрати — на основі відповідності цим доходам. Витрати, які не 

мають безпосереднього зв'язку з певними доходами, слід відображати в тому 

періоді, коли вони виникли. 

Принцип обачності -   це застосування  в  бухгалтерському  обліку методів 

оцінки,  які повинні запобігати заниженню  оцінки  зобов'язань  та витрат і 

завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Це означає, що витрати та 

зобов'язання потрібно відображати в бухгалтерському обліку відразу ж після 

отримання інформації про ймовірність їх виникнення, а активи та доходи — 

лише тоді, коли їх реально отримано або зароблено. 
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Наступним принципом є повне висвітлення  -  фінансова звітність повинна 

містити всю інформацію  про  фактичні  та  потенційні  наслідки  

господарських операцій та подій,  здатних вплинути на рішення, що 

приймаються на її основі. Це означає, що користувачам надана суттєва та 

доречна інформація про фінансовий стан і результати господарської діяльності 

підприємства. Цей принцип застосовують і в бухгалтерському обліку.   

Принцип автономності, за яким кожне підприємство розглядають  як  

юридичну особу,  відокремлену  від  її власників,  у зв'язку з чим особисте 

майно  та  зобов'язання  власників  не  повинні  відображатися   у  фінансовій 

звітності підприємства, а отже, вони не мають відображатися в 

бухгалтерському обліку. Цей принцип сприяє досягненню чіткого визначення 

сфери підзвітності, тобто господарська діяльність пов'язується з конкретним 

суб'єктом. 

Ще одним принципом є послідовність - постійне   (із  року  в  рік)  

застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової 

політики можлива  лише  у випадках,  передбачених національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  

Наступним принципом є превалювання сутності  над  формою  -  операції 

обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 

форми. Цей принцип засвідчує, що бухгалтерський облік не є засобом простої 

фіксації формальних даних.  

Принцип історичної (фактичної) собівартості  -  пріоритетною  є  оцінка 

активів  підприємства,  виходячи  з  витрат  на  їх виробництво та придбання. 

Проте пріоритетність історичної (фактичної) собівартості стосується, головним 

чином, первісної вартості активів і зобов'язань. 

Принцип єдиного грошового вимірника – це принцип фінансової звітності 

, оскільки при її складанні всі господарські операції узагальнюють в єдиній 

грошовій одиниці – гривні. У бухгалтерському обліку на аналітичних рахунках 

можна обліковувати інформацію в різних валютах. Для дотримання принципу 

єдиного грошового вимірника на дату відображення обліку проводять 
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перерахунок суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату 

здійснення операції , а на дату балансу монетарні статті в іноземній валюті 

відображують з використанням валютного курсу на дату балансу [6].   

  Принцип періодичності є принципом формування фінансової звітності , 

що передбачає можливість розподілу діяльності  підприємства на певні періоди 

часу з метою складання фінансової звітності, а також принципом, який 

застосовують у бухгалтерському обліку (проведення інвентаризації тощо).  

Отже, із наведених у Законі основних принципів бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності до бухгалтерського обліку відносять всі принципи, крім 

принципу єдиного грошового вимірника, цей принцип застосовують тільки у 

синтетичному обліку та у звітності [6]. Розглянуті принципи бухгалтерського 

обліку, які в Україні законодавчо закріплено, є важливою складовою 

методології бухгалтерського обліку і базою для створення єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку, що є обов'язковими для всіх підприємств та 

гарантують і захищають інтереси користувачів. На основі принципів 

розробляють національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Крім методологічних принципів бухгалтерського обліку, які були 

розглянуті вище, існують і етичні принципи. В Кодексі етики професійних 

бухгалтерів зазначено, що професійний бухгалтер повинен дотримуватися 

таких фундаментальних принципів: чесність, об’єктивність, професійна 

компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна 

поведінка, професійні технічні стандарти. Слід зауважити, що етичні принципи 

професійних бухгалтерів в Україні, та міжнародні етичні  принципи є 

однаковими [1]. 
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На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною умовою 

ефективної підприємницької діяльності є реформування бухгалтерського обліку 

відповідно до потреб користувачів. Бухгалтерський облік – надзвичайно 

важлива складова економічного життя країн. Щоб створити єдині правила 

ведення обліку та його удосконалення, щоб захистити інтереси користувачів 

було запроваджено регулювання бухгалтерського обліку. Механізм 

регулювання розвивався і змінювався протягом тривалого часу. Регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі не можна вважати 

досконалим, воно потребує модернізації, чим і пояснюється актуальність 

даного дослідження. 

 Метою даного  дослідження є окреслити головні особливості регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні, проблеми, що існують в цій сфері 

економічної діяльності, а також можливі варіанти  їх подолання. 
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Розвиток бухгалтерського обліку в Україні має свою специфіку, 

обумовлену як історичними обставинами, так і особливостями ментальності 

українського народу 

 На початку 90-х років. в Україні відбулися серйозні перетворення в 

економіко-правовому забезпеченні підприємницької діяльності, реформування 

власності і перехід до ринкової економіки  . Вперше Україна самостійно 

здійснила формування цілісної національної системи бухгалтерського обліку. 

У зв'язку з цими перетвореннями бухгалтерський облік об'єктивно перебуває в 

стадії реорганізації і потребує методологічного вдосконалення у відповідності з 

новими вимогами, що пред'являються до національної та міжнародної системи 

обліку. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні здійснюється з метою: 

- створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і 

захищають інтереси користувачів; 

-  вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності [1]. 

Сучасна система регулювання  бухгалтерського обліку України  була 

запозичена з часів планової економіки, і її методи залишилися 

адміністративними. Це, зрозуміло, потребувало реформування. Але й 

проведення реформ, на думку багатьох дослідників цього питання, не дало 

достатнього ефекту. 

Головною проблемою є  інститути регулювання. Згідно Закону 

України  про бухгалтерський облік та фінансову звітність в державі немає 

чіткого визначення суб'єкта, за яким визначена відповідальність за стан 

бухгалтерського обліку. Збирає та обробляє фінансову звітність Держкомстат 

України, визначає методологію бухгалтерського обліку і звітності - 

Міністерство фінансів. У правовому полі ці обмеження закладено Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [1]. 
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Пропонують декілька шляхів подолання такої невідповідності – від 

удосконалення роботи існуючого регулятора до створення нового 

регуляторного органу. 

На сучасному етапі дуже важливо чітко визначити, який інститут несе 

головну відповідальність за регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 

Слід вести відповідні корективи в Закон України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». Крім того, нам здається вважливим 

зазначити необхідність саме державного регулювання бухгалтерського обліку, 

хоча власник підприємства  теж повинен нести за це відповідальність. Подібні 

рекомендації були висловлені у Звіті Світового банку про стан дотримання 

стандартів та кодексів у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. Для того, щоб 

провести таке реформування, слід провести спеціальні дослідження, які б 

довели доцільність цих змін [6, 145]. 

Окрім зазначеного питання до основних проблем в регулюванні 

бухгалтерського обліку також відносять: 

1. Неврахування, в повній мірі, досвіду професійних бухгалтерських 

організацій. Хоча вони й беруть певну участь в регулюванні бухгалтерського 

обліку, все ж їх співпраці з регуляторним органом не вистачає чіткості і 

правового визнання. На сьогодні 

вітчизняні професійні бухгалтерські організації мають значний науково-

практичний і міжнародний потенціал для здійснення активної участі у справі 

регулювання бухгалтерської діяльності, хоча їх діяльність  не повинна, на нашу 

думку, суперечити загальній політиці держави стосовно регулювання 

бухгалтерського обліку [6,142]. 

Україна, працюючи з міжнародними фінансовими інститутами, бере на 

себе певні зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому числі 

у сфері бухгалтерського обліку. Існуюча система державного регулювання 

безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий 

результат – своєчасну, якісну та достовірну інформацію для прийняття рішень 

як на рівні підприємств, так і на рівні регіонів, галузей і держави. 
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2. Підготовка бухгалтерських кадрів. Міжнародний досвід і практика 

показують, що післядипломна підготовка й процес постійного підвищення 

кваліфікації практикуючих бухгалтерів – це прерогатива професійних 

бухгалтерських організацій. 

В Україні потрібно створити систему постійного підвищення 

бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, а саме 

стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи – 

кваліфікаційний рівень професійного бухгалтера як загальноприйнятий у 

міжнародній практиці має відповідати європейському рівню [2]. 

3. Облік і звітність малих та середніх підприємств, які за своєю 

економічною природою не можуть вести облік і складати звітність у такому 

самому порядку й обсязі, як і великі. До того ж для потреб власників та інших 

користувачів не потрібна в такому обсязі фінансова інформація. У 

міжнародному бухгалтерському співтоваристві сьогодні відбувається 

обговорення проекту Міжнародного стандарту фінансової звітності щодо 

підприємств малого та середнього бізнесу. Доцільним було б включитися в таку 

роботу й в Україні [7, 346]. 

4. Галузеві особливості обліку та звітності. Сьогодні склалася ситуація, 

коли стандарти фінансової звітності встановлює Міністерство фінансів 

України, але їхнє дотримання держава не контролює. 

Тому необхідне розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську діяльність 

шляхом участі в регуляторних органах представників галузевих міністерств і 

професійних бухгалтерських організацій. 

5. Регулювання бухгалтерського обліку в країні. Тобто практично в усіх 

країнах, на відміну від України, де законом визначений єдиний метод 

регулювання бухгалтерської діяльності – державний, саморегулювання 

бухгалтерської професії є обов’язковою складовою 

Слід зазначити, що існує можливість розв'язати існуючі проблеми шляхом 

менших змін, наприклад, посиленням правового статусу Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку при Мінфіні України через розширення її повноважень 
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і певної самостійності функціонування за окремим Статутом, а не за 

Положенням, як є на сучасному етапі [4]. 

Концептуальними підходами до такого реформування є: 

1.  Посилення правового статусу національного регуляторного органу з 

питань бухгалтерського обліку, його можливостей та відповідальності в межах 

Кабінету Міністрів України чи Мінфіну України. 

2.  Розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську діяльність шляхом 

участі в регуляторних органах представників галузевих міністерств і 

професійних бухгалтерських організацій. 

3. Забезпечення відповідальності членів регуляторного органу за 

формування й дотримання методології бухгалтерського обліку у сферах їх 

впливу [5]. 

Висновки. Отже, можна зробити такі висновки: регулювання 

бухгалтерського обліку є дуже важливим для держави. На сучасному етапі в цій 

сфері існують певні проблеми. Вчені-економісти працюють над вирішенням 

цих питань, розробляючи механізми поліпшення регулювання. 

В системі бухгалтерського обліку на сьогоднішній день існують ряд 

питань, які потребують нагального вирішення: 

- нечітке визначення головного регуляторного органу і його функцій; 

- проблеми правового сектору; 

- недостатня увага держави до професійних бухгалтерських організацій [3]. 

Вирішення цих проблем допоможе вдосконалити систему державного 

регулювання та реформування бухгалтерського обліку, адаптація до ринкових 

змін, міжнародних стандартів та потреб користувачів, в системі прийняття 

рішень, що буде позитивною зміною для бухгалтерського обліку загалом. 
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Постановка проблеми. Ринок праці є одним із основних механізмів в 

загальній системі регуляторів розвитку економіки. Через ринок праці 

взаємодіють демографічний розвиток, міграційна ситуація, ситуація у сфері 

доходів та заробітної плати з загальною економічною динамікою, сукупними 

попитом та пропозицією, структурою економіки, інвестиційними, монетарними 

процесами, зовнішньоторговельною ситуацією. 

З розвитком ринкових відносин в Україні посилювалась роль оплати праці 

як мотиваційної складової продуктивної зайнятості. Рівень оплати праці, її 

структура, динаміка, висока частка в сукупних доходах – показники, які істотно 

впливають як на економічну політику підприємства, так і на економіку країни в 

цілому. 
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Мета. Метою даного дослідження є аналіз організації оплати праці на 

підприємстві та державне регулювання заробітної плати в Україні. 

Обґрунтування отриманих результатів. Оплата праці є найдієвішим 

інструментом активізації людського чинника і використання трудового 

потенціалу. Відповідно до закону України “Про оплату праці”, заробітна плата 

– це винагорода, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним 

орган виплачує працівнику за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати 

залежить від складності роботи, що виконується, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці [1]. 

При виборі системи оплати праці доцільно враховувати форму власності, 

розмір підприємства, його структуру, характер виробленої продукції (послуг), а 

також особливості домінуючих у колективі цінностей і цілей. При цьому 

необхідно насамперед мати на увазі функціональні обов'язки керівників. Їхня 

головна задача полягає в тому, щоб забезпечити неухильний ріст обсягу 

виробництва (послуг) високоякісні продукції при мінімальних витратах 

ресурсів на основі прискорення науково-технічного прогресу, використання 

передового досвіду. У центрі уваги керівників повинні бути питання 

соціального розвитку колективу, умови праці і побуту робітників. 

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності 

виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не 

лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників. Від її 

стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в 

чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі. В умовах 

сучасного ринкового механізму через формування сукупного попиту заробітна 

плата забезпечує не лише основи відтворення робочої сили. Вона стає дедалі 

вагомішим чинником відтворення суспільного виробництва. 
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Таблиця 1 

Мінімальна заробітна плата в Україні за 2010-2015 рр. 
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плата 

 

869 

 

922 

 

941 

 

1004 

 

1073 

 

1134 

 

1147 

 

1218 

 

1218 

 

1218 

 

1218 

 

1378 

Почасова 

заробітна 

плата 

 

5,20 

 

5,52 

 

5,66 

 

6,04 

 

6,43 

 

6,80 

 

6,88 

 

7,3 

 

7,3 

 

7,3 

 

7,29 

 

8,25 

 

За даними таблиці 1 відслідковуємо тенденцію розвитку заробітної плати в 

Україні, згідно якої бачимо, що сума зарплати поступово збільшується. Також, 

можна спостерігати, що на протязі кінця 2013 р.- початку 2015 р. місячна 

мінімальна зарплата становила 2018 грн., а почасова-7,30 грн. На кінець 

поточного року заробітна плата  збільшилась на 160 грн. або на 13,1%. 

Розмір мінімальної заробітної плати в Україні визначається з урахуванням: 

 потреб працівників та їх сімей; 

 вартісної величини набору продуктів харчування, достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму працездатної 

людини, збереження його здоров'я; 

 мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних 

потреб особистості; 

 загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня 

зайнятості. 

Висновки. Тенденції розвитку заробітної плати в Україні вказують, що 

вона не завжди виконує відтворювальні, стимулюючі та перерозподільчі 

функцій робочої сили.  Заробітна плата в Україні поступово збільшується, але 
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нажаль за сучасних умов це не призводить до покращення рівня життя, саме 

через це працівники не ставляться належним чином до підвищення 

продуктивності праці. 
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На всіх етапах розвитку суспільства фінансові установи активно впливали 

на суспільні відносини. Бажання громадян об’єднуватись для самостійного 

вирішення своїх фінансових проблем сприяло розвитку кредитних спілок як у 

світі, так і в Україні. Проте діяльність будь-яких фінансових установ на шляху 

свого розвитку стикається з низкою проблем, насамперед пов’язаних з 

організацією бухгалтерського обліку. 

  Мета дослідження полягає в виявленні особливостей відображення 

кредитів та кредитних операцій в обліку кредитних спілок України та розробці 

рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення організації облікового процесу 

і методики обліку кредитних операцій в цих фінансово-кредитних установах. 

    Вивченню проблем організації і методології бухгалтерського обліку в 

кредитних спілках України, зокрема, питанням обліку кредитних операцій, 



382 

присвячені наукові праці Ф. Бутинця, О. Іваненко, Б. Дадашева, І. Бродської, Н. 

Правдюка та ін. Але обліку відображення кредитів та кредитних операцій в 

діяльності кредитних спілок та його вдосконаленню приділяється недостатньо 

уваги, що й зумовило напрям дослідження[1,2]. 

    Відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», «кредитна спілка 

зобов'язана вести облік за кожним кредитом. Вона повинна контролювати 

дотримання умов кредитних договорів, своєчасність та повноту платежів» [3]. 

Методика, яку пропонують нормативні акти, не дає достатньої інформації щодо 

обліку кредитів та про стан кредитної діяльності у кредитних спілках, оскільки 

інформація, що відображається на рахунках для обліку кредитів, є досить 

узагальненою. 

    Неприбутковість кредитних спілок є тією ознакою, яка виділяє їх серед 

інших суб'єктів небанківського фінансового сектору та підтверджує їхню 

суперечливу природу функціонування, проявом якої є не фінансовий результат 

від діяльності, а забезпечення своїх членів необхідними фінансово-кредитними 

ресурсами та отриманням соціального ефекту для всього суспільства. Проте 

неусвідомлення та несприйняття громадянами ідей кредитної кооперації є тією 

першопричиною, яка гальмує розвиток кредитних спілок в Україні та посилює 

хаотичність їх розвитку. В Україні актуальність розвитку кредитних спілок ще 

недооцінюється, не усвідомлюється їх специфічна роль, тобто кредитні спілки - 

це специфічні організації фінансової взаємодопомоги громадянам, також вони 

не мають за мету отримання прибутку [1,2]. 

    Специфіка діяльності кредитних спілок та їх потенційна здатність 

нівелювати певними негативними проявами кризових процесів виокремлює їх 

від інших фінансово-кредитних інститутів, тому відображення кредитів та 

кредитних операцій в обліку саме кредитних спілок є актуальною темою на 

сучасному етапі розвитку України. 

    Основні проблеми, з якими стикаються кредитні спілки при кредитуванні, 

такі [4]: 
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1) недостатність рахунків у Плані рахунків для обліку кредитів в кредитних 

спілках, та їх деталізації; 

2) збільшення кількості прострочених і неповернених кредитів; 

3) вразливість кредитних спілок до зміни умов макроекономічного середовища. 

Тому з  метою підвищення аналітичності та достовірності облікової 

інформації щодо процесу кредитування вчені вважають за необхідне [5]: 

1) запровадити в кредитних спілках класифікацію кредитів що дасть змогу 

деталізувати інформацію за кредитами, виданими окремим особам, на різні 

терміни та відповідно до цілей використання та розширити об’єкти обліку та 

контролю; 

2) порядок узагальнення інформації та подання її менеджерам для прийняття 

управлінських рішень у кредитних спілках не достатньо формалізований, а 

тому необхідно розробити систему внутрішніх звітів за коротші терміни 

подання з достатнім інформаційним наповненням відповідно до потреб 

конкретних посадових осіб та типів управлінських завдань. 
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На сучасному етапі проблеми реформування податкової системи України 

є надзвичайно актуальними. З метою забезпечення виконання фіскальної 

функції податків щодо наповнення місцевих бюджетів, а також сприяння 

соціальній справедливості стягнення податків, впроваджено майнове 

оподаткування, що включає справляння податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. 

Практика оподаткування податком на нерухоме майно в Україні охоплює 

лише декілька років (з 2013 р.), тоді як у багатьох зарубіжних країнах уже 

сформувався тривалий досвід стягнення даного податку, у багатьох із них він 

належить до важливих бюджетоутворюючих надходжень. Наприклад, він 

забезпечує близько 38% надходжень місцевих бюджетів у Канаді (в окремих 

провінціях – до 81%); 33% у Франції; від 10% до 70%, залежно від штату, у 

США. В більшості країн з економікою, що розвивається, податок на 

нерухомість становить 40-80% податкових платежів до місцевих бюджетів [1]. 

Для кожної країни характерні свої особливості стягнення податку на 

нерухомість, які стосуються як бази і об’єкта оподаткування, так ставок 

податку. Так, у Великобританії податок стягується лише з нерухомості, яка 

використовується з комерційною метою і базою оподаткування є річна орендна 

плата. У Росії, Литві, Польщі оподаткуванню підлягає житлова нерухомість, а 

базою оподаткування є її ринкова вартість. Якщо говорити про ставки податку, 
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то у більшості країн світу вони є відносно не високими та коливаються у межах 

від 0,1% (Білорусія, Росія) до 4% (Франція, Узбекистан, Великобританія) [1].  

В Україні неодноразово вносилися законодавчі зміни до порядку та умов 

справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Останні зміни відбулися 1 січня 2015 року з набранням чинності Закону 

України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». 

Отже, відповідно до діючого законодавства податок на нерухоме майно 

включається до складу податку на майно та відноситься до місцевих податків. 

Його платниками виступають фізичні і юридичні особи, а також нерезиденти, 

які мають у власності нерухоме майно, а об’єктом оподаткування відповідно 

виступає житлова та нежитлова нерухомість [2]. 

Основні зміни в оподаткування нерухомого майна в Україні з 2015 року 

торкнулися ставок оподаткування і пільг зі сплати даного податку (табл. 1), а 

також видів нерухомості, що оподатковується. Зокрема, з 1 січня 2015 року до 

об’єктів оподаткування зараховані допоміжні (нежитлові) приміщення – сараї, 

хліви, гаражі, літні кухні, майстерні тощо. 

Таблиця 1 

 Ставки  та пільги по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

Об’єкти житлової 

нерухомості, у 

тому числі їх 

частки 

Житлова 

площа, м
2 

Граничний розмір ставки 

податку, у % до мінімальної 

заробітної плати 

Пільга зі сплати податку, 

м
2
 

до 

01.01.2015 

після 

01.01.2015 

до 

01.01.2015 

після 

01.01.2015 

Квартира 

(квартири) 

не більше 

240 м
2
 

1% 

2% 120 60 
більше  

240 м
2
 

2,7 %  

Житловий 

будинок 

(будинки) 

не більше 

500 м
2
 

1% 

2% 250 120 
більше  

500 м
2
 

2,7 %  

Різні види 

об’єктів житлової 

нерухомості 

не більше 

740 м
2
 

1% 

2% 370 180 
більше  

740 м
2
 

2,7 % 
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Незважаючи на впроваджені зміни, на сьогодні залишається багато 

проблемних аспектів щодо справляння податку на нерухоме майно. Перш за 

все, лишається суперечність між забезпеченням виконання даним податком 

своєї фіскальної функції та платоспроможністю осіб, з яких він стягується. 

Особливо при запровадженні податку на нерухоме майно необхідно 

передбачити неоподаткований мінімум, щоб усунути від оподаткування 

малозабезпечені верстви суспільства. Також одним із недоліків являється те, що 

податок стягується від площі, а не від вартості нерухомого майна, що не 

забезпечує справедливість даного податку. Проте, на даний момент 

застосовувати іншу базу оподаткування для податку на нерухоме майно не є 

можливим.  

Отже, як свідчить міжнародна практика, податок на нерухомість може 

стати однією з вагомих статей доходної частини бюджету, варто лише 

використати правильний підхід до його встановлення. Податок на нерухоме 

майно можна розглядати як джерело наповнення міських бюджетів, але не 

сільських, у більшості українських сіл взагалі немає власників великих площ 

житлової нерухомості. На нашу думку, щоб вирішити частину проблем 

потрібно врахувати наступне: диференціювати ставки податку залежно від 

рівня вартості на об’єкти житлової і нежитлової нерухомості у різних за типом і 

чисельністю мешканців населених пунктах, а також застосовувати різні підходи 

до оподаткування майна, що має різне господарське призначення. 
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За сучасних умов господарювання за умов діючого законодавства 

достатньо важко одержати реальну інформацію про діяльність підприємства, 

що створює певні труднощі при проведенні оцінки його діяльності. З огляду на 

складність, рухливість та невизначеність зовнішнього середовища керівництво 

підприємств повинно постійно приймати виважені управлінські рішення. Саме 

від цих рішень залежать стійкість технічного рівня, організація виробництва, 

ділова активність, платоспроможність, що, в свою чергу, і формує економічну 

стабільність підприємства. Головним джерелом інформації для прийняття 

управлінських рішень виступає бухгалтерська звітність. Тому є досить 

доречним висвітлення ролі бухгалтерської звітності в контролі та аналізі 

діяльності підприємства та актуальним розгляд думок українських науковців 

щодо основних сьогоденних проблем в управлінні діяльності підприємства в 

Україні. 

Від належного управління діяльністю підприємства залежить його 

спроможність конкурувати на ринку, а для цього, насамперед, потрібна певна 

інформаційна база. Нею виступає бухгалтерська звітність — звітність, що 

складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб 

певних користувачів. Бухгалтерська звітність охоплює: фінансову звітність; 

податкову звітність; статистичну звітність; управлінську звітність. [1] 

В управлінській практиці проглядаються різні підходи до використання 

інформації, на основі якої можна оцінити господарську діяльність 

підприємства: так, В.М. Зарубінський, Н.З. Зарубінська, Н.І. Дем’янів 

пропонують як джерела інформації для проведення оцінки підприємств 

використовувати баланс підприємства і звіт про фінансові результати, прийняті 
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в Україні. Обидва ці документи є відкритими. Головним компонентом 

фінансової звітності є баланс. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги 

до визнання та розкриття його статей визначаються НП(с)БО 1 "Загальні 

вимоги до фінансової звітності". Компоненти фінансової звітності 

взаємопов’язані, оскільки відображають відповідні аспекти господарської 

діяльності. Але жодний звіт не може надати всю потрібну користувачам 

інформацію, а тому всі компоненти фінансової звітності слід розглядати та 

інтерпретувати у комплексі. [2]  

Ю.С. Шембель також дотримується думки про те, що основою 

інформаційної бази для проведення оцінки підприємств є фінансова звітність. 

Частіше усього використовують баланс підприємства і звіт про фінансові 

результати. Для фінансової звітності основними вимогами повинні бути: 

вірогідність, зрозумілість, порівнянність. Оцінка не буде точною, якщо хоча б 

одна з вимог не буде виконана. З введенням в Україні національних стандартів 

бухгалтерського обліку змінюються звичні і додаються нові принципи 

бухгалтерського обліку. Своєчасний і швидкий перехід до нової облікової 

політики, трансформація фінансової звітності, підготовка бухгалтерського 

персоналу дозволять підприємству забезпечити безперебійний облік і своєчасне 

прийняття управлінських рішень[3].  

Я.В. Соколов визначає, що важливим джерелом статистичної інформації 

для прийняття економічно обґрунтованих рішень, вибору надійних 

господарських партнерів і уникнення підвищеного ризику в фінансовій 

діяльності є баланс як складова частина фінансової звітності підприємства. 

Баланс складається з усіх господарських операцій підприємства під час їхнього 

синтезу на рахунках бухгалтерського обліку. І не випадково протягом багатьох 

років саме баланс вважався і продовжує вважатися визначальною звітною 

формою[4] 

Аналізуючи баланс, з’ясовують не лише показники діяльності 

підприємства на певний момент часу, але й характеризують за допомогою 

прийомів статистичного аналізу його ліквідність, фінансову стійкість, ділову та 
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ринкову активність, рівень ефективності господарської діяльності. Визнання 

цих обставин та традиційно велика прихильність користувачів фінансової 

звітності до даних балансу вимагають уважно розглянути його показники щодо 

їх достовірності і можливості використання, для оцінки реального стану активів 

та зобов’язань господарюючих суб’єктів. 

В.З. Бугай, В.І. Сотніков аргументовано доводять, що основною метою 

фінансової діагностики підприємства є підготовка інформації, необхідної для 

прийняття управлінських рішень в галузі фінансів на усіх сходинках ієрархії 

управління. Завдання фінансової діагностики вирішуються за допомогою даних 

бухгалтерського обліку, але лише частково. По-перше, фінансове планування, 

управління тимчасово вільними коштами і податкове планування знаходяться 

за межами бухгалтерського обліку як такого. По-друге, не всі методи, що 

застосовуються у фінансовому аналізі, типові для бухгалтерського обліку. По-

третє, бухгалтерський облік, прийнятий в Україні, має низку специфічних 

недоліків, що ускладнюють використання його даних у фінансовому аналізі: 

фінансова звітність і податкова звітність є одним і тим же документом, 

орієнтованим на потреби податкових служб, а не керівництва підприємства, 

кредиторів чи інвесторів; у бухгалтерському обліку не враховуються фінансові 

ризики і пасиви-гарантії, судові позови та ін.; витрати і доходи відносять на 

момент виплати і одержання грошей, а не на момент господарської події, що їх 

викликала; деякі проводки необґрунтовано ускладнені, що заважає 

об’єктивному аналізу господарської ситуації на підприємстві; необхідність 

податкового планування при безпосередньому використанні бухгалтерської 

звітності податковими службами призводить до відповідної адаптації обліку, а 

отже, його викривлення з точки зору потреб прийняття господарських 

рішень[5].  

Взявши до уваги вищесказане, можна дійти такого висновку: 

Бухгалтерська звітність містить статистичну інформацію, яка є найбільш 

відкритою і доступною для її користувачів, характеризує лише загальні явища 

кількісних змін у системі підприємницької діяльності, включаючи динаміку 
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кількості підприємницьких структур, чисельність працюючих, обсяг 

виробництва. Ці критерії широко використовуються в практиці для оцінки 

етапів становлення підприємницького сектора економіки України. Статистична 

звітність не є достатньою для інвесторів, бо не дає усю необхідну інформацію 

про фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку.  
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У сучасних ринкових умовах та з розвитком новітніх інформаційних 

технологій все частіше з’являються нові об’єкти бухгалтерського обліку та 
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оподаткування. На сьогоднішній день Податковий кодекс України вже зазнав 

понад шістдесят коригувань і найближчим часом, з 01 червня 2015 року 

очікується набрання чинності нового суттєвого пакету змін. Відповідно 

ґрунтовний аналіз перспектив податкового обліку не втрачає своєї 

актуальності. 

Найсуттєвішою новацією Податкового кодексу України в майбутній 

редакції, на нашу думку, є законодавче регулювання моделі електронного 

адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Таким чином, метою 

даного дослідження є формування механізму відображення в бухгалтерському 

та податковому обліку новітніх об’єктів податкових розрахунків за ПДВ. 

Згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 

71 – VIII від 28.12.2014 р., вже влітку набуває чинності ст.200.1. у новій 

редакції. Виходячи з тексту даного Закону всім суб’єктам господарювання-

платникам ПДВ автоматично відкриваються рахунки в системі його 

електронного адміністрування. Кошти на рахунку електронного 

адміністрування ПДВ підлягають поверненню на поточний рахунок платника 

або зарахування в майбутньому періоді [2]. Таким чином, в бухгалтерському 

обліку кошти на рахунку електронного адміністрування ПДВ можна вважати 

новим специфічним об’єктом обліку, а варіанти бухгалтерських рахунків для їх 

обліку можемо узагальнити у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

 Пропоновані альтернативні рахунки обліку коштів на рахунку в системі 

електронного адміністрування податку на додану вартість 

 

№ 

п/п 

Рахунок / 

Субрахунок 

Характеристика рахунку 

1. 32 «Рахунки в 

органах ДФС» 

(ДФС – Державна 

фіскальна служба) 

321 «Рахунки в 

системі 

електронного 

адміністрування» 

Активний рахунок,що призначений для відображення коштів,що 

знаходяться на рахунках а органах ДФС та призначені для погашення 

майбутніх зобов’язань за конкретними податками та платежами. 

Рахунок пропонується вводити і зв’язку з перспективами вторгнення 

аналогічних систем електронного адміністрування за переважною 

більшістю загальнодержавних податків,зборів та внесків. Таким 

чином, в майбутньому стане можливим відкриття субрахунків: 322 

(337) «Рахунки в системі електронного адміністрування податку на 



392 

2. 33 «Інші кошти»  

336 «Рахунки в 

системі 

електронного 

адміністрування 

податку на додану 

вартість» 

прибуток підприємств »; 323 (338) «Рахунки в системі електронного 

адміністрування єдиного соціального внеску»; 324(339)  «Рахунки в 

системі електронного адміністрування акцизного податку ». За 

дебетом даного рахунку обліковуються кошти,що внесені на рахунки 

в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з 

власного поточного рахунку,а за кредитом їх використання для 

погашення податкових зобов’язань.  

3. 37 «Розрахунки з 

різними 

дебіторами » 

370 «Рахунки в 

системі 

електронного 

адміністрування 

податку на додану 

вартість» 

Даний субрахунок відкривається з міркувань, що грошові кошти 

внесені до органів Державної фіскальної служби є сплаченими 

авансами за податковими зборами. Може бути використаний 

субрахунок нижчого порядку до вже існуючих рахунків,наприклад: 

377.1. «Рахунки в системі електронного адміністрування податку на 

додану вартість» або 378.1. «Рахунки в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість». 

4. 35 «Поточні 

фінансові 

інвестиції»  

353 

«Короткострокові 

податкові активи» 

Активний рахунок,що відкривається з тої точки зору,що кошти 

рахунку в електронній системі адміністрування податку на додану 

вартість можуть бути використані лише на погашення податкових 

зобов’язань з податку на додану вартість. Може мати такі 

субрахунки: 353.1. «Рахунки в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість»; 353.2. «Рахунки в системі електронного 

адміністрування податку на прибутку»; 353.3 «Рахунки в системі 

електронного адміністрування єдиного соціального внеску »; 353.4. 

«Рахунки в системі електронного адміністрування акцизного 

податку» тощо.  

5. 64 «Розрахунки за 

податками й 

платежами»  

645 «Розрахунки в 

системі 

електронного 

адміністрування 

податку на додану 

вартість» 

Контрпасивний субрахунок, що призначений для зменшення та 

повного погашення податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість за рахунок коштів на рахунку в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість 

* розроблено автором. 

У податковому обліку для відображення податкових зобов’язань з 

податку на додану вартість використовують синтетичні рахунки на якому 

відображають суми податкового кредиту (за дебетом) та податкових 

зобов’язань (за кредитом). 

Отже, для нівелювання податкових різниць та з метою спрощення 

системи кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку видається доречним 

для відображення коштів на рахунку в системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість використовувати саме субрахунок 645 «Розрахунки 

в системі електронного адміністрування податку на додану вартість». 
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Таким чином, основні операції з обліку таких коштів у бухгалтерському 

та податковому обліку матимуть наступний вигляд: (табл. 2). 

Таблиця 2 

Облік коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку 

на додану вартість 
 

№ п/п Зміст операції Дт Кт 

1. Перераховано кошти з поточного рахунку на рахунок 

в системі електронного адміністрування податку на 

додану вартість. 

645 311 

2. Використано кошти з рахунку в системі 

електронного адміністрування податку на додану 

вартість на погашення податкових зобов’язань . 

643 645 

Для податкового обліку: 

641/ПДВ         645/ПДВ 

3. Повернено кошти з рахунку в системі електронного 

адміністрування податку на додану вартість на 

поточний рахунок у банку. 

311 645 

*розроблено автором. 

 

В результаті запровадження пропонованого субрахунку та системи обліку 

коштів на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану 

вартість вдається уникнути податкових різниць та нагромадження 

кореспонденції з обліку податку на додану вартість. 

 

Список використаних джерел 

1. Податковий кодекс України від 02.03.2015 № 215-VIII - 

http://zakon4.rada.gov.ua  

2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. 

№ 71-VIII - http://zakon4.rada.gov.ua 
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УДК 338 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ В 

УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ 

Корчак А. В. 

Керівник: Лаврова О. О. 

Черкаський комерційний технікум 

 

На протязі кількох останніх років, починаючи з 2012 р., значна частка 

підприємств України формує фінансову звітність із застосуванням вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Дані стандарти 

передбачають розкриття лише суттєвої на погляд керівництва інформації щодо 

фінансово-майнового стану та результатів діяльності підприємства; так само, 

між іншим, як і вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. Таким чином, перелік та структура показників фінансової звітності 

акціонерних товариств видозмінюється залежно від конкретного підприємства 

у межах чинного законодавства. Аналіз же більшості показників фінансово-

майнового стану та прогнозів щодо його діяльності здійснюється на підставі 

саме показників публічної звітності. Отже, в умовах запровадження МСФЗ 

методики фінансового та економічного аналізу показників звітності може 

зазнавати суттєвих трансформацій, що і зумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Таким питанням вже задавались вітчизняні науковці, а саме І.О. Бланк, 

В.В. Сопко, М.С. Пушкар, О.А. Петрик, Ф.Ф. Бутинець, В.Я. Савченко, 

С.Ф. Голов, А.О. Гаврилов та ін. Проте, проведені дослідження не розкривають 

методичний аспект у повному обсязі. Відповідно, метою даної роботи є 

виявлення механізмів та точок трансформації методики аналізу оборотних 

коштів підприємства.  

Основну увагу нашого дослідження зосереджено саме на оборотних 

коштах оскільки, в масштабах великого промислового підприємства їх обсяг 

часто виглядає не суттєвим на тлі значної вартості необоротних активів. При 

цьому, саме обсяг обігових коштів є ключовим та невід’ємним компонентом 



395 

оцінки фінансового стану підприємства, рівня ліквідності його ресурсів та 

показників ділової активності. Тож їх відображення у фінансовій звітності, на 

нашу думку, мало б бути обов’язковим.  

Найважливішим показником оборотних коштів є швидкість обертання. 

Цей показник визначається відношенням добутку середніх залишків 

нормованих оборотних коштів та тривалості періоду, за який обчислюється 

обертання до обсягу реалізованої продукції [2].  

Також розраховується коефіцієнт обертання, який визначається як 

відношення обсягу реалізованої продукції до середніх залишків нормованих 

оборотних коштів.  

Таблиця 1 

Формування методики аналізу оборотних коштів* 

Показник 
Методологія 

розрахунку 
Методика розрахунку 

Швидкість 

обертання 

Відношення добутку 

середніх залишків 

нормованих 

оборотних коштів та 

тривалості періоду, 

за який 

обчислюється 

обертання до обсягу 

реалізованої 

продукції. 

Рядок 3415 ф. 1 гр. 3 + Рядок 3415 ф. 1 гр. 4
2 ∗ 365

Рядок 2000 ф. 2 гр. 3
 

Коефіцієнт 

обертання 

Відношення обсягу 

реалізованої 

продукції до 

середніх залишків 

нормованих 

оборотних коштів 

Рядок 2000 ф. 2 гр. 3

Рядок 3415 ф. 1 гр. 3 + Рядок 3415 ф. 1 гр. 4
2

 

Коефіцієнт 

ефективності 

Відношення 

прибутку від 

реалізації товарної 

продукції до 

середніх залишків 

нормованих 

оборотних коштів 

Рядок 2090 ф. 2 гр. 3

Рядок 3415 ф. 1 гр. 3 + Рядок 3415 ф. 1 гр. 4
2

 

* - розроблено автором 
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Заключним етапом в оцінці оборотних коштів є визначення коефіцієнту 

ефективності, що являє собою відношення прибутку від реалізації товарної 

продукції до середніх залишків нормованих оборотних коштів [3].  

Розрахунки показників здійснюються на підставі даних фінансової 

звітності. 

Відповідно до звіту про рух грошових коштів, середні залишки 

нормованих оборотних коштів відповідають рядку 3415 «Залишок коштів на 

кінець року» (визначений за середньоарифметичною за умови їх достатності). 

Обсяг реалізованої продукції відповідає рядку 2000 «Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)», прибуток від реалізації товарної продукції  - 

рядок 2090 «Валовий: прибуток» звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід). 

Таким чином, методика аналізу оборотних коштів на підставі даних 

фінансової звітності у сучасних умовах може мати такий вигляд (табл. 1). 

Тому, на нашу думку, в сучасних умовах доцільно викладати та 

формувати методику аналізу обігових коштів саме із використанням облікових 

понять у зв’язку з їх міжнародною уніфікацією та розповсюдженням в Україні. 

Розробка детальної методики сучасного комплексу показників, аналізу 

фінансової звітності становить перспективу подальших досліджень. 

 

Список використаних джерел 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів 

України №73 від 07.02.2013 р. із змінами та доповненнями - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.  

2. Герасимова, Л.М. Управління оборотним капіталом підприємств: 

моногр. / Л.М. Герасимова. - Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. - 130 с.. 

3. Родіонов Н.В., Радіонова С.П. Основи фінансового аналізу: 

Математичні методи. Системний підхід. СПб.: "Альфа", 2003. 
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УДК 657.6 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

Левківська О.Я. , магістрант,  

Науковий керівник – д.е.н., проф. Л.В. Чижевська 

Житомирський державний технологічний університет 

 

На сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності в Україні досить 

гостро постає питання якості аудиторських послуг, які надають аудиторські 

фірми та аудитори. У зв’язку з тим, що в практичній діяльності суб’єктів 

аудиторської діяльності мають місце випадки порушення вимог Міжнародних 

стандартів аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів, норм чинного 

законодавства, постає необхідність здійснення контролю за якістю 

аудиторських послуг. При цьому для досягнення максимальної ефективності 

контроль якості має проводитися як самими аудиторськими фірмами та 

аудиторами, так і зовнішніми уповноваженими органами. 

Аудиторською палатою України затверджено ряд нормативних 

документів, які регулюють питання контролю якості аудиторських послуг, як 

на рівні окремого суб’єкта аудиторської діяльності, так і на рівні держави. 

Стратегічною метою цих заходів є досягнення належного рівня якості 

аудиторських послуг в Україні, проте це можливо лише за умови, якщо кожен 

аудитор та кожна аудиторська фірма відповідально ставитимуться до 

організації та впровадження систем контролю якості. 

З метою встановлення єдиних для України вимог до організації 

аудиторськими фірмами та аудиторами, які займаються аудиторською 

діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, систем контролю 

якості аудиторських послуг та надання рекомендацій щодо ефективного 

впровадження таких систем контролю якості в практику аудиторської 

діяльності Аудиторською палатою України затверджено Положення з 

Національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 “Організація 

аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських 

послуг” (ПНПКЯ 1). Дотримання вимог даного Положення є обов’язковим для 
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всіх суб’єктів аудиторської діяльності. 

Система контролю якості аудиторських послуг має враховувати вимоги 

Міжнародних стандартів аудиту, які застосовуються в Україні в якості 

національних; Кодексу етики професійних бухгалтерів, а також нормативно-

правових актів, які регулюють аудиторську діяльність в Україні. 

Відповідальність за розробку та впровадження такої системи несе аудитор, 

який займається аудиторською діяльністю як фізична особа, а якщо йдеться про 

аудиторську фірму, то відповідальність покладається на керівника аудиторської 

фірми. 

Міжнародний стандарт контролю якості 1 (МСКЯ 1) та ПНПКЯ 1 

визначають 6 елементів системи контролю якості (рис. 1). 

 

Рис. 1. Перелік елементів системи контролю якості 

 

Усі наведені елементи системи контролю якості є взаємопов’язаними та 

взаємозалежними. Щодо кожного з 6 елементів такої системи суб’єкт 

аудиторської діяльності повинен розробити відповідну політику та процедури 

контролю якості. 

Політика контролю якості – це формалізована сукупність принципів, 

методів і правил, які застосовуються суб’єктом аудиторської діяльності при 

здійсненні контролю якості аудиторських послуг. 

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

Відповідальність 
керівництва за 

організацію контролю 

якості 

Прийняття завдання та 
продовження співпраці з 

клієнтом, виконання 

специфічних завдань 

Людські ресурси Моніторинг Виконання завдання 

Етичні вимоги 
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Процедури контролю якості – це заходи, які здійснюються суб’єктом 

аудиторської діяльності для впровадження політики контролю якості та 

моніторингу відповідності системи контролю якості вимогам МСКЯ 1 та 

ПНПКЯ 1. 

Політика та процедури контролю якості мають бути викладені письмово в 

формі відповідного документа, наприклад, Положення з контролю якості. 

Наведений документ повинен бути затверджений наказом керівника 

аудиторської фірми та доведений до відома її персоналу. 

Таким чином, для того, щоб забезпечити належний рівень якості 

аудиторських послуг кожен суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний 

організувати систему контролю якості відповідно до встановлених 

нормативних вимог та впровадити її в практику своєї діяльності. 

 

УДК 657 

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СВІТІ 

Олійник І. В. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Лютова Г. М. 

Черкаський інститут банківської справиУБС НБУ (м. Київ) 

 

Бухгалтерський облік у різних країнах світу має свою історію розвитку і 

регулювання.  

Системи регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах складалися 

під дією різних факторів, більшість з яких були зумовлені як історичним 

розвитком, так і взаємним впливом. Тому, порівнюючи ці системи, можна 

виявити як подібні характеристики, так і суттєві відмінності. 

Практика ведення бухгалтерського обліку в країнах визначається 

національними особливостями регулювання господарських процесів, деякі 

країни закріплюють в детальній формі в спеціальних законах. У Німеччині - 

прийняті директивні закони, у Франції - норми, в США - Загальноприйняті 

принципи бухгалтерського обліку (ЗПБО), у Великобританії — Закон про 

компанії, Положення стандартної облікової практики та ряд інших документів, 
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які інколи називають загальноприйнятою практикою обліку, в Іспанії - 

торговий кодекс, Закон про акціонерні товариства, Загальний план 

бухгалтерського обліку, у Венесуелі - Закон про практику обліку та 

комерційний кодекс тощо. 

Існують два види регулювання принципів обліку та звітності в різних 

країнах світу: професійне самоврядування та законодавче регулювання. 

Бухгалтерський облік виконує не тільки інформаційні функції для 

макророзрахунків, але і є складовою частиною всієї податкової та бюджетної 

системи держави. Тому в багатьох країнах світу методичні вказівки з 

бухгалтерського обліку надає Міністерство фінансів. [3] 

Зупинимось коротко на особливостях регулювання обліку в окремих 

країнах: 

Для системи регулювання бухгалтерського обліку США досить 

характерним є значний вплив професіоналів. Вся система регламентації 

представляє собою систему Загальноприйнятих принципів бухгалтерського 

обліку (ЗПБО), яка має свою ієрархічну структуру. Як правило, виділяють 

чотири рівні ЗПБО. 

Облікова система Великобританії відноситься до англо-американської 

моделі та характеризується відсутністю системи державного регулювання 

бухгалтерського обліку й орієнтацією обліку на потреби інвесторів та 

кредиторів. Для Великобританії характерною є загальна система права, за якої 

закони визначають глобальні принципи, а їх деталізація будується на основі 

прецендентної практики та інших нормативних актів (наприклад, вісім 

стандартів фінансової звітності). 

Бухгалтерський облік в Іспанії бере свій початок ще з середньовіччя , коли 

вона була великою світовою державою. Офіційно його почали регулювати з 

введенням у 1829 році Комерційного кодексу, який було покладено в основу 

бухгалтерського обліку. Подальший розвиток він отримав в комерційному 

кодексі в 1885 року, який до цього часу зберігає силу, хоча багато що змінено. 

Суттєві коригування були внесені в нині діючий кодекс у 1989 році, які були 
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викликанні необхідністю привести облікову систему Іспанії у відповідність до 

вимог Директив ЄС. 

Основою регулювання обліку у Люксембурзі є Комерційний кодекс 1807 

року, відповідно до якого кожна організація зобов’язана складати журнал 

реєстрації господарських операцій та вести записи. Оподаткування доходів 

базується на німецькій системі, яка була введена у сорокових роках двадцятого 

століття. 

Розробка нормативної бази в Нідерландах тривала досить довго. Перший 

проект Закону про присяжних бухгалтерів був складений ще в 1900 році. 

З 1 січня 1984 року почалася адаптація бухгалтерського обліку до вимог 4-

ої Директиви ЄС. В теперішній час в Нідерландах джерелами регулювання є 

Цивільний кодекс, урядові розпорядження, вказівки ради зі складання річної 

звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Правова система Нідерландів кодифікована. Однак податкові та облікові 

правила розділені. Правове регулювання не займає домінуючої позиції, значна 

роль облікової професії, фінансування здійснюється за рахунок акціонерів.              

Бухгалтерський облік Німеччини має давні та самобутні традиції. В 

середині XIX ст. відбулось широке розповсюдження акціонерних товариств, що 

викликало зміни у оподаткуванні, призвело до посилення податкового 

законодавства, підвищення ролі аудиторів. Державна регламентація повинна 

була забезпечити інтереси різних осіб, при цьому виникало питання про ступінь 

регулювання. 

Якщо розглядати систему регулювання бухгатгсрського обліку у Франції, 

то характерним тут є центральне місце уряду, тому всі правіша обліку детально 

регламентуються законодавством. 

Бухгалтерський облік регламентується на державному рівні. Правова 

система кодифікована. Правила бухгалтерського обліку багато в чому 

запозичені з Німеччини. Загальний план рахунків бухгалтерського обліку 

(ЗПР), що визначає правила оцінок, трактування облікових категорій та 
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структуру бухгалтерської звітності, був введений ще за часів другої світової 

війни в умовах німецької окупації. 

Головною особливістю французької бухгалтерської системи є її юридична 

сутність, бо всі положення прямо випливають з комерційного та податкового 

законодавства. 

В Швейцарії існують досить обмежені вимоги щодо обліку і звітності, тому 

з давніх часів великі швейцарські фірми добровільно слідують закордонним 

правилам, зокрема, Директивам ЄС та МСБО. На даний час близько 40% 

швейцарських компаній, акції яких котируються на біржі, складають 

консолідовану звітність відповідно до МСБО, а частка фірм, які слідують 

директивам ЄС, є ще більшою. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку панувало в Китаї протягом 

всієї його історії та отримало найповніше завершення після 1949 р., коли були 

створені різні види галузевого обліку. 

Куайцзифа (кит. законодавство з бухгалтерського обліку) - це загальна 

назва правових Норм, які регулюють економічні відносини, ідо виникають при 

веденні державними органами та підприємствами бухгалтерського обліку. При 

цьому бухгалтерський облік є видом управлінських дій з проведення 

розрахунків і контролю господарської діяльності та складає важливу частину 

економічного управління. 

Ведення бухгалтерського обліку в сучасному Китаї побудоване на 2 

основних масивах. Перший - це правові акти спеціального характеру, що 

містять окремі вимоги з ведення бухгалтерського обліку і звітності. Другий - 

безпосередні базові джерела правового регулювання. 

Європейський стиль ведення подвійної бухгалтерії був абсолютно 

невідомий у Японії аж до середини XIX сторіччя, коли ця острівна держава під 

тиском США нарешті відмовилося від політики самоізоляції, що проводилась з 

початку XVII століття. Вважається, що подвійна бухгалтерія вперше була 

представлена в Японії в 1865 році в епоху Едо. [1] 
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В економічній літературі стандарти фінансового обліку та звітності 

визначають як комплекс документально оформлених правил ведення 

фінансового обліку та складання фінансової звітності. Облікові стандарти 

поділяються на: 

національні - стандарти бухгалтерського обліку, які розробляються 

кожною країною самостійно для внутрішнього використання; 

регіональні - стандарти, що діють у декількох країнах певного регіону; 

міжнародні - стандарти, що розробляються Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку і рекомендовані до застосування. [2] 

У кожній країні є свої національні стандарти фінансового обліку та 

звітності. 

Облікові стандарти можуть розроблятися професійними бухгалтерськими 

організаціями або законодавчими органами.  

Ідея гармонізації різних систем бухгалтерського обліку виникла у зв’язку із 

глобалізацією світової економіки, тобто з виникненням ТНК. Вони 

функціонують у країнах із дуже різними системами обліку та вимогами до 

звітності.  
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Велике акціонерне товариство, акції якого знаходяться у вільному обігу на 

ринку, як правило, має безліч співвласників-акціонерів. З однієї сторони – це є 

перевагою для товариства, пов’язаною із збільшенням кількості цінних паперів у 

вільному обігу, зростанням його ліквідності та збільшенням потенціалу загальної 

капіталізації товариства. З іншої сторони – виникає ряд проблем. По-перше, це 

загроза переходу пакета акцій в руки власників товариства-конкурента. По-друге – 

конфлікт інтересів між різними групами співвласників-акціонерів. Наприклад, між 

мажоритарними і міноритарними акціонерами корпорації. Ключовими 

проблемами, з якими стикаються сучасні міноритарні акціонери, є ігнорування 

їхніх прав при прийнятті важливих управлінських рішень, позбавлення дивідендів, 

розмивання їхніх пакетів акцій, ненадання інформації про діяльність акціонерного 

товариства.  

На сьогоднішній день акції переважно виконують функції контролю над 

корпорацією, а не функції по залученню капіталу та інвестицій. В першу чергу, 

мажоритарного акціонера цікавить розмір пакета акцій, який дозволяє йому 

отримати певний рівень контролю над акціонерним товариством. І тоді вже 

“керувати” товариством на свій розсуд, домовляючись з менеджерами діяти на 

власне благо. Наприклад, нараховувати собі додаткові премії, виводити із складу 

товариства найбільш ліквідні активи, переводити прибуток на підконтрольні їм 

компанії, що розміщуються в офшорних зонах. Тобто, це свідчить про фактичну 

безконтрольну владу мажоритарних акціонерів над акціонерними товариствами. 

Все частіше мажоритарні акціонери прагнуть контролювати якомога більший 

пакет акцій. Який вони ніколи не продають,  тому що, бояться втратити контроль 

над компанією. 
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При цьому представництво міноритарних акціонерів в органах управління 

акціонерним товариством майже відсутнє. В результаті виникає конфлікт інтересів 

між цими двома групами акціонерів. Розмір дивідендів є типовою причиною 

розбіжностей. Міноритарні акціонери голосують за отримання чим більшого 

розміру дивідендів. Мажоритарні – зацікавлені в тому, щоб отриманий прибуток 

був вкладений у розвиток компанії. Цей конфлікт проявляється на загальних 

зборах акціонерів, коли кожен акціонер голосує згідно зі своїми інтересами. 

Якщо не збалансувати інтереси різних категорій власників акцій – це може 

призвести до корпоративного конфлікту, який в свою чергу може слугувати 

поштовхом до рейдерського захвату компанії. Такі конфлікти мають негативні 

наслідки для самих компаній – скорочення рівня зовнішніх інвестицій,  пониження 

рейтингу компанії, зменшення обсягів виробництва. 

На нашу думку, збалансування інтересів всіх акціонерів можливе лише при 

розробці механізму узгодження інтересів за такими напрямами: 

- розробка внутрішньокорпоративних документів (наприклад, укладання 

угоди між акціонерами, яка регулює широке коло питань пов’язаних з обігом 

акцій, управлінням акціонерним товариством,  порядком голосування на 

засіданнях; формуванням виконавчого органу, порядком прийняття рішень і 

голосування, розв’язанням конфліктних ситуацій. Це допоможе заздалегідь 

попередити можливі конфлікти та проблеми, що полегшить управління 

акціонерним товариством); 

- вдосконалення нормативно-правових документів (закріплення в Законі 

України “Про акціонерні товариства” норм, щодо закріплення за акціонерами 

додаткових прав, що забезпечують захист їхніх інтересів – права подання 

непрямих та колективних позовів. Норм, щодо порядку та процедури розгляду 

корпоративних конфліктів, а саме подання заяви, її розгляду, винесення 

відповідного рішення, повідомлення учасників конфлікту про результати його 

розгляду); 

- впровадження штрафних санкцій (посилення відповідальності осіб, що 

порушують права акціонерів та приховують інформацію про діяльність 
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товариства. Запровадити відповідальність у вигляді великого штрафу на посадових 

осіб емітента та учасників фондового ринку). 

Отже, запровадження механізму заздалегідь узгоджених інтересів всіх 

учасників акціонерного товариства стає необхідністю, що дозволить уникнути 

корпоративного конфлікту та знизити ризик впливу сторонніх осіб на діяльність 

акціонерного товариства, які діють прихованими і не правовими методами.  
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В умовах існування трьох базових стратегій створення комп’ютерних 

програм (каскадної, інкрементної та еволюційної), які можуть бути реалізовані 

за допомогою різних моделей життєвого циклу їх розробки, потребує 

удосконалення методика економічного аналізу затрат на створення 

комп’ютерних програм із урахуванням переваг та недоліків кожної із базових 

стратегій. Прийняття рішення про застосування конкретної стратегії та 

відповідної моделі життєвого циклу розробки комп’ютерної програми залежить 

від наявної інформації про їх ефективність, надання якої має забезпечити 

обліково-аналітична система підприємства. 

Однією із основних вимог, яка висувається до розробки комп’ютерної 

програми, є мінімізація затрат на здійснення даного процесу. Тому проведення 

аналізу процесу створення комп’ютерних програм дозволяє не лише 

сформулювати можливі шляхи підвищення його ефективності, а й визначити 

можливість і доцільність його здійснення. Обрання оптимальної стратегії та 

моделі життєвого циклу розробки комп’ютерної програми дозволяє підвищити 

ефективність проекту по її створенню, зменшити час та забезпечити зниження 
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затрат на його реалізацію. Однак, на процес вибору стратегії та моделі 

життєвого циклу накладаються обмеження, що визначаються такими 

факторами:  

 характеристиками виконуваного програмного проекту;  

 набором вимог до комп’ютерної програми;  

 можливостями команди розробників;  

 запитами користувачів комп’ютерної програми. 

Іншим фактором, що впливає на ефективність процесу створення 

комп’ютерних програм є використання різноманітних підходів до процесу 

розробки (класичні технології, структурні методології проектування, CASE-

технології тощо). Від вибору таких підходів залежить структура затрат, які 

будуть понесені під час розробки комп’ютерної програми, що, враховуючи 

різний рівень заробітної праці задіяних працівників (системних архітекторів, 

програмістів, тестувальників та ін.), впливає на загальну вартість 

реалізовуваного програмного проекту. При цьому, слід враховувати, що 

обрання окремих підходів до розробки комп’ютерних програм, що стимулюють 

пришвидшене завершення проекту, можуть призвести до виникнення досить 

високих затрат під час супроводу таких програм в майбутньому. 

На сучасному етапі розвитку систем управління ІТ-проектами основними 

задачами економічного аналізу процесу створення комп’ютерних програм є 

наступні: 

 створення загальної інформаційної моделі управління процесом 

створення комп’ютерних програм; 

 надання інформаційної підтримки процесу обрання стратегії та моделі 

життєвого циклу розробки комп’ютерної програми; 

 надання інформаційної підтримки процесу обрання технології розробки 

комп’ютерної програми; 

 інформаційне забезпечення обмеження та мінімізації затрат на різних 

етапах створення програмного забезпечення; 
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 інформаційне забезпечення управління ризиками розробки 

комп’ютерних програм; 

 інформаційне забезпечення управління якістю проміжних програмних 

продуктів та створених комп’ютерних програм. 

Для забезпечення виконання виділених завдань необхідно розробити 

комплексну методику економічного аналізу управління процесом створення 

комп’ютерних програм на основі використання облікової інформації. Для цього 

необхідним є удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення 

створення комп’ютерних програм із урахуванням наступних факторів: 

 специфічних особливостей процесу створення комп’ютерних програм як 

на звичайних підприємствах, так і на спеціалізованих ІТ-підприємствах, що 

займаються розробкою програмного забезпечення; 

 особливостей процесу розробки і використання комп’ютерних програм, 

призначених для функціонування в Інтернет-середовищі (веб-сайтів, веб-

сторінок, веб-додатків тощо); 

 особливостей комп’ютерних програм як нематеріального активу та 

об’єкта права інтелектуальної власності, що накладає обмеження на процес їх 

визнання та облікового відображення. 

 

 

УДК 657.62:658.14 

ПОДАТКОВА І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРО ФІНАНСОВІ 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Піддубний Є. Ю. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Гончаренко О. О. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Законодавчо визначено три групи суб’єктів господарювання в залежності 

від кількості працюючих та розміру доходів: суб’єкти мікропідприємництва, 

суб’єкти малого підприємництва та суб’єкти великого підприємництва [1, ст.55 

п.3]. 
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Кожна група відображає результати своєї діяльності відповідно до 

встановлених норм та вибраної системи оподаткування. Систематизація цих 

даних необхідна для вибору необхідної форми обліку доходів та витрат з 

подальшим зведенням їх в «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)». Для систематизації обрано лише суб’єктів господарювання – 

юридичних осіб. 

До мікропідприємництва відносять суб’єктів господарювання з середньою 

кількістю працівників за звітний період не перевищує 10 осіб та річний дохід не 

перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним 

курсом Національного банку України. 

Суб’єктом малого підприємництва визнаються юридичні особи - середня 

кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід не 

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро.  

Під суб’єктом великого підприємництва визначають діяльність з 

середньою кількістю працівників понад 250 осіб та річний дохід перевищує 

суму в 50 млн. євро. [1, ст.55 п.3] 

Дані суб’єкти господарювання використовують звичайну або спрощену 

системи податкового обліку. За бажанням можливий перехід від звичайної до 

спрощеної системи оподаткування за умови, що протягом календарного року 

обсяг доходу не перевищує 20 млн. гривень. [2, ст.291 п.4] 

Перехід на спрощену систему оподаткування також можливий під час 

віднесення підприємства до групи мікропідприємництва. 

Порівняльна таблиця даних суб’єктів наведена в  табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерій 

віднесення 
Мікропідприємства 

Суб’єкти малого 

підприємництва 

Суб’єкти великого 

підприємництва  

Системи 

оподаткування 

Спрощена система 

оподаткування 

Загальна система 

оподаткування або 

спрощена 

Загальна 

Види звітності 
Фінансова, 

податкова 

Податкова, фінансова, 

статистична 

Податкова, фінансова, 

статистична 

Податкова звітність 

Податкова 

декларація 

платника єдиного 

Податкова декларація 

платника єдиного 

податку – юридичної 

Платник податку на 

прибуток разом з  

податковою 
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податку та 

фінансова звітність 

особи та фінансову 

звітність 

декларацією подає  

квартальну або річну 

фінансову звітність 

лише в електронній 

формі 

Фінансова 

Баланс (форма  № 

1-мс) та Звіт про 

фінансові 

результати (форма 

№ 2-мс) 

Спрощена: Баланс 

(форма  № 1-мс) та Звіт 

про фінансові 

результати (форма № 

2-мс)  

Загальна:  Баланс 

(форма  № 1-м) та Звіт 

про фінансові 

результати (форма № 

2-м) 

Баланс (звіту про 

фінансовий стан) , звіт 

про фінансові 

результати (звіту про 

сукупний дохід), звіт 

про рух грошових 

коштів, звіт про 

власний капітал і 

приміти до фінансової 

звітності. 

Статистична  
Подання річної 

фінансової звітності. 

Подання фінансової 

звітності та 

обов’язкових звітів, 

відповідно до галузі 

діяльності. 

Підсумовані дані про суб’єкти господарювання, в залежності від кількості 

працівників та розміру річного доходу, систематизовано та наведено на 

Рисунку 1 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та його рух, 

відповідно до розміру підприємства» 

                                  

 

                

 

                                             

 

 

Рис. 1. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та його рух, 

відповідно до розміру підприємства 

Інформація, щодо доходів та витрат суб’єктів господарювання залежить 

від обсягу його діяльності. Для користувачів даної інформації необхідно 

Податкова звітність 

суб’єкта малого 

підприємництва СМП 

Статистична 

звітність 

Загальна 

податкова 

звітність 

Мікропідприємства Суб'єкти малого 

підприємництва 

Суб'єкти великого 

підприємництва 

Спрощена фінансова 

звітність суб’єкта 

малого 

підприємництва 

 

Фінансова звітність 

суб’єкта малого 

підприємництва 

Загальна фінансова 

звітність 
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встановити даний критерій, відповідно до якого підприємство вибирає форму 

обліку доходів (витрат) та систему оподаткування. 
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У міжнародній практиці фінансові інструменти вже досить давно увійшли 

в практику. І на сьогодні спектр пропонованих фінансових інструментів 

міжнародними ринками розширюється досить динамічно. Ринок фінансових 

інструментів досить різноманітний і значна частина доходів підприємств 

отримується за рахунок їх використання. 

Управління фінансовими потоками підприємства ускладнюється з 

кожним роком. Найбільш актуальними в кризові періоди залишаються питання 

залучення грошових коштів та інших фінансових ресурсів, а також захист 

фінансових інтересів компаній. У зв'язку з рівнем цін і валютних курсів, що 

постійно змінюються, компанії повинні забезпечити страхування ризиків 

(хеджування) фінансових втрат від інфляційних потрясінь. Світова практика 

пропонує ряд фінансових інструментів які є комплексом інструментів для 

отримання реальних коштів.  

 Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання 

завдань, передбачених фінансовою політикою.  Бухгалтерський облік операцій 
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з фінансовими інструментами в Україні регулюється П(С)БО 13. Дія цього 

стандарту поширюється на підприємства, організації та інші юридичні особи 

(далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та 

підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за 

міжнародними стандартами).  

 Для фінансових інструментів властиві такі характеристики як: терміни 

обігу та принципи визнання;  ліквідність; доходність; ризиковість; право 

власності.  

 П(С)БО 13 визначає фінансовий інструмент як контракт, який одночасно 

приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу у одного 

підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу у 

іншого. Відповідно стандарт дає таку класифікацію фінансових інструментів: 

 1. Фінансові активи включають: грошові кошти, не обмежені для 

використання,  та їх еквіваленти;  дебіторську заборгованість,  не призначену 

для перепродажу;  фінансові інвестиції,  що утримуються до погашення;  

фінансові активи,  призначені для перепродажу; інші фінансові активи.  

 2. Фінансові  зобов'язання  включають фінансові зобов'язання, призначені 

для перепродажу, та інші фінансові зобов'язання.  

 3. До інструментів власного капіталу належать  прості  акції, частки та 

інші види власного капіталу.  

 4. Похідні    фінансові   інструменти   включають   ф'ючерсні контракти,  

форвардні  контракти   та   інші   похідні   фінансові інструменти. 

 Першим кроком у взятті фінансового активу або зобов'язання на облік 

повинне стати визначення виду фінансового активу і підстав його виникнення. 

 Розкриття інформації про фінансові інструменти наводиться у примітках 

до фінансової звітності. Для кожного класу фінансових активів, фінансових 

зобов'язань та інструментів власного капіталу підприємство наводить 

інформацію про:  
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 - види та суму фінансових інструментів, строки та умови, які можуть 

впливати на їх суму, розподіл у часі та визначеність майбутніх грошових 

потоків;  

 - облікову політику, зокрема методи визнання та оцінки. 

 Фінансова звітність ґрунтується на необхідності надання інформації, яка 

буде корисною користувачам, як реальним, так і потенційним, кредиторам при 

прийнятті рішень про інвестування, кредитування. Інвестори, кредитори й інші 

користувачі фінансової звітності насамперед зацікавлені в тому, щоб одержати 

віддачу від своїх вкладень у підприємство, у зв'язку з цим фінансова звітність 

повинна надати інформацію, що дозволяє оцінити розмір, терміни й імовірність 

одержання майбутніх економічних вигід, тому що саме їх величина визначає 

розмір віддачі від інвестицій і повернення кредитів. 

 Однією з цілей розкриття інформації, як уже було сказано вище, є опис 

статей, об'єктів, визнаних у фінансовій звітності. Обсяг інформації, що 

розкривається відносно того чи іншого фінансового інструмента, може 

відрізнятися в залежності від його складності. Наприклад, для статті, як наявні 

кошти, у звітності достатньо розкрити лише коротку інформацію. Однак у 

випадках, коли мова йде про більш складні об'єкти обліку, може знадобитися 

розкриття додаткової інформації в примітці до звітності. 

 Основне завдання у розкритті інформації про фінансові інструменти 

полягає у забезпеченні кращого розуміння інвесторами того, як і з якою метою 

використовуються дані інструменти, а також впливу даних операцій на 

фінансовий результат і розмір грошових потоків компанії. 

 Отже, фінансові інструменти як об'єкт обліку - це будь-який контракт, 

результатом якого є створення фінансового активу одного суб’єкта 

господарювання і фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу 

іншого суб’єкта господарювання. Тому в звітності варто створювати новий 

об'єкт (нову статтю), як фінансові інструменти, що дасть кращу можливість 

отримання необхідних даних для прийняття рішень. Це дасть можливість 
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максимально враховувати кон'юнктуру ринку на певну дату, за певних 

комерційних умов. 
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Однією із проблем на шляху інтеграції України до європейської 

спільноти та її економічного та наукового розвитку стоїть тінізація економіки. І 

саме тому вона потребує оптимізації податкової системи для зменшення 

податкового навантаження на платників податку і як наслідок вирішити 

проблему ухиляння від сплати податків. 

Метою дослідження є аналіз концепції реформування податкової системи 

України, та порівняння із досвідом податкової реформи Грузії. 

Протягом останніх місяців 2014 року було розроблено, обговорено і 

прийнято концепцію реформування податкової системи України. В основу 

даної концепції  було покладено світовий досвід системи оподаткування таких 

розвинених країн, як США, Італія, Швеція, Польща, а за основу було взято 
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досвід Грузії. Досвід Грузії для України полягає у тому, що спільним  для обох 

країн була корупція на усіх рівнях державного управління, надмірна 

забюрократизованість та неефективність державних структур.  

Для Грузії наприкінці 2003 року було характерним нездатність 

податкового кодексу 1998 року задовольнити вимоги ведення бізнесу. 

Натомість, платники податків Грузії мали можливість уникнути сплати 

податків, а Податковий кодекс не мав у своєму розпорядженні системи для 

притягнення до відповідальності незаконослухняних громадян.[2] І як 

результат в Грузії після Революції Троянд, новий уряд здійснив значні 

економічні, політичні та соціальні реформи.  

Податкова реформа призвела до значного зниження корупції, а 

дерегуляція економічної діяльності змінила економічний і соціальний 

ландшафт Грузії. Після проведення реформ і податкової реформи зокрема, 

Грузія відповідно до рейтингу Світового Банку Ease of Doing Business (Легкості 

Ведення Бізнесу)  посідає 15 місце в той час, як Україна займає лише 96 місце в 

рейтингу. 

Україна, як і Грузія свого часу, пішла шляхом кардинального зменшення 

податкового навантаження на платників податку. Кількість податків у Грузії 

було зменшено з 22 до 7, а ставка податку на прибуток була зменшена до 15%. 

В Україні ж, в концепції реформування податкової системи, заплановано з 22 

податків залишити лише 11. А ставка податку на прибуток становить 18%.   

Поклавши в основу концепції реформування податкової системи України 

успішний досвід Грузії,  новий уряд планує подолати корупцію та ухиляння від 

сплати податків за рахунок зменшення податкового тиску на платників 

податків. Основними напрямами реформування податкової системи України 

відповідно до концепції реформування податкової системи є: бюджетна 

автономія; формування спроможних громад; бюджетна децентралізація; нова 

система бюджетного вирівнювання; зарахування до місцевих бюджетів частини 

загальнонаціональних податків.[3]  Тобто, основною ціллю податкової реформи 

є бажання зробити так, щоб податкова система була не тягарем, від якого тікає 
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увесь бізнес в тінь, а реальним способом залучення інвестицій, адже прозорість 

і простота нового податкового законодавства допоможе вирішити проблему 

тінізації економіки, неправильно розподіленого податкового навантаження 

серед галузей економіки та ефективності наповнення державного та місцевого 

бюджетів України. Чи дійсно так і буде покаже час, але перший крок вже 

зроблено. 

Отже,  використання досвіду Грузії  у реформування податкової системи 

дозволить Україні піти шляхом розвитку як європейської країни та подолати на 

цьому шляху радянську ментальність, корумпованість влади і суспільства, 

забюрократизованість та неефективність державних структур, ухиляння від 

сплати податків та відновити довіру серед населення. 
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У зв’язку з розвитком ринкових відносин в Україні перед суб’єктами 

господарювання постає таке завдання, як контроль за результатами своєї 

діяльності, який найбільшою мірою залежить від забезпечення та технічного 

стану основних засобів своєчасне відтворення яких є необхідною умовою 

впровадження науково – технічного прогресу на підприємствах. Одним з 

найважливіших складових регулювання процесу відтворення основних засобів 

на підприємств, його фінансовим підґрунтям є продумана амортизаційна 

політика. 

Питання амортизації досліджувалося в працях наступних науковців: В.Й. 

Бакай, З.М. Борисенко, О. В. Кленін,  Л. В. Будь, В. К. Орлова та інші. Так, О. 

В. Кленін у своїй праці позиціонує амортизацію як власне джерело 

інвестиційних ресурсів підприємств, а Л. В. Кудь та В. К. Орлова вважають, що 

амортизація є законодавчим важелем, який регулює діяльність підприємств. 

Метою даної роботи є обґрунтування необхідності формування 

амортизаційної політики в Україні та її вплив на інвестиційні процеси. 

Амортизаційна політика є цілеспрямованою діяльністю підприємства, 

головне завдання якої полягає у виборі одного із методів амортизації з метою 

нарощення обсягів власних коштів на протязі всього амортизаційного періоду 

для забезпечення постійного оновлення основних засобів. 

До основних методів нарахування амортизації, перелік яких наведено в 

положенні (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [4] 

відносяться: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискорене 

зменшення залишкової вартості, кумулятивний та виробничий. 
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На сьогодні в Україні більшість підприємств не мають власних коштів у 

вигляді прибутку тому амортизаційні відрахування на даному етапі є одним з 

найважливіших способів відтворення основних засобів та найбільш стабільним 

джерелом надходження коштів. 

По-перше, на їх динаміку набагато менше впливають спади виробництва 

у порівнянні з прибутком. Так, у період кризи маса прибутку в економіці 

скорочується, у той час як розмір амортизаційних відрахувань не змінюються 

або навіть зростає, що визначає величину внутрішніх інвестицій та є фактором 

зростання ступеня стабільності інвестиційних процесів. Якщо прибуток 

українських підприємств у 2014 році скоротився порівняно з 2013 році на 3148  

млн. грн. внаслідок фінансово-економічної кризи, то амортизаційні 

відрахування за відповідні періоди збільшилися на 4748,3 млн. грн. [1]. 

По-друге, формування амортизаційних відрахувань не залежить від 

фінансового результату діяльності, тобто навіть збиткові підприємства мають 

кошти для фінансування та оновлення основних засобів тому, що кошти, які 

спрямовуються на амортизацію основних фондів, не оподатковуються, на 

відміну від прибутку [3]. 

По - третє, амортизаційні відрахування повинні мати цільове призначення 

- відшкодування зношеного основного капіталу, оскільки тільки тоді, вони 

стали б гарантом того, що оновлення основних засобів зросте. 

На сьогодні в Україні із збільшенням інвестицій та амортизаційних 

відрахувань спостерігається негативна тенденція до зростання ступеня 

зношення основного капіталу – з 48 % у 2003 році до 77,3 % у 2014 році, хоча 

мав би відбуватися протилежний процес. Особливо загрозливим є стан 

основних засобів у промисловості – зношення яких становить 50 - 90 років, а 

строк експлуатації обладнання – 20 - 40 років [2]. 

Причинами цього є те, що частина амортизаційних відрахувань 

підприємствами використовується не за цільовим призначенням, оскільки 

суб’єкти господарювання спрямовують амортизаційні відрахування на 

поповнення оборотних коштів внаслідок неефективної податкової політики. 
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Так, статистика свідчить, що порівняно з 2013 роком у 2014 році частка коштів 

підприємств та організацій в Україні, які використанні на не інвестиційні цілі 

зросла  на 1877 млн. грн. або 29 %, а на капітальні інвестиції лише 10 млн. грн. 

або 1 % [2]. 

Отже, проблема оновлення основних засобів підприємствами сьогодні в 

Україні є актуальною та життєво необхідною. Вона потребує глибокого 

переосмислення як вищими органами державного управління так і суб’єктами 

господарювання ролі амортизаційних відрахувань у процесі відтворення 

основного капіталу та відповідального ставлення до організації ефективної та 

продуманої амортизаційної політики. 
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Постановка проблеми. Система соціального страхування виконує 

провідну роль у розвитку національної економіки та визначає умови для 

економічного захисту громадян. Тож, у зв’язку із введенням єдиного 

соціального внеску (ЄСВ), питання соціального страхування постає у центрі 

уваги багатьох вчених та економістів. 

Мета роботи. Розглянути особливості нарахування єдиного соціального 

внеску та визначити позитивні та негативні сторони його запровадження. 

Виклад основного матеріалу. Соціальне страхування є головним 

елементом системи захисту в соціальній ринковій економіці. Згідно із Законом 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове  державне 

соціальне страхування», єдиний соціальний внесок  консолідований страховий 

внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з 

метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 

застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат 

(послуг) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Закон набрав чинності з 1 січня 2011 року. Метою закону є реформування 

адміністративної системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування через створення єдиної системи збору та обліку страхових внесків, 

запровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та уникнення дублювання функцій фондів соціального 

страхування, пов’язаних із формуванням страхових коштів [1]. 

Законодавчими актами відзначено, що Міністерство доходів і зборів 

забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування 
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єдиного внеску, а також здійснює боротьбу з правопорушеннями при 

застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску.  

 ЄСВ формується на основі ставок, що встановлюються Законами 

України за відповідними фондами соціального страхування, які на сьогодні 

чинні зі змінами та доповненнями. Вони встановлюються відповідно до класів 

професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного 

внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності. Залежно від класу 

професійного ризику відсоткова ставка за єдиним внеском коливається від 

36,76% до 49,7%. Для бюджетних установ єдиний внесок встановлюється у 

розмірі 36,3 % визначеної бази нарахування. Також потрібно звернути увагу на 

те, що ЄСВ нараховується в межах максимальної суми доходу застрахованої 

особи, що дорівнює 17-ти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб (прожитковий мінімум з 01.01.2015 р. становить 1218 грн., а з 

01.12.2015 р.  1378 грн.)[2]. 

Запровадження єдиного соціального внеску зумовлює виникнення  

дискусій з приводу його переваг та недоліків застосування. До переваг 

запровадження ЄСВ з точки зору страхувальників можна віднести:  

  спрощується система реєстрації платників ЄСВ (тільки в органі доходів 

і зборів); 

  ЄСВ об’єднує у собі всі внески до фондів соціального страхування, що 

зменшує витрати часу платників; 

  зменшується кількість перевірок, контроль за сплатою ЄСВ 

здійснюється одним органом. 

 Що стосується переваг з точки зору органу доходів і зборів, то до них 

можна віднести: 

  формування і ведення єдиного державного реєстру, що містить 

інформацію про платників ЄСВ та запобігає дублюванню страховими фондами 

функцій, пов’язаних із формуванням страхових засобів; 

  єдина форма звітності та сплати ЄСВ надає змогу оперативно виявляти 

порушення; 
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  загальні правила нарахування та утримання ЄСВ і єдина форма 

звітності підвищують ефективність роботи; 

  забезпечується прозорість фінансових потоків для суб’єктів системи 

соціального страхування [2]. 

 За наявності значних переваг запровадження ЄСВ існує також й низка 

недоліків, а саме: утримання із заробітної плати не зменшилися, 

прослідковується збільшення трудового навантаження та відповідальності 

щодо контролю за сплатою ЄСВ, а також достатньо великий обсяг єдиної 

звітності з ЄСВ [3]. 

 Підводячи підсумок можна сказати, що запровадження єдиного 

соціального внеску значно полегшує життя суб’єктам страхових відносин у 

частині адміністрування нарахування та сплати внесків на соціальне 

страхування. Однак не слід забувати про недоліки, які зумовлюють потребу 

подальшого реформування системи соціального страхування. 
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Ефективність діяльності вітчизняних підприємств в умовах європейської 

інтеграції визначається якістю системи менеджменту, яка переважно залежить 

від інформаційного ресурсу та вміння його використовувати для виконання 

стратегічних, тактичних та оперативних завдань. Не становлять виключення і 

малі підприємства які є базисом економіки більшості європейських країн. 

Важливою функцією управління є бухгалтерський облік, призначений 

забезпечувати інформацію для прийняття управлінських рішень.  

В даний час в Україні триває процес впровадження Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, відбуваються зміни правової бази, виникають 

нові проблеми, пов’язані з переходом на міжнародні стандарти та їх 

практичним застосуванням, що потребує проведення подальших досліджень. 

Не оминають ці процеси і малі підприємства, хоча думки науковців, щодо 

доцільності використання міжнародних стандартів фінансової звітності для 

малих підприємств (МСФЗ для МСП) у практику вітчизняних підприємств 

різняться. Ми поділяємо погляди таких науковців як Бондар К.М., Пархоменко 

В.М., Касич А.А., які є прихильниками доцільності впровадження малими 

підприємствами міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Оминути перехід до МСФЗ практично неможливо, оскільки, 

розвиваючись малий бізнес, приваблює іноземних інвесторів, що неминуче 

зумовлює впровадження МСФЗ у своїй діяльності. Проте, необхідно 

враховувати, що доцільність використання міжнародного досвіду характерна 

лише для тих МСП, які орієнтовані на міжнародну співпрацю. 

В Україні існує певний вдалий досвід використання міжнародних 
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стандартів при складанні фінансової звітності банками, підприємствами-

лідерами ринку, компаніями, які виходять на міжнародні ринки тощо. 

Історія впровадження МСФЗ для МСП почалась значно пізніше: 

практичне застосування МСФЗ для МСП триває лише близько 15 років, а 

кількість країн, які їх використовують є значно нижча, ніж загалом МСФЗ.  

Формування цього стандарту обумовлено виникаючими потребами малих 

підприємств щодо відокремлення точного та загальноприйнятого набору 

стандартів бухгалтерської звітності, простіших від МСФЗ у повному обсязі [3]. 

В Україні фінансова звітність суб’єктів малого бізнесу регламентується 

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Кожний із 

зазначених нормативних документів регламентує складання фінансової 

звітності для малих та середніх підприємств. Проте їх зміст має значні 

відмінності, які повинні бути максимально регульовані при пристосуванні 

національної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку та звітності до 

міжнародних вимог. 

Безумовно, подальше впровадження МСФЗ для МСП пов’язане із з 

комплексом цілого ряду інших проблем. Основні проблеми застосування 

МСФЗ для малого бізнесу, сформовані на підставі аналізу особливостей 

використання МСФЗ для МСП в інших країнах та практичного ведення обліку і 

звітності в Україні, а також переваги які  наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Переваги та проблеми впровадження МСФЗ для МСП в Україні [1, 2] 

Переваги впровадження Проблеми впровадження 

Спрощення ведення обліку та 

формування фінансової звітності та 

відповідність світовим стандартам 

Необхідність адаптації нормативно-правової бази 

для МСП з питань обліку і звітності до 

міжнародних стандартів 

Підвищення 

конкурентоспроможності підприємств, 

підвищення можливості іноземного 

кредитування та інвестицій 

Різні критерій віднесення підприємств до малого 

або середнього бізнесу та орієнтація П(С)БО 25 

на мале підприємництво (без урахування 

середнього бізнесу) відмінно від МСФЗ для МСП 

Підвищення кваліфікації кадрів Різні вимоги стосовно набору фінансових звітів  у 
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працівників відділу бухгалтерії П(С)БО 25 та МСБО для МСП 

Можливість брати участь у 

міжнародних тендерах на замовлення 

Різна професійна підготовка на світовому рівні та 

необізнаність спеціалістів з питань МСФЗ 

Зрозумілість фінансової звітності 

іноземними користувачами 

Високі фінансові витрати керівництвом 

підприємства та короткі терміни для підготовки 

до впровадження МСФЗ 

Можливість порівняння інвестором 

звітності вітчизняного підприємства з 

показниками іноземних підприємств 

Відсутність досвіду стажування працівників у 

Раді з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку 

 

Таким чином, в період європейської інтеграції перед Україною постала 

проблема переходу від національних стандартів ведення бухгалтерського 

обліку і  звітності до міжнародних. На сьогодні МСФЗ для МСП – своєрідний 

ключ до міжнародного ринку капіталу. Компанія, яка має відповідну звітність, 

отримує доступ до джерел коштів, необхідних для її розвитку. Разом з цим, 

необхідно враховувати, що на шляху переходу до міжнародних стандартів 

необхідно подолати перешкоди, які спричинені не адаптованістю національної 

законодавчої бази, додатковими витратами підприємств, низьким рівнем 

кваліфікації обліковців.  
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Земельні ресурси є одним з найбільших національних багатств нашої країни, 

важливою умовою життя і діяльності суспільства, базою для розміщення і 

функціонування всіх галузей народного господарства. Тому основним завданням 

господарювання в сучасних умовах є повне і раціональне використання землі для 

виробництва продукції. 

В умовах ринкової економіки господарюючі суб’єкти мають достатній інтерес 

у збільшенні виробництва продукції за рахунок ефективності використання 

земельних ресурсів. Саме тому, їх експлуатація супроводжується застосуванням 

шкідливих речовин та порушенням правил належного моніторингу за якісними 

характеристиками.  

Безпосередній обов’язок контролю за використанням земельних ресурсів, що 

знаходяться у розпорядженні суб’єктів господарювання, покладено на органи 

державної влади. Держкомзем проводить чіткий аналіз за майновою приналежність 

тих чи інших земель, але при цьому в його обов’язки не входить аналіз 

функціональних, якісних характеристик земель. На сьогодні в Україні не існує 

державної служби, яка б могла відслідковувати стан земельних ресурсів, що 

використовуються підприємствами у власних цілях, без застережень до можливих 

негативних наслідків. 

Така політика землекористування призводить до помітного зниження 

продуктивності земель, а також можливого погіршення їх структури. Таким чином, 

сьогодні досить гостро поставлено питання щодо відповідальності землекористувачів 

у питаннях раціональності та ефективності використання земель.  
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На нашу думку, модель взаємодії «держава-землекористувач» має наступний 

вигляд (рис. 1). Відповідно до запропонованої схеми, очевидним є безпосередній 

зв'язок між органами державної влади, що відповідають за якісне та відповідальне 

використання земельних ресурсів, та суб’єктами господарювання, що активно 

використовують землі у своїй діяльності. 

 

Рис.1. Модель взаємодії «держава-землекористувач». 

Для того, щоб дана модель запрацювала необхідно першочергово організувати 

роботу державних органів з даного питання, а саме: створити чітку та однозначну  

нормативну базу, що дозволить проводити ефективний контроль за якістю земель 

(спеціалізований), а також буде  зобов’язувати землекористувачів до внутрішнього 

моніторингу за використанням земельних ресурсів та відповідного звітування за його 

результатами. В даному випадку велике значення має домінантна роль держави у 

сфері землекористування, адже земля – це національне багатство, тому недопустимо 

нехтувати загальними правилами його збереження.  

Досить актуальним на сьогодні є поняття корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), що охоплює проблеми збереження земельних благ з метою 

забезпечення достойного життя майбутніх поколінь. Дотримуючись ряду 

екологічних, соціальних та економічних принципів, підприємства щорічно звітують 

за результатами проведеної діяльності у сфері соціальної відповідальності. Окрім 

проблем суспільного характеру, велика увага приділяється питанням екологічної 

безпеки, що безпосередньо стосується сектору землекористування, а саме 

забруднення земель.  

Хоча, принципи соціально-орієнтованого суспільства не так активно 

впроваджені в сфері державної політики України, але наявність великих корпорацій, 

що їх пропагують, чинить значний вплив нашу національну економіку. Попри все 

корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) є одним із найбільш успішних 

Нормативна база із землеустрою 
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неформальних стимулів для відповідальності господарюючих суб’єктів, що 

використовують природно-ресурсний потенціал країни. Але максимального 

результату можливо досягти лише за спільних формальних (законотворчих) та 

неформальних (партнерських) інструментів. Тому ми наголошуємо на необхідності 

удосконалення існуючої системи державного устрою, що зможе контролювати 

суб’єктів господарювання на всіх рівнях природокористування, в тому числі і 

землекористування. 
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Постановка проблеми. Вагомим чинником економічного зростання нашої 

держави є стабільна та надійна банківська система, завдяки якій здійснюється 

забезпечення економічних суб’єктів необхідною кількістю фінансових ресурсів. 

У сучасних умовах економічної нестабільності необхідним є застосування 

нових підходів до розроблення ресурсної політики комерційних банків, у першу 

чергу заходів, спрямованих на формування достатнього за обсягами власного 

капіталу та вибору джерел його нарощення. 

Чим вищий рівень концентрації банківського капіталу, тим вищий рівень 

економічного розвитку країн і навпаки. Такий взаємозв’язок між рівнем 

концентрації банківського капіталу та рівнем економічного розвитку 

підтверджується сучасною практикою провідних країн світу [1]. 

Метою роботи є статистичне оцінювання концентрації банківського 

капіталу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Станом на 1 січня 2015 року в Україні, за 

даними Національного банку України, налічувалося 163 банків, які мають 

банківську ліцензію, що на 17 одиниць менше порівняно з відповідним 

періодом минулого року (180 банків) [2].  

Власний капітал банку займає незначну частку у загальному обсязі 

капіталу банку, що обумовлено специфікою діяльності комерційного банку як 

установи, що здійснює мобілізацію тимчасово вільних грошових ресурсів на 

фінансовому ринку та надає їх у позику. 
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За станом на 01.01.2015 р. власний капітал діючих банків склав 148,06 

млрд. грн. або 11,2% пасивів банків [5]. 

З метою отримання зведеної кількісної оцінки концентрації банківського 

капіталу доцільно розраховувати коефіцієнти концентрації та локалізації 

(табл.). 

Таблиця 

Розподіл комерційних банків України по групах станом на 01.01.2015 

Групи 

банків за 

розміром 

активів 

Кількість 

банків 

Частка, 

d, % 

Власний 

капітал, 

млрд грн 

Частка, 

D, % 

Коефіцієнт 

локалізації 

D/d 

|d-D| 

Найбільші 

банки 

(1 група) 

16 10,1 110,2 74,4 7,4 64,3 

Великі 

банки 

(2 група) 

19 12,0 15,1 10,2 0,8 1,8 

Середні 

банки 

(3 група) 

33 20,9 10,3 7,0 0,3 13,9 

Малі банки 

(4 група) 
90 57,0 12,5 8,4 0,1 48,6 

Разом 158 100,0 148,1 100,0 х 128,6 

Розраховано автором за даними [5]. 

Коефіцієнти локалізації свідчать про нерівномірний розподіл власного 

капіталу в банківській системі України. В основному капітал концентрується в 

групі найбільших банків, оскільки коефіцієнт локалізації більше 1, а саме 

становить 7,4. 

Узагальнювальною характеристикою концентрації капіталу є коефіцієнт 

концентрації [3]: 

K =
1

2
∑|d − D| (1) 

K =
128,6

2
= 64,3 (%)  
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Це свідчить про відносно високий рівень концентрації капіталу в 

комерційних банках України.  

Висновки. Отже, надійність та ефективність функціонування банківської 

системи, її здатність задовольняти потреби економічних суб’єктів у необхідних 

грошових ресурсах значною мірою обумовлені величиною банківського 

капіталу.  

Проведена оцінка концентрації власного капіталу, показала значну 

нерівномірність капіталізації. В сучасних умовах кризи проблеми капіталізації 

та консолідації банківського сектора залишаються досить гострими. Заходи 

щодо нарощення обсягів капіталу повинні розроблятися як на макрорівні, так і 

на рівні кожного комерційного банку. Підвищення капіталізації вітчизняної 

банківської системи сприятиме зростанню її надійності і 

конкурентоспроможності та, як наслідок, економічній стабілізації в країні 

загалом [4].  
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Кардинальні зміни в геополітичному становищі України та 

трансформаційні процеси спонукали  її до виходу на світові ринки як 

повноцінного партнера. Крім того, необхідною умовою виходу України із 

кризового стану, інтеграції до Європейського союзу та розв’язання проблем 

національної безпеки є розробка і реалізація глобальної стратегії щодо 

підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Лише висока 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки здатна закласти міцну основу 

для росту життєвого рівня громадян. 

Найбільш значимими дослідженнями міжнародної конкуренції та теорії 

конкурентних переваг країн, факторів що визначають конкурентоспроможність 

на мікро  та мезорівнях були зроблені американським вченим М. Портером 

[1, с. 3]. 

З позиції українських  дослідників, конкурентоспроможність національної 

економіки як економічна категорія, характеризує здатність економічної системи 

забезпечувати досягнення економічними суб’єктами кращих, ніж у конкурентів, 

соціально-економічних параметрів за будь-якого впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників [2, с. 13]. 

Для аналізу конкурентоспроможності використано Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, що наведено Світовим економічним форумом (СЕФ).  

За даними СЕФ, Україна перебуває у групі країн з факторно-керованою 

економікою. Індекс конкурентоспроможності України перебуває на низькому 

рівні. На кінець 2014 року він склав 4,01. Це свідчить про те, що в сучасних 

умовах  економіка України значно більше втрачає, ніж виграє в глобальних 

господарських відносинах, при цьому відчуваючи на собі дію несприятливих 
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інтеграційних факторів: відплив робочої сили за кордон,  відтік капіталу, 

постійний дефіциту торгівельного балансу, погіршення умов формування 

платіжного балансу та Державного бюджету країни [3, с. 15]. 

Головне завдання на сьогодні – визначити нові напрямки, форми, засоби та 

етапи реалізації стратегії удосконалення своєї конкурентної позиції. 

Насамперед, потрібно визначити ряд факторів, що здійснюють найбільш 

суттєвий вплив на конкурентоспроможність України. Серед численних зв’язків 

між економічними показниками завжди можна виокремити такі, вплив яких на 

результативну ознаку є визначальним [4, с. 14]. Щоб виміряти ці зв'язки 

кількісно, необхідно побудувати багатофакторну економетричну модель. 

Загальний вигляд такої моделі: 

   Y = f (X1, Х2,..., Хм , u)      (2.1) 

Аналітична форма цієї моделі може бути різною залежно від економічної 

сутності зв’язків [2, с.15]. Висунемо гіпотезу, що наша економетрична модель є 

лінійною, тобто подається у вигляді: 

   Y=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4 + a5X5+ a6X6+ a7X7+u, (2.2) 

де Y – індекс глобальної конкурентоспроможності України; X1 – експорт 

товарів, млн. доларів США; Х2 – імпорт товарів, млн. доларів США; Х3 – 

кількість середніх та вищих навчальних закладів, шт.; X4 – державний борг, 

млн. грн.;  X5 – номінальний ВВП, млн. грн.; X6 – утилізовано відходів тис. тон; 

X7 – кількість виявлених злочинів, шт.; u – стохастична складова.  

 Припущення, що економетрична модель є лінійною, базується на тому, 

що ця модель є оптимальною для обрахунку і надає максимально спрощене 

розуміння залежностей між величинами [4, c. 38-46]. За результатами 

економетричного дослідження виправлена модель матиме такий вигляд: 

Y=3,765954711+0,000001X1+ 0,00000001X2+0,0000003X3+u.  (2.3) 

Відповідно до аналізу побудованої моделі можна стверджувати, що на 

індекс глобальної конкурентоспроможності України впливають такі фактори: 

обсяг імпорту, величина державного боргу, кількість виявлених злочинів. При 

цьому дані фактори здійснюють вплив на результативний показник в обсязі 
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22%, а вплив інших факторів 78%. Проте потрібно зважати, що всі інші 110 

факторів є взаємозалежними та водночас взаємопов’язаними в часі. 

Проблема підвищення конкурентних можливостей складна і 

багатопланова. Вона вимагає системного підходу і здійснення значного 

комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів. 

Вибір конкурентних стратегій розвитку, досягнення управлінської 

злагодженості, система управління трудовою мотивацією, комплексний підхід 

до підвищення якості товарів та послуг, що надаються, системний підхід до 

диверсифікації та планування виробництва,  системний економічний аналіз, 

інформаційне забезпечення системи управління – найважливіші передумови 

досягнення високих показників конкурентоспроможності на міжнародних 

ринках. 
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Постановка проблеми. Електронні гроші в нашій країні з’явилися не так 

давно, однак вони набувають досить стрімкого розвитку. Деякі електронні 

платіжні інструменти були створені в нашій державі і функціонують в 

національній валюті, інші ж були створені в інших країнах, однак є доступними 

для використання в нашій країні. В даний момент для ринку України є 

актуальним питання щодо формування сучасної та захищеної системи 

електронних грошей та стимулювання розвитку даної сфери. 

Мета: аналіз сучасного стану електронних грошей в Україні та 

окреслення основних перспектив розвитку електронних грошей в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Національний банк України дає таке 

визначення: «електронні гроші – це одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, 

особами і є грошовим зобов’язанням емітента» [1]. 

Правове визначення терміну електронні гроші для країн Європейського 

Союзу міститься у Директиві 2000/46/ЄС Європейського парламенту та Ради 

ЄС про започаткування та здійснення діяльності установами-емітентами 

електронних грошей та пруденційний нагляд за ними від 18 вересня 2000 року. 

Відповідно до статті 1 Директиви, «електронні гроші – грошова вартість, 

яка є вимогою до емітента і яка: 1) зберігається на електронному пристрої; 2) 

емітується під час отримання грошових коштів у вартісному розмірі не 

меншому, ніж емітована грошова вартість; 3) приймається як засіб платежу 

підприємствами, іншими ніж емітент» [2]. 

Аналіз даних Європейського центрального банку свідчить про те, що 

розвиток електронних грошей Єврозоні є досить стрімким. Зокрема кількість 

електронних грошей в цьому секторі станом на 01.01.2014 року зріс на 76%, 

порівняно з 2010 роком. Таке зростання кількості електронних грошей в обігу в 



436 

Єврозоні обумовлює створення з боку Європейського центробанку відповідної 

регуляторної бази [3]. 

Станом на 01.01.2015 на території України здійснювали діяльність 26 

систем переказу коштів, створених резидентами, з яких 20 систем переказу 

коштів, створені банками, у тому числі сім міжнародних та 

внутрішньодержавних систем; 13 внутрішньобанківських систем; шість – 

небанківськими установами України. 

Усього у 2014 році з використанням внутрішньобанківських, 

внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених як 

резидентами, так і нерезидентами, було переказано:1) у межах України: 50099,3 

млн. грн.; 2) в Україну: 3884,9 млн. дол. США (в еквіваленті); 3) за межі 

України: 644,6 млн. дол. США (в еквіваленті) [4]. 

У нашій країні діють системи розрахунків електронними грошима як на 

програмній основі, так і на основі карток. 

Серед найбільш розповсюджених в Україні систем електронних грошей 

програмного виду – системи WebMoney Transfer і «Интернет.Деньги» (на 

технології  PayCash). 

Електронні гроші на карткових носіях представлені Національною 

системою масових електронних платежів (НСМЕП), яка введена в промислову 

експлуатацію у листопаді 2004 року. При розробленні НСМЕП було 

використано досвід одного з перших значних проектів, призначених для 

вирішення проблеми заміни готівкових грошей на електронні, – системи 

Mondex (електронний гаманець) [5]. 

На сьогоднішній день платіжна система НСМЕП налічує 57 банки-

учасники та 19 небанківських установ, які працюють в НСМЕП. З метою 

підвищення рівня привабливості національної платіжної системи для учасників 

забезпечується розвиток та вдосконалення платіжних інструментів, 

запровадження інноваційних способів здійснення платежів. У 2013 році 

Національним банком було розроблено і презентовано технологію мобільних 

платежів з використанням QR-коду в НСМЕП на базі відкритих міжнародних 

стандартів. 
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В Україні найближчою перспективою у сфері регулювання питань, 

пов’язаних з електронними грошима, передбачається впровадження загальних 

підходів Директиви 2000/46/ЄС. Також планується вдосконалювати НСМЕП, 

зокрема за рахунок впровадження комплексу рішень для мобільних телефонів з 

операційною системою Android на основі успішного завершення випробувань 

мобільного платіжного інструменту у 2014 році, до того ж Нацбанк має на меті 

розширювати коло емітентів електронних грошей в Україні [4]. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день ринок електронних 

грошей в Україні знаходиться на стадії розвитку. Зокрема це характеризується 

рядом питань, які знаходяться на стадії розробки та майбутнього впровадження. 

Для подальшого розвитку систем електронних грошей в Україні необхідно 

здійснювати підтримку наявних національних систем електронних грошей з 

боку НБУ, удосконалити їх для більш зручної роботи клієнтів. Для цього 

доцільно розширити коло банків, які будуть емітувати електронні гроші на 

основі карток та забезпечуватимуть функціонування даної системи. 

 

Список використаних джерел 

1. Ільницька Н. Аналіз світового ринку електронних грошей / Надія 

Ільницька // Вісник НБУ. – 2010. – № 5. – С. 31–36. 

2. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 

18 September 2000 [Electronic resource]. – Available from : http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2000/l_275/l2752000 1027en00390043.pdf 

3. Сайт European Central Bank / Eurosystem [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.ecb.int/stats/money/aggregates/emon/html/index.en.html 

4. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

5. Сенищ П. М. Світовий досвід та перспективи розвитку електронних 

грошей в Україні [Електронний ресурс] / П.М. Сенищ, В.М. Кравець. – К., 2008. 

– 149 с. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690 

 

 



438 

УДК 330.46; 519.86 

ХЕДЖУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВІ 

СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ З ДИНАМІЧНИМ 

ПІДБОРОМ ПАРАМЕТРІВ 

 

Дробот А.О., Курінна В. В. 

Науковий керівник: к.т.н., доцент Піскун О. В. 

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ), 

 

Остання фінансова криза показала обмеженість стратегій управління 

ризиками, що засновані на диверсифікаційному принципі розподілення активів. 

Класичні методи диверсифікації в нормальних ринкових умовах є досить 

ефективними, проте не тоді, коли кореляція між різними класами активів 

раптово підвищується до 1. Необхідним є спеціальний механізм захисту, який 

зможе зберегти цінність портфеля під час короткої, проте інтенсивної фази 

падіння ринку. Для реалізації такого механізму можна використати стратегії 

управління волатильністю [1]. Проведені дослідження показали, що упродовж 

відносно довгого періоду інвестування неможливе ефективне застосування 

єдиного методу оцінки волатильності та стабільного порогу її обмеження [2].  

Метою роботи є розробка та тестування стратегій динамічного підбору 

оптимальних методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження для 

ефективного управління портфелем у будь-який період часу. 

Для емпіричного дослідження застосовано стратегію обмеження 

волатильності. Вона є найпростішою для тестування та в змозі дати аналіз 

ефективності методів оцінки волатильності. Для її практичного застосування 

необхідно мати відповідні оцінки рівня волатильності. 

На сьогоднішній день існує велика кількість методів моделювання оцінок 

волатильності фінансових ринків. В роботі розглянуто методи експоненціально-

зваженої ковзної середньої (методологія RiskMetrics) [3], GARCH (1,1) [4] та 

індекси очікуваної волатильності VIX, VDAX [5, 6]. 

Проаналізовано індекси S&P500 та DAX як приклади диверсифікованих 

портфелів американського та німецького фондових ринків. Ряд значень індексу 

S&P500 береться за період 02.01.1999-11.07.2014 рр., індексу DAX – за період 
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16.11.2005-11.07.2014 рр., оскільки не існує даних по очікуваній волатильності 

VDAX раніше кінця 2005 р. (http://finance.yahoo.com/). 

Процедура дослідження включає у себе наступні кроки. Спочатку 

розраховується VaR індексів S&P500 та DAX методами Risk Metrics і GARCH 

(1,1). Очікувана волатильність також береться для аналізу та реалізується у 

індексах VDAX для німецького та VIX для американського фондових ринків. 

Згідно зі стратегією обмеження волатильності встановлюється ліміт 

ризиковості, вище якого портфель повинен бути захеджований. Далі 

проводиться управління обраних тестових портфелів з різними пороговими 

значеннями рівня їх волатильності.  

Динамічний підбір методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження 

полягає в тому, що паралельно розраховуються потенційні нормовані 

дохідності портфелю за певний період (1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць) на основі 

всіх методів та їх відповідного спектру порогових значень та вибирається 

найбільш ефективні метод та ліміт. Відповідно в подальших розрахунках вони є 

основою стратегії хеджування до того часу, як інший набір стане більш 

ефективним і замінить попередній. Таким чином, забезпечується динамічна 

адаптація моделі до поточного стану ринку.  

Порівняння розрахованих дохідностей проводиться кожного дня або раз за 

визначений проміжок часу (1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць). В першому випадку 

параметри моделі можуть змінюватися щодня, в другому – раз за вибраний 

період. 

Після проведених симуляцій управління портфелем порівнюються відносні 

нормовані дохідності інвестицій. Результати представлені на рис. 1,2.  

Аналіз результатів управління американським та німецьким фондовими 

портфелями на прикладі індексів S&P500 та DAX відповідно показав,що 

найбільш ефективною за аналізований період виявилася стратегія управління 

портфелем з динамічною оптимізацією раз на тиждень. Разом з тим у період 

активного зростання ринку додаткове хеджування принесло б недоотримання 

ринкового прибутку через хибні сигнали. 
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В даній роботі запропоновано декілька стратегій динамічного підбору 

оптимальних методів оцінки волатильності та рівнів її обмеження, які 

забезпечують адаптацію параметрів моделі до поточної ситуації на ринку. 

Проведений аналіз застосування цих стратегій для хеджування фондових 

портфелів німецького та американського ринку показав доцільність 

використання у довгострокову періоді стратегії хеджування портфелю на 

основі обмеження його ризиковості із щотижневою оптимізацією методу 

оцінки волатильності та її порогового значення. 
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Постановка проблеми.  Одна з основних цілей підприємства, яке 

проводить свою економічну діяльність у ринкових умовах, -  отримання 

максимально можливого прибутку для власника.  

Мета: вирішення задачі знаходження оптимального обсягу виробництва з 

ціллю максимізації прибутку. 

Нехай монополіст, знаючи функцію попиту на свою продукцію, вирішить, 

скільки її виготовляти і за якою ціною продавати. Якщо монополіст установить 

достатньо високу ціну, то споживачі за певний період придбають у нього не 

досить багато продукції. Якщо він вироблятиме більше, то йому доведеться 

знизити ціну, аби продати свою продукцію за певний період часу.  При цьому 

прибуток збільшиться за рахунок зростання доходу і водночас зменшиться 

через зменшення ціни (витрат). Результат буде залежати від того, що буде 

більше: дохід чи витрати. Як же монополіст може визначити оптимальний 

обсяг випуску продукції? Для цього він має знати залежність прибутку від 

обсягу продукції. 

Нехай задано функцію доходу R=R(q) й функцію витрат C=c(q) фірми. 

Тоді функція її прибутку від випуску продукції має такий вигляд : 

P(q) = R(q) – C(q) = p(q)q – C(q). 

З теорії нам відомо, що задача визначення максимуму функції 

розв‘язується за допомогою апарату диференціального числення. 

Приклад. Знайти оптимальний для підприємства обсяг продукції і 

відповідний йому максимальний прибуток. Якщо воно виробляє q одиниць 

продукції за ціною p(q) = 50 – 0,1q, а витрати виробництва задаються функцією 

C(q) = 0,02𝑞2+ 14q + 800. 

Розв’язання. Нехай P(q) – прибуток підприємства. Тоді:  



442 

P(q) = R(q) – C(q) = p(q)q – C(q), тобто 

𝑃(𝑞) = 50𝑞 − 0,1𝑞2 − 0,02𝑞2 − 14𝑞 − 800 = −0,12𝑞2 + 36𝑞 − 800. 

P’(q)= -0,24q+36; -0,24q+36=0; q=150. 

Отже, q=150 – критична точка. 

P’’(q)= -0,24 <0 для будь-якого q. 

Отже, q=150 – точка максимуму. Тобто максимальний прибуток 

підприємство отримає при вироблення 150 одиниць продукції. Знайдемо 

максимальний прибуток підприємства, тобто значення функції P(q) в точці 

q=150: Р(150) =1900 гр.од. 

Закон спадної ефективності виробництва 

Закон стверджує, що в разі збільшення одного з основних факторів 

виробництва, наприклад капітальних витрат k, приріст виробництва, 

починаючи з деякого значення k є спадною функцією. 

Обсяг випуску продукції u як функція k, описується графіком зі зміною 

характеру опуклості вниз на опуклість угору. Ця функція характерно виглядає 

так:    𝑢(𝑘) =
𝑢𝑙𝑖𝑚

1+𝑎𝑒−𝑏𝑘+𝑐
, де a,b,c – відомі додатні числа( визначаються 

структурою організації виробництва); 

𝑢𝑙𝑖𝑚 – гранично можливий обсяг випуску продукції. 

Обчислимо похідні функції: 

𝑢′(𝑘) =  𝑢𝑙𝑖𝑚𝑎𝑏𝑒
−𝑏𝑘+𝑐(1 + 𝑎𝑒−𝑏𝑘+𝑐)−2, 

𝑢(𝑘) =
𝑢𝑙𝑖𝑚𝑎𝑏

2𝑒−𝑏𝑘+𝑐(𝑎𝑒−𝑏𝑘+𝑐−1)

(1+𝑎𝑒−𝑏𝑘+𝑐)
3 . 

Критична точка другого роду знаходиться з умови 𝑢′′(𝑘)=0, звідки маємо :                     

𝑎𝑒𝑏𝑘+𝑐 − 1 = 0,    𝑘𝑘𝑝 =
𝑙𝑛𝑎+𝑐

𝑏
 

Графік функції змінює характер опуклості в точці перегину 𝑘𝑘𝑝.  До цієї 

точки (k<𝑘𝑘𝑝) збільшення капітальних витрат приводить до інтенсивного росту 

обсягу випуску продукції, а після цієї точки (k>𝑘𝑘𝑝) приріст обсягу продукції 

знижується, 𝑢′′(𝑘) < 0, тобто ефективність капіталовкладень витрат 

зменшується, що видно на рис.1. 
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         Висновки 

 Метод математичного моделювання дозволяє результативно 

проаналізувати співвідношення між оптимальним обсягом випуску продукції та 

максимальним доходом підприємства, а також знайти обсяг випуску продукції, 

за якого прибуток підприємства буде максимальним.  Користуючись 

визначенням критичного обсягу витрат, можна вдосконалювати і змінювати 

структуру організації виробництва, покращуючи показники у бік підвищення 

ефективності капіталовкладень. 
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 Забезпечення фінансової безпеки банку є першочерговим завданням на 

шляху до здійснення ефективної та результативної його діяльності.  Адекватна 

оцінка рівня фінансової безпеки дозволить своєчасно приймати управлінські 

рішення щодо нейтралізації дії негативних чинників на фінансову стійкість 
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банківської системи. Саме тому оцінка стану фінансової безпеки набуває все 

більш актуального значення.  

Мета роботи – дослідження впливу окремих економічних категорій на 

фінансову безпеку банку та побудова регресійного рівняння її оцінки  за 

допомогою використання економіко-математичних методів.  

Фінансова безпека банківської діяльності являє собою комплекс заходів із 

досягнення максимально можливої платоспроможності та стійкості 

комерційного банку, ліквідності його балансу, ефективної структури капіталу 

та найприбутковіших напрямів його вкладень, що одержується шляхом чіткого 

стратегічного та тактичного планування, аналізу та запобігання загрозам 

фінансово характеру.  

Оцінювання та прогнозування рівня фінансової безпеки здійснюється за 

допомогою економіко-математичних методів, які дозволяють провести аналіз 

причинно-наслідкових зв’язків між економічними показниками діяльності 

банку, виявити основні проблеми його розвитку, запропонувати декілька 

альтернатив майбутнього стану банку. Серед них найчастіше використовуються 

економетричні моделі, метою застосування яких є отримання на їх основі 

прогнозних значень змінних, що входять до неї. 

За допомогою економетричного моделювання можна проаналізувати 

взаємозв'язки зовнішніх і внутрішніх загроз і оцінити їх вплив на формування 

кризових фінансових ситуацій.  

Для оцінки стану фінансової безпеки аналізувались такі показники, як 

капітал банку (Х1), його активи (Х2), зобов’язання (Х3), сформовані резерви (Х4) 

за період з 2002 по 2014 рік.  

За допомогою  MS Excel, використовуючи функцію «Регресія»,  визначили 

вплив даних показників на розмір прибутку (Y).  Маємо такі результати:  

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,997125045 

R-квадрат 0,994258356 

Нормированный R-квадрат 0,991387534 

Стандартная ошибка 17185,20404 

Наблюдения 13 
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Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 4 4,09131E+11 1,02283E+11 346,3322944 5,40898E-09 

Остаток 8 2362649902 295331237,8 

  Итого 12 4,11494E+11       

 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -30728,23115 9756,78241 -3,149422613 0,013610326 

Переменная X 1 0,991488666 0,117628316 8,428996525 2,99254E-05 

Переменная X 2 -0,29640891 0,090913266 -3,26034828 0,011521285 

Переменная X 3 0,273094003 0,086662373 3,151240782 0,013573051 

Переменная X 4 -0,265076586 0,106563036 -2,487509699 0,037668148 

 

Рівняння регресії: Y=-30728,231+0,991Х1-0,296Х2+0,273Х3-0,265Х4. 

Отримана економетрична модель є значущою в цілому і має значущі 

параметри, оскільки коефіцієнт детермінації R
2
=0,994 і всі абсолютні значення 

t-статистики більші за його табличне значення (t(0,05;8)=2,306). 

Отже, побудована економетрична модель може бути використана для 

оцінки фінансової безпеки банківської діяльності, яка визначається ступенем 

ефективності фінансово-економічної діяльності, рівнем достатності капіталу та 

ступенем захищеності інтересів акціонерів та клієнтів банку. Застосування 

методів економетричного моделювання дає можливість спрогнозувати ступінь 

захисту банківської системи від наявних та можливих загроз. Аналіз та оцінка 

стану фінансової безпеки забезпечує безперебійну та ефективну діяльність 

банківських установ.  
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Економічна криза, в якій Україна перебуває останні роки, тільки 

посилюється та покриває все більше сфер економіки. Головним напрямом 

сучасної української політики є економічне відродження, яке повинно 

включати в себе заходи по стимулювання попиту, захист товаровиробників, 

обґрунтоване та виважене фінансування, тощо. Одним із головних напрямів 

реструктуризації економіки є інвестування та вкладення коштів в робочу силу 

для покращення результатів виробництва [4]. Отже, актуальність даної 

проблематики визначили мету та задачі дослідження. 

Метою дослідження є визначення зв`язку між обсягами витрат на 

працівників, обсягом залучених коштів та кількістю реалізованої продукції за 

регіонами України та обґрунтування доцільності здійснення таких інвестицій і 

прогнозування майбутніх тенденцій розвитку на основі використання 

економіко – математичного інструментарію. 

Людський капітал є одним з основних факторів розвитку економіки. 

Висококваліфікований персонал поступово стає найбільш цінним та важливим 

активом організації, який в майбутньому збільшить доходи організації [1]. 

Інвестування у розвиток працівника є важливим аспектом діяльності 

підприємства, що включає в себе інвестиції у навчання персоналу, розвиток 

творчих здібностей, культуру, здоров`я. Інвестиції в персонал підприємства є 

одним із факторів підвищення продуктивності праці та лояльності персоналу, і 

як результат – зростання ефективності діяльності організації в цілому [2].  
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Також, важливим чинником підвищення результатів виробництва є 

капітальні інвестиції. Під поняттям капітальні інвестиції розуміють витрати на 

створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних 

виробничих фондів [1]. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою 

зростання виробничих потужностей і, відповідно – підвищення продуктивності 

праці. 

В роботі пропонується побудова економетричної моделі оцінки та аналізу 

факторів економічного розвитку на обсяг реалізованої продукції. Для 

дослідження були обрані дані Державної служби статистики [6], а саме дані про 

реалізовану продукцію за регіонами, капітальні інвестиції та сукупні витрати на 

персонал на підприємствах за 2013 рік. Результати побудованої моделі 

представлені на рис. 1. 

л  

Рис. 1. Результати регресійного аналізу  

Рівняння залежності рівня реалізованої продукції від обсягу витрат на персонал 

та кількості капітальних інвестицій має наступний вигляд: 

Y= -29144,2+6,8*X1+9,8*X2 

де Y – обсяг реалізована продукція, X1 – витрати на персонал, X2 – 

капітальні інвестиції 

Для отриманої моделі скоригований коефіцієнт детермінації з 

врахуванням незалежних змінних становить: R
2 

= 0,98, що підтверджує значну 

залежність між залежною та незалежними факторами, тобто обрані фактори 

пояснюють 98% варіації значень зміни обсягів реалізованої продукції. 

Перевіримо отримані розрахункові значення критерію Стьюдента для 

підтвердження значущості даних параметрів. Порівнюємо розраховані 

tемп.1(22)= 4,67, tемп.2(22)= 4,39 з табличним tтабл.(22)=2,074 при p=0,95 та ступені 

свободи (25-2-1). Згідно t-критерію Стьюдента. |𝑡емп.1|, |𝑡емп.2|, |𝑡емп.3| > 𝑡табл., отже 
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гіпотеза щодо значущості факторів вірна. Вільний член а0= -29144,2 відбиває 

розмір залежної змінної при нульових значеннях незалежних або вплив інших 

неврахованих в моделі факторів. Проаналізувавши  отримані розрахунки, 

можна зробити висновок, що обидва фактори є статистично значущими, тобто 

можна стверджувати їх достовірність. 

Отже, побудована модель описує наступну залежність: реалізована 

продукція збільшиться на 6,8 млн. грн., якщо витрати на персонал збільшаться 

на 1 млн. грн., та на 9,8 млн. грн., якщо капітальні інвестиції збільшаться на 1 

млн. грн. Розраховані коефіцієнти еластичності мають наступну інтерпретацію: 

– Еx1y=0,59 – зміна витрати на персонал на 1% призведе до збільшення 

рівня реалізованої продукції на 0,59%; 

– Еx2y=0,57 – зміна капітальних інвестицій на 1% призведе до збільшення 

рівня реалізованої продукції на 0,57%. 

Оскільки модель є адекватною та статистично значущою, то по моделі 

можна зробити прогноз. Припустимо, що витрати на персонал будуть 

становити 15 000 млн. грн., а капітальні інвестиції 5 500 млн. грн, отримані 

прогнозні розрахунки наведені на рис. 3. 

 

Рис. 3. Прогнозне значення залежного показника 

Отже,  

Y= -29144,2+6,8*15000+9,8*5500+ ε = 126993,2 + ε, 

де ε – похибки моделі 

З ймовірністю 95% можна встановити, що значення показника «Кількість 

реалізованої продукції» буде знаходитися в інтервалі [101480,3; 152506].  

Отже, збільшення обсягу витрат на персонал та залучення більшої 

кількості капітальних інвестицій призведе до збільшення кількості реалізованої 
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продукції, що позитивно вплине на економічний розвиток регіону та України в 

цілому. Таким чином, враховуючи ефективність та актуальну потребу 

інвестицій в персонал підприємства та залучення капітальних інвестицій, 

можна стверджувати, що саме вони є засобом досягнення економічного 

розвитку регіонів та України в цілому, покращення економічної ситуації та 

збільшення виробничих показників. Перспективи подальших досліджень ми 

вбачаємо в розробці методики кількісного та якісного оцінювання ефективності 

інвестицій в персонал підприємства та їх впливу на конкурентоспроможність 

організації та регіонів, а отже і держави  в цілому. 
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Актуальність вивчення та оцінки ринкової конкуренції на банківському 

ринку зумовлена насамперед потребами напрацювання політики банківського 

регулювання.  

Метою даної роботи є визначення впливу економічної кризи на рівень 

конкуренції в банківському секторі України на основі оцінки Н-статистики.  

Конкуренція визначається як суперництво, або протистояння фірм (у 

нашому випадку банківських установ) за найбільш привабливе застосування 

капіталу, отримання необхідних ресурсів, зниження витрат, реалізацію 

продукції, боротьба за частину ринку, постачальників та споживачів [1, с.23].  

Конкуренція у банківській системі має свої галузеві особливості. 

Посилення конкурентного тиску, особливо цінового, змушує банки знижувати 

процентні ставки за кредитами, що підвищує їх доступність для населення і 

підприємств, сприяючи більшому проникненню банківських послуг в 

суспільство і стимулюючи інвестиційні процеси в економіці. У термінах 

мікроекономічної теорії конкуренція веде до скорочення надлишків банків як 

виробників фінансових послуг і, відповідно, нарощування виграшів населення і 

не фінансових підприємств як споживачів цих послуг. Очевидно, що під тиском 

конкуренції банки будуть вишукувати можливості збільшення маржі за рахунок 

підвищення схильності до ризику, що негативно позначиться на стійкості 

банківської системи.  

Оскільки ринкова влада тісно пов’язана із концентрацією, то конкурентне 

середовище найперше оцінюють показниками концентрації. Ринкова 

концентрація найчастіше оцінюється індексом Герфіндаля , що обчислюється 

як сума квадратів відсоткових ринкових часток в термінах загальних активів та 
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індексом концентрації. Вказані методи є описовими, а відтак їх можливості 

досить обмежені.  

Тому для аналізу конкурентного середовища все більше вживають сучасні 

модельні підходи, засновані на виробничо-організаційному підході до 

моделювання банківської діяльності («industrial organization approach to 

banking»). 

Найбільшого розповсюдження здобули моделі оцінки Н-статистика 

Панзара-Росса, що відображає чутливість доходу банку до цін ресурсів. Суть 

підходу Панзара-Росса полягає в економетричній оцінці еластичностей 

процентних (або загальних) доходів банків за трьома факторними цінами - 

вартостями залучених ресурсів, трудових ресурсів і іншими витратами. Сума 

оцінених еластичностей дає Н-статистику Панзара-Росса. Згідно з першою 

теоремою Панзара-Росса, у разі монополії Н-статистика від’ємна. Навпаки, в 

разі монополістичної конкуренції Н-статистика знаходиться в діапазоні від 

нуля до одиниці, а в разі досконалої конкуренції - дорівнює одиниці (друга 

теорема Панзара - Росса) [2]. 

Побудуємо економетричну модель для оцінки конкурентної структури 

української банківської системи.  

Для цього використаємо дані статистичної звітності банків на початок  

2007 та 2011 років [3]. Такий вибір періодів дослідження зумовлений 

передумовою використання підходу Панзара-Росса - наявністю 

макроекономічної рівноваги. Вибрані часові моменти характеризуються 

відносною стабільністю  банківської системи України і дозволять 

прослідкувати відмінності конкурентного середовища банківського ринку 

України у до кризовий та посткризовий періоди.   

Специфікація досліджуваної моделі вибрана за зразком роботи [4]:  

𝐥𝐧 (ІІ) = 𝜶 + 𝜷 ∙ 𝐥𝐧 (𝑭𝑰𝑷) + 𝜸 ∙ 𝐥𝐧 (𝑩𝑺𝑭) + 𝜹 ∙ 𝐥𝐧 (𝑻𝑨) + 𝜺, 

де ІІ – процентні доходи банку (залежна змінна);  𝐹𝐼𝑃 – ціни на фактори 

виробництва; 𝐵𝑆𝐹 – специфічні банківські фактори;  𝑇𝐴 – сукупні активи; 𝜀 – 

залишок моделі. 
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За допомогою ПП Statistica ми отримали такі економетричні моделі: 

для 2007 року: 

ln(II) = −0,843 + 0,316 ∙ ln(𝑋1) + 0,251 ∙ ln(𝑋2) − 0,146 ∙ ln(𝑋3) + 0,200 ∙ ln( 𝑋4) + 
                   (0,231)     (0,023)                   (0,039)                  (0,025)                   (0,056)                       

+0,435 ∙ ln(𝑋5) − 0,412 ∙ ln(𝑋6) + 0,018 ∙ ln(𝑋7)+1,047 ∙ ln(𝑇𝐴) + 𝜀; 
                   (0,046)                     (0,040)                     (0,063)                   (0,019) 

 

для 2011 року: 

ln(II) = − 1,712 + 0,228 ∙ ln(X1) + 0,149 ∙ ln(X2) − 0,153 ∙ ln(X3) + 0,131 ∙ ln( X4) + 
               (0,210)     (0,028)                (0,031)                (0,020)               (0,038) 

+0,269 ∙ ln(X5) + 0,093 ∙ ln(X6) − 0,022 ∙ ln(X7) + 1,037 ∙ ln(𝑇𝐴)+ 𝜀. 
            (0,065)                  (0,070)                   (0,036)                  (0,015)                                                

В дужках наведені стандартні похибки параметрів регресії. В першій 

моделі статистично незначимими виявились коефіцієнти при змінній X7, а в 

другій – при змінних X6 та  X7. Статистичну незначущість змінної X7 можна 

пояснити відносно невеликими розмірами частки непрацюючих активів. 

Статистична незначущість X6 змінної  в другій моделі може бути сигналом 

неповного відновлення кредитної активності в післякризовий період. 

Коефіцієнти детермінації побудованих моделей становлять, відповідно, 

0,99 і 0,98.  Значення статистик Дарбіна-Уотсона  показує відсутність 

автокореляції залишків: DW2007=1,8; DW2011=2,2. Розраховані значення Н-

статистик становитимуть за 2007 рік:  H-st = 0,567, за 2011 рік:  H-st = 0,377. 

Отримані результати свідчать про те, що конкуренція в банківській сфері 

України, подібно як і в країнах Європейського Союзу  характеризується як 

монопольна конкуренція.  Окрім того, спостерігаємо значне зменшення Н-

статистики (у 1,5 рази) за досліджувані періоди. Можемо зробити висновок про 

те, що в 2007 році конкуренція була монопольною у «чистому» вигляді, проте 

вже у 2011 році вона значно зрушилась у напрямку до монополії. Причиною 

цього стала фінансова криза.  
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ПІДПРИЄМСТВІ 
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Науковий керівник к.е.н., доц. Сергієнко О. А.  

Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Основні засоби можна віднести до найважливіших чинників розвитку 

будь-якого підприємства, оскільки раціональне використання основних засобів 

сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі 

збільшенню випуску продукції, зниженню собівартості та трудомісткості 

виготовлення, що зумовлює актуальність даної теми. Метою роботи є пошук 

шляхів ефективного використання основних засобів сучасного промислового 

підприємства на основі побудови обліково-аналітичної моделі ефективного 

використання основних засобів. 

При дослідженні динаміки розвитку кризових ситуацій на підприємстві 

було виділено загрозу впливу високого рівня зносу обладнання на рівень 

фінансової стійкості і розглянуто її вплив на ефективність діяльності 

промислового підприємства в цілому. Аналіз використання основних засобів на 

досліджуваному підприємстві свідчить, що підвищення рівня зносу обладнання 

призводить до витрачання значних коштів на ремонт, а залишкова вартість 

основних засобів впливає на собівартість продукції.  

Серед багатьох інструментальних засобів дослідження сценаріїв розвитку, 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5991/1/PPRBS_2.pdf
https://ideas.repec.org/s/dnb/dnbwpp.html
https://ideas.repec.org/s/dnb/dnbwpp.html
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вагоме місце належить імітаційному моделюванню  як основі багатоваріантного 

прогнозування та аналізу систем високого ступеня складності [1]. Сутність 

цього методу полягає у математичному описі динамічних процесів, які 

відтворюють функціонування системи, що досліджується. Метод імітаційного 

моделювання [2] дозволяє аналізувати складні динамічні системи 

(підприємства, банки, галузі економіки, регіони тощо). В рамках сценарного 

підходу застосування імітаційного моделювання дозволяє ефективно 

вирішувати завдання, пов'язані з попередженням кризових явищ на 

підприємстві, а саме: прогнозування і аналіз наслідків управлінських рішень; 

дослідження ефективності і порівняння прийнятих заходів; вибір та реалізація 

адекватних рішень. 

При розробці імітаційної моделі функціонування промислового 

підприємства в роботі виділені наступні блоки: Блок формування запасів 

продукції; Блок формування собівартості продукції; Блок виробництва та 

реалізації продукції; Блок формування дебіторської заборгованості; Блок 

формування основних засобів; Блок формування грошових коштів; Блок 

формування чистого прибутку підприємства. Сукупність всіх блоків дозволяє 

змоделювати фінансово-господарські потоки досліджуваного підприємства, 

визначити прогнозні вихідні характеристики його діяльності та оцінити ступінь 

впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.  

В основу побудови моделі покладено методику зворотних обчислень для 

визначення основних коефіцієнтів моделі. Фрагмент загальної імітаційної 

моделі, побудованої в системі VensimPle представлено на рис. 1. 

На підставі проведених 

розрахунків можна зробити висновки 

про адекватність моделі, за 

коефіцієнтом зносу основних засобів 

середня абсолютна помилка 

моделювання склала 0,0165, середня 

відносна помилка - 2,44%. 

Рис. 1. Імітаційна модель дослідження впливу загрози 

високого рівня зносу обладнання на ефективність 

діяльності підприємства 
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта зносу при швидкому 

зростанні загрози 

Рис 3. Динаміка коефіцієнта зносу при сталій загрозі 

В роботі змодельовано три сценарії розвитку кризових явищ: повільно 

наростаюча загроза; стала загроза; швидко наростаюча загроза. Результати 

моделювання показують, що навіть відносно незначні зміни в складі основних 

засобів можуть істотно поліпшити ситуацію. На рис. 2 - 4 представлена 

динаміка зміни коефіцієнта зносу для різних сценаріїв впливу загроз при 

поступовій заміні протягом двох років по 15% основних виробничих засобів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведений аналіз сценаріїв розвитку кризових явищ на досліджуваному 

підприємстві показав істотну залежність показників фінансово-економічного 

стану підприємства від виникнення і ступеня посилення загроз. Підприємству 

необхідно оперативно та чітко управляти процесами, які безпосередньо 

впливають на стан і тенденції розвитку критичних індикаторів, тобто слід 

розробляти заходи, які попередять можливість переходу загрозливих 

показників в критичні. 

Таким чином, розроблена імітаційна модель і запропонований підхід до 

формування сценаріїв дозволяють повністю вирішити завдання механізму 

Рис. 2. Динаміка коефіцієнта зносу при 

одноразовій заміні частини засобів 
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аналізу сценаріїв розвитку кризових явищ, і замикають систему управління 

кризовими ситуаціями, перетворюючи її на потужний інструмент підвищення 

ефективності використання основних засобів підприємства. 
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1. Екстремум функції двох змінних 

Означення. Нехай функція  yxfz ;  визначена в деякому околі точки  00 ; yx  

і неперервна в цій точці. Якщо для всіх точок  yx;  цього околу виконується 

нерівність    00;; yxfyxf       00;; yxfyxf  , тоді ця точка  00 , yx  називається 

точкою максимуму (мінімуму) функції  yxfz ; . 

Точки максимуму й мінімуму називаються точками екстремуму. 

2. Виробничі функції багатьох змінних 

Вивчаючи економічні процеси в сучасному суспільстві для побудови 

економіко-математичної моделі, яка описує внутрішній бік виробництва, 

потрібно зібрати необхідну інформацію про факти й ресурси, які впливають на 

обіг продукції, що випускається. 
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Аналіз виробництва здійснюється за допомогою теорії виробничих функцій, 

виникнення якої відносять до 1928 р., коли було опубліковано статтю «Теорія 

виробництва» американських учених – економіста П.Дугласа й математика Д. 

Кобба. В цій статті було здійснено спробу визначити емпіричним шляхом 

вплив витрачених капіталу й праці на обсяг випуску продукції в переробній 

промисловості США.  

Д. Кобб запропонував функцію вигляду:  

у = А К
α 
L

β
 

де у – обсяг випущеної продукції; К – обсяг основного капіталу; L– витрати 

праці; А, α, β – числові параметри, що задовольняють умови А > 0,  

α + β = 1-для макроекономічних досліджень 

α + β ˂1 – для мікроекономічних досліджень 

3.Теорія багато ресурсної фірми 

Нехай фірма випускає один товар (його обсяг позначимо через q) і 

використовує для його виробництва певні ресурси. Позначимо через 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 обсяги різних ресурсів, які фірма використовує для випуску 

продукції, а через 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 – відповідно їхні ціни (всі 𝑝𝑖 – сталі величини). 

Витрати виробництва однозначно пов'язані з випуском продукції, і цей зв'язок 

визначає виробнича функція 𝑞 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), яка виражає обсяг q продукції, 

що випускається. 

Основна задача багато ресурсної фірми полягає в тому, що фірма 

намагається одержати максимальний прибуток шляхом раціонального 

розподілу ресурсів, які використовуються у виробництві. 

Означення 5. Нехай задано виробничу функцію фірми f(x.y) = 𝑥
1

4𝑦
1

2 та 

ринкові ціни продукції 𝑝0 = 2 і факторів виробництва - відповідно 𝑝1 = 1, 

𝑝2 =
1

2
 умов. грош. од. Знайдемо комбінацію ресурсів (𝑥∗; 𝑦∗), за якої фірма 

одержить максимальний прибуток. 

Функція прибутку фірми 

𝑃(𝑥, 𝑦) = 2𝑥
1
4𝑦

1
2 − 𝑥 −

1

2
𝑦 
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Дослідимо її на екстремум. Запишемо необхідні умови існування 

локального екстремуму. Для цього знайдемо частинні похідні функції прибутку 

й прирівняємо їх до нуля: 

{
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4
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Отже, точка М(1;4) є критичною. 

Перевіримо достатні умови. Для цього знайдемо частинні похідні другого 

порядку та обчислимо їхні значення в точці М(1;4): 
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Оскільки 

  ∆= |
−
3

4

1

8
1

8
−

1

16

| =
3

64
−

1

64
=

2

64
=

1

32
> 0  і  𝐴 = −

3

4
< 0 

то точка М(1;4) – точка локального максимуму. 

Обчислимо максимальний прибуток фірми: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑅(1; 4) = 2 ∙ 1 ∙ 2 − 1 −
1

2
4 = 4 − 1 − 2 = 1 

Таким чином, в економіці дуже часто необхідно розв’язувати задачі на 

екстремум функції багатьох змінних, тому що економічні показники зазвичай 

залежать від багатьох факторів. Такі задачі добре вивчені теорією функцій 

багатьох змінних, яка використовує методи  диференціального числення.  
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ФАКТОРНО-КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ  НА РІВЕНЬ 
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Науковий керівник: к.е.н., Сисоєва Л. Ю. 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми 

 

Збалансованість попиту та пропозиції на гроші, тобто відповідність 

обсягу грошової маси потребам економіки, є однією з важливих передумов 

фінансової стабільності в країні. Створення збалансованої платіжної системи, 

всебічний розвиток безготівкового обігу збільшують стабільність фінансової 

системи, знижують операційні витрати в економіці, підвищують ефективність 

використання фінансових ресурсів і ліквідність фінансового ринку, а також 

сприяють проведенню дієвої грошово-кредитної політики.  

Метою роботи є дослідження причин та факторів, що впливають на 

рівень безготівкового обігу в Україні.  

Перш ніж перейти до емпіричних підходів вирішення поставленої мети, 

ми дослідили тенденцію зв’язку рівня інфляції  та рівня безготівкових 

розрахунків в деяких країнах світу. На основі систематизації статистичних 

даних щодо таких країн: Бельгія, Франція, Канада, Велика Британія, Австралія,  

США, Німеччина, Китай, Польща, Росія, Індонезія, Єгипет за 2013 рік, ми 

спробуємо підтвердити гіпотезу щодо залежності грошового агрегату М0 від 

індексу споживчих цін. 

Відповідно до досліджень компанії-виробника платіжних карток 

«MasterCard», ми застосували ранжування за показником безготівкових 

розрахунків. Так, згідно вище наведеного дослідження до першої групи 

відносять країни, які характеризується рівнем безготівкових розрахунків у 80 - 

100 %; 2 група – 60 - 80 %; 3 група – 40 – 60 %; 4 група – 0 - 40 % відповідно. 
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До першої групи включені найбільш розвинені країни світу зі стабільною 

економікою та низьким рівнем інфляції (не більше 2,5 % в рік). Так, в Бельгії в 

2013 році рівень безготівкових розрахунків – 93%, індекс споживчих цін (далі 

ІСЦ) - 1,2%), у Франції ці показники складають відповідно 92% і 0,99%, в 

Канаді - 90% і 0,95%, в Великій Британії - 89% і 2,49%, в США - 80% і 1,45%. 

До останньої групи потрапили країни з низьким рівнем безготівкового обігу і 

високими річними темпами інфляції - більше 6 % . Так, в Росії ці показники в 

вересні 2013 року складають 31% і 6,76%, в Індонезії - 31% і 6,41%, в Єгипті - 

7% і 6,91%. 

В Україні за перші три квартали 2014 року спостерігається тенденція 

щодо збільшення рівня готівки поза банками (агрегат М0) з 235 до 289 млрд. 

грн., при збільшенні грошового агрегату М3 з 893 до 948 млрд. грн. за 

відповідний період. Слід зазначити, що за період з 2009 по 2014 роки  грошовий 

агрегат М0 показує динаміку в межах 25-32%. При чому спостерігається певна 

тенденція до зниження рівня М0 після кризи 2008 року - в 2009 – 2013 рр. цей 

агрегат зменшився з 31% до 26% в загальній грошовій масі, що свідчить про 

стабілізацію грошового обороту та зростання окремих макроекономічних 

показників в країні.  

Зважаючи на вищезазначене ми вирішили дослідити залежність рівня М0 

від рівня інфляції та реальної заробітної плати. В ході дослідження було 

з’ясовано, що зв'язок обраних ознак характеризується прямо-пропорційною 

залежністю від рівня інфляції та оберненою залежністю від індексу реальної 

заробітної плати. Вхідні дані щодо динаміки ІСЦ і індексу реальної заробітної 

аналізувалися поквартально з 2009 по 2014 рр. 

Проведене дослідження показало, що зі збільшенням інфляції на 1%, 

грошовий агрегат М0 зростає на 3991,6 млн. грн. Коефіцієнт детермінації 

показав, що 80% варіації результативної ознаки М0 спричинені варіацією ІСЦ. 

Щодо індексу реальної заробітної плати, ми встановили, що цей фактор є менш 

впливовим. Так, при збільшенні індексу реальної заробітної плати на 1%, М0 

зменшується на 530 млн. грн. 
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При розрахунку часткових критеріїв Фішера з’ясовано, що при 

прогнозуванні в довготерміновій перспективі (більше 5 років) можемо 

виключити з моделі індекс реальної заробітної плати. Частковий критерій 

Фішера для даного фактора виявився меншим табличного значення. 

Прогнозування рівня готівки поза банками за допомогою адаптивного 

програмування показало, що значення грошового агрегату М0 в 2020 році 

збільшиться до 429691,1029 та має становити 36% в загальній грошовій масі 

М3.  

Вирішення проблеми великих обсягів готівки поза банками, що 

перешкоджають економічному розвитку країни, та підвищення ефективності 

монетарної політики потребує розвитку безготівкового обігу та спеціальних 

платіжних інструментів для населення. Але без зниження рівня інфляції 

трансмісійний механізм впливу інструментів монетарної політики 

Національного банку є низьким і неефективним. Вважаємо, що саме інфляція є 

головним викликом для економіки України, що набуває загрозливих темпів і 

неконтрольованого характеру, Тому на сучасному етапі надзвичайно 

актуальним є питання щодо запровадження режиму інфляційного таргетування. 
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Постановка проблеми. Розвиток концепцій вторгнень у системи 

Інтернет-банкінгу (далі – системи ІБ), засобів і методів їх реалізації 

обумовлений збільшенням користувачів Інтернет у геометричній прогресії в 

світі та клієнтів систем ІБ. Засоби захисту, які на сьогодні використовуються в 

зазначених системах, не здатні повною мірою забезпечити їх захищеність у разі 

вторгнення порушників. 

Однак на сьогодні створенню узагальненої моделі загроз для систем ІБ, 

побудованої на взаємозв’язку операційних ризиків та ризиків інформаційної 

безпеки, не приділяється необхідної уваги. Найчастіше розглядають лише 

окремі та вибіркові джерела загроз, що не дає змогу узагальнити усіх фактори, 

які мають вплив на системи ІБ.  

Мета дослідження. Метою роботи є дослідження взаємозв’язку 

операційних ризиків та ризиків інформаційної безпеки в системах ІБ та 

удосконалення узагальненої моделі загроз для систем ІБ на основі цього 

взаємозв’язку. 

Виклад основного матеріалу. Для розроблення методологічних систем 

оцінювання ризиків, пов’язаних з ризиками інформаційної безпеки (ІТ-ризики), 

наявних у системах ІБ, першочерговим завданням є побудова моделі загроз. 

Модель загроз для систем ІБ – це узагальнена інформація щодо детального 

аналізу множини можливих загроз, визначення їх характеристик, механізмів і 

наслідків впливу[2]. Для побудови такої узагальненої моделі системи ІБ будемо 

розглядати як такі, які складається з клієнтів, веб-серверу банку, серверу 

застосувань банку, серверу АВС банку та серверу “Клієнт-банк”, розташованих 

окремо один від одного і забезпечують функціонування систем ІБ. 
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Був встановлений зв’язок операційного ризику та ризику інформаційної 

безпеки, на основі якого розроблятиметься модель загроз для систем ІБ. 

Були розглянуті джерела загроз, що формують операційні ризики та 

ризики інформаційної безпеки. Це надало можливість оцінити існування 

взаємозв’язку зазначених ризиків. 

Відповідно до визначень операційного ризику в Положенні 

Національного банку України про організацію операційної діяльності в банках 

України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 

№ 254 від 18.06.2003) та Базелі ІІ, а також визначення ризику інформаційної 

безпеки з листа Департаменту інформатизації Національного банку України від 

03.03.2011 № 24-112/365 можна зробити висновок, що вони 

взаємопов’язані[1,3]. 

Проаналізувавши множини можливих типових загроз у системах ІБ, був 

зроблений висновок, що системи ІБ є уразливі для багатьох загроз як 

ненавмисного, так і зловмисного характеру, які можна умовно розділити на 

чотири основні групи : загрози природного походження, загрози пов’язані з 

зоною ризиків клієнтів ІБ, загрози, пов’язані з середовищем взаємодії 

(Інтернет-провайдер клієнта та банку), та загрози, пов’язані з локальними (або 

розподіленими) мережами банку.  

У запропонованій моделі описані загрози, проведена їх ідентифікація з 

можливими діями порушників щодо об’єктів захисту, тобто перелік загроз із 

констатацією можливих дій порушників щодо відповідних об’єктів, виходячи з 

пріоритетів безпеки та цінності електронних інформаційних ресурсів — 

порушення конфіденційності інформації, цілісності інформації та програмного 

забезпечення, доступності інформації і сервісів, що надаються системами ІБ  

інформаційних об’єктів систем ІБ. 

Висновки. Запропонований у статті аналіз множини можливих типових 

загроз у системах ІБ дає можливість із застосуванням удосконаленої методики 

побудови моделі таких загроз виявити основні ризики інформаційної безпеки 

для формування в подальшому методологічних систем оцінювання ризиків 
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пов’язаних з ризиками інформаційної безпеки (ІТ-ризики), що наявні в 

системах ІБ та визначення складу необхідних заходів для побудови відповідної 

моделі захисту для систем ІБ. 
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Актуальність роботи. Наочне представлення інформації підвищує 

ефективність сприйняття нового матеріалу. Відповідно до статистичних даних, 

60% людей краще сприймають та запам'ятовують саме візуальну інформацію. 

Оскільки візуальне сприйняття є більш інформативним, то важливою є задача 

виявлення ефективних інструментів для візуального представлення інформації, 

зокрема у вигляді схем, графіків та діаграм. 

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.8029.0
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Мета роботи. Порівнюючи такі програмні продукти, як MS Eхcel, 

PowerPlugs: Charts, Tableau, Visage виявити  програмне забезпечення, що 

дозволяє максимально ефективно візуально представляти інформацію. 

Виклад основного матеріалу.  

На сьогодні,  одним з найбільш розповсюджених засобів візуалізації 

бізнес-даних вважається електронний табличний процесор Microsoft Excel, 

який, перш за все, є звичним багатьом потужнім інструментом для розрахунків.  

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) — програма для роботи з 

електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft 

Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету 

Microsoft Office. Табличний процесор MS Excel (електронні таблиці) - одне із 

найбільш часто використовуваних додатків пакета MS Office, могутній 

інструмент у вмілих руках, що значно спрощує рутинну повсякденну роботу. У 

Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть дані для 

побудови з комірок таблиць, його можуть використовувати звичайні 

користувачі для елементарних розрахунків. Одним з головних недоліків Excel 

можна назвати те, що програма не справляється з відображенням багатомірних 

даних. 

Програма PowerPlugs: Charts - дуже зручний інструмент для підготовки 

ефектних двомірних і тривимірних графіків і діаграм, які можуть створюватися 

як безпосередньо у вікні самої програми, так і в додатках PowerPoint і Excel. 

При цьому, додаток Microsoft Graphs також залишається доступним, і 

користувач сам приймає рішення, якою програмою - PowerPlugs: Charts або 

Microsoft Graphs - скористатися при підготовці конкретної діаграми. У 

підсумку, функціональні можливості продуктів Microsoft в області створення 

діаграм істотно розширюються за рахунок додавання нових і досить 

різноманітних шаблонів дво- і тривимірних графіків, включаючи 

найекзотичніші.  

Програма Tableau дозволяє отримати результати досить швидко, адже 

необхідний звіт створюється лише за кілька кроків, що значно скорочує час 
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аналізу даних за рахунок наочного подання інформації.  Можливості програми 

Tableau набагато ширші, ніж Excel. Вона дозволяє вводити додаткові рівні 

деталізації для даних, на основі яких побудовані діаграми, агрегувати і 

фільтрувати результати і навіть включати в діаграми велике число нових 

вимірів, призначаючи точкам графіка форму, колір і розмір в залежності від 

обраних користувачем факторів. Достатньо встановити курсор миші над 

точкою на графіку, клацнути правою клавішею - і можна переглянути, 

скопіювати або експортувати дані, на основі яких ця точка була отримана, в 

MDB-файл Microsoft Access. При перегляді багатомірних даних маємо 

можливіть захопити кожний графік окремо, на відміну від Excel, у якого просто 

відсутній цей функціонал. Проривом Tableau  є технологія Data Engine. Це 

високопродуктивний інструмент що дозволяє здійснювати аналіз мільйонів 

рядків в лічені секунди без програмування користувацьких сценаріїв. На 

відміну від документів Excel, графіки, створені засобами Tableau, є 

«клікабельними» і інтерактивними. 

Платформа Visage дозволяє створювати красиві презентації, звіти, 

інфографіку та інший візуальний контент в єдиному веб-інтерфейсі і не вимагає 

спеціальних знань і навичок.  

Visage – це сучасна платформа, яка дозволяє демонструвати дані за 

допомогою діаграм, представляти їх у вигляді звітів, змінювати в режимі 

реального часу, зберігати звіти, діаграми за допомогою бібліотечного списку, 

який в будь-який час можна змінити, наприклад, додати новий звіт, видалити 

попередній, внести зміни, відредагувати. 

Висновки. Наразі ринок IT-послуг пропонує великий спектр програм, які 

за своїми функціями більш ширші, ніж Excel. Це такі програми як PowerPlugs: 

Charts, Tableau, Visage. Аналіз переваг та недоліків названих програм не дає 

підстав стверджувати, що котрась із них є найбільш ефективною. Залежно від 

того, яку мету ставить перед собою користувач, які задачі необхідно 

вирішувати, слід вибирати відповідну програму. Якщо достатньо звичайних 

діаграм, то краще скористатись Excel. Але, якщо необхідна побудова 
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багатомірних діаграм, з великим набором даних, то краще звернути увагу на 

інші програми (PowerPlugs: Charts, Tableau, Visage) і, відповідно до їх 

властивостей, обрати найкращу для реалізації поставленого завдання. 
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Упродовж останніх років спостерігається тенденція в підвищенні попиту 

на працівників ІТ-галузі, адже в Україні найшвидше розвивається саме ІТ-

індустрія. Інформаційні технології в цілому і розробка програмного 

забезпечення в найменшій мірі постраждали від кризи [5]. Це практично єдина 

галузь, де частина компаній змогла індексувати заробітні плати відповідно до 

зростання курсу валют. Рівень конкуренції в цій сфері – один з найнижчих, 

всього один фахівець на вакансію. Це призводить до підвищення попиту на ІТ-

спеціалістів. Але чи зможе молодий спеціаліст бути затребуваним на ринку 

праці не маючи досвіду роботи?  

Провівши аналіз розподілу вакансій і резюме за досвідом роботи 

спостерігаємо традиційну диспропорцію. У той час як роботодавці зацікавлені 

найчастіше в спеціалістах з досвідом роботи 1-3 роки, роботу найчастіше 
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шукають ті, в кого солідний досвід роботи — від 6 років і більше. Тенденція до 

зниження вимог до досвіду роботи спостерігається вже кілька років. Головною 

причиною є прагнення до оптимізації витрат — у менш досвідченого 

спеціаліста нижчі побажання до зарплати [1]. 

Також важливо вказати на помітну частку вакансій для молодих 

спеціалістів. Роботодавці починають більше уваги звертати на підбір 

талановитої молоді, пошук талановитих випускників. Роботодавці стараються 

вирощувати лідерів всередині компанії, а не шукати їх «ззовні».  

Спостерігається «відтік мізків», адже ІТ-спеціалісти затребувані в усьому 

світі. Наведемо результати соціологічного опитування українських IT-фахівців 

про роботу за кордоном[1]. Виявилося, що 76% респондентів планують 

переїхати за кордон, 14% вже працюють в іншій країні, 2% мають досвід 

роботи за кордоном, але повернулися в Україну, і тільки 8% переїжджати не 

планують. 

Із категорії програмістів найвищу заробітню плату отримують менеджери 

проектів.  Основна задача менеджера проекту – організація робочого процесу 

задля успішного виконання поставленої цілі з необхідною якістю. Посада 

керівника проекту накладає високу відповідальність на спеціаліста, оскільки 

саме він керує всіма процесами проекту і від нього залежить кінцевий результат 

робіт [2]. 

На один щабель нижче за актуальністю на рику праці  від програмістів 

знаходяться  ІТ-менеджери. ІТ-менеджер відповідає за якість послуг, що 

надаються користувачам на базі інформаційних технологій. Середня заробітня 

плата по Україні в компаніях із іноземним капіталом складає 510$. 

В трійку найзатребуваніших спеціалістів інформаційних технологій 

входять системні адміністратори [3]. Головне завдання системного 

адміністратора  – це створення і підтримка внутрішньої комп'ютерної мережі 

фірми. Середня заробітня плата системного адміністратора в іноземних 

компаніях на території України складає в середньому 350$ (дані за 2015 р.), в 

українських компаніях - 5321 грн.  
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Важливу роль відіграють ІТ-спеціалісти у банківській сфері. Неможливе 

існування банку без відділу інформаційної безпеки. Найбільша кількість 

вакансій оголошено на інженерів із системного забезпечення та адміністраторів 

баз даних. Головною особливістю є те, що майбутній співробітник  повинен 

мати повну вищу освіту по спеціальності "Інформатика  та обчислювальна 

техніка", "Інформаційна безпека", "Системні науки та кібернетика». Це має 

бути відповідальна, організована, ініціативна, зорієнтована на досягнення 

поставлених завдань людина. 

У комерційних банках вже 2-3 роки досить успішно 

працюють спеціалісти з активного продажу банківських послуг [5]. Суть їхньої 

роботи полягає в пошуку і залученні клієнтів банку, продажу банківських 

продуктів та послуг; обслуговуванні фізичних та юридичних осіб; здійсненні 

операцій з платіжними картками; відправленні та виплаті грошових переказів за 

платіжними системами. 

За даними статистики можна сказати, що найбільше вакансій за 2014 рік 

пропонували в сферах інформаційних технологій, продажів і маркетингу [1]. На 

четвертому місці пропозиції для адміністративного персоналу, на п'ятому – 

вакансії для банківських працівників. Середня конкуренція за рік зросла в два 

рази і до грудня склала п'ять претендентів на одне робоче місце. Якщо говорити 

про заробітню плату, то більшість компаній не змогли підвищити зарплату 

своїм співробітникам. Третина роботодавців не переглядали зарплати, а 14% 

компаній були змушені їх скоротити. 41% зуміли підвищити оплату окремим 

фахівцям. Тільки п'ята частина роботодавців підвищила зарплату всім 

співробітникам, але в середньому не більше ніж на 10% [1]. 

Отже, дивлячись на наведені вище актуальні спеціальності, молодий ІТ-

спеціаліст  без досвіду роботи має найбільше шансів посісти місце системного 

адміністратора, адже цю професію задовольняє особа з неповною вищою або 

вищою освітою. Якщо говорити про роботу в банківській сфері, то 

претендувати на будь-яку посаду із інформаційних технологій  неможливо без 

досвіду роботи менше ніж 3-5 років. Важливе знання мов, особливо 



470 

англійської. Роботодавцю потрібен робітник, котрий досягає поставлених цілей, 

ініціативний, покращує кваліфікацію, має універсальні знання, які можна 

використати при різних ситуаціях. 
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Рівень та структура витрат населення є важливим індикатором 

економічного та соціального стану різних верств населення, тому їх 

дослідження має велике значення при розробці та реалізації державних 

програм, спрямованих на усунення диспропорцій у життєвому рівні різних 

соціально-економічних груп населення. На розмір витрат населення, зокрема, 

на витрати на придбання продуктів та послуг, впливають різноманітні фактори. 

Та найсуттєвішим є вплив доходів населення. Таку залежність можливо 

зобразити за допомогою економетричної моделі. Правильний вибір 

аналітичного виду економетричної моделі зумовить найкращу апроксимацію 

вихідних даних.  

Метою роботи є вибір оптимального виду економетричної моделі 

залежності витрат на придбання товарів та послуг від доходів населення та 

дослідження частки таких витрат у структурі витрат населення. 

http://ukr.segodnya.ua/economics/business/kto-smozhet-nayti-rabotu-v-2015-godu-584230.html
http://ukr.segodnya.ua/economics/business/kto-smozhet-nayti-rabotu-v-2015-godu-584230.html
http://finstaff.com.ua/job/bank/it
http://www.it-stars.ua/candidates/admin/sys/
http://dou.ua/lenta/articles/bank-programmers/
http://proforientator.info/?p=3679
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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.  

Витрати населення включають: витрати на придбання товарів та послуг; 

сплачені доходи від власності, поточні податки на доходи, майно та інші 

поточні трансферти.  

Витрати на придбання товарів та послуг є основним видом витрат 

населення (становлять 322743 млн. грн. (81,34% в структурі витрат) за ІІІ 

квартал 2014 року). Варто відзначити, що частина витрат на придбання товарів 

та послуг у структурі витрат населення постійно змінюється (що і зумовило 

побудову економетричної моделі) і коливалось за період 2006 – 2014 рр. від 

76,97% (за ІІІ кв. 2009 року) до 86,83% (за І кв. 2008 року). Витрати на 

придбання товарів та послуг визначаються як вартість продукції, що: 

- придбана населенням за рахунок власних коштів; 

- одержана в натуральній формі в результаті підприємницької діяльності; 

- отримана у вигляді соціальних трансфертів в натурі від органів 

державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні 

господарства [1, с. 274-276]. 

За [2] відомі квартальні дані зв’язку витрат населення на придбання 

товарів та послуг з їх рівнем доходів за 2006 – 2014 роки.  

Розглянемо економетричну модель з двома змінними у загальному вигляді:  

Y = f(X) + u 

де Y – залежна змінна (витрати на придбання товарів та послуг);  

Х – пояснювальна змінна (доходи населення);  

u – випадкова складова.  

Це означає, що ми ідентифікували змінну Х, яка впливає на змінну Y.  

Варто зазначити, що один й той самий економічний процес може бути 

описаний різними функціями. Тому звернувшись до регресійного аналізу 

зробили вибір серед можливих альтернативних варіантів. 
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Склали для порівняння лінійну та кілька нелінійних моделей: з квадратним 

коренем, напівлогарифмічну та модель оберненої пропорційності.   

Методом найменших квадратів оцінені параметри різних моделей та 

виконане порівняння побудованих моделей за індексом детермінації та 

середньою помилкою апроксимації (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Порівняння моделей за індексом детермінації та середньою помилкою 

апроксимації 

Модель 
Індекс 

детермінації 

Середня помилка 

апроксимації 

Лінійна модель ŷ𝑥=a+bx 0,989185177 3,273587564 

Степенева модель ŷ𝑥=a+b√x 0,990096808 2,915790049 

Напівлогарифмічна модель ŷ𝑥=a+blnx 0,966954999 6,069546165 

Модель оберненої пропорційності 

ŷ𝑥=a+b/x 
0,818074619 16,20574767 

Найкраще вихідні дані апроксимує модель з квадратним коренем (індекс 

детермінації становить 0,9901, середня помилка апроксимації 2,916). 

Проведено оцінку впливу доходів населення на рівень та структуру витрат 

населення України, зокрема на коливання витрат на придбання товарів та 

послуг. Побудовано та досліджено 4 види економетричних моделей цієї 

залежності, та обрано таку, яка найкраще апроксимує вихідні дані – модель з 

квадратним коренем.  
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Постановка проблеми. Банки розпоряджаються більшою частиною 

коштів суб'єктів господарської діяльності та держави, через них здійснюється 

найбільш глибокий взаємозв'язок між усіма ланками національного і світового 

господарства.  

Всеохоплююча фінансово-економічна криза, в якій перебуває Україна, 

визначає актуальність і важливість вивчення діяльності банківської системи 

країни. 

Метою роботи є статистичне оцінювання структури та динаміки доходів і 

витрат діяльності банківської системи України. 

Виклад основного матеріалу. Складна економічна ситуація в державі 

негативно позначилася на фінансовому стані банків. Зростання витрат, 

насамперед, зумовлено збільшенням обсягів відрахувань у резерви на можливі 

втрати від активних операцій через погіршення якості кредитного портфеля 

банків.  

За офіційними даними Національного банку України структура доходів і 

витрат банків представлена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1  

Структура доходів і витрат банків України станом на 1 лютого 2014 - 2015 рр. 

  

Показники 

За січень 2014 р. За січень 2015 р. 

Сума (млн. 

грн.) 

% Сума (млн. 

грн.) 

% 

1 ДОХОДИ 15 331 100,0 17 920 100,0 

1.1 процентні доходи 12 047 78,6 12 917 72,1 

1.2 комісійні доходи 2 042 13,3 3 707 20,7 
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Продовження табл.1 

1.3 результат від 

торговельних операцій 

386 2,5 287 1,6 

1.4 інші операційні доходи 539 3,5 789 4,4 

1.5 інші доходи 107 0,7 82 0,4 

1.6 повернення списаних 

активів 

210 1,4 138 0,8 

2 ВИТРАТИ 14 521 100,0 26 424 100,0 

2.1 процентні витрати 7 580 52,2 8 701 32,9 

2.2 комісійні витрати 355 2,5 450 1,7 

2.3 інші операційні витрати 643 4,4 1 114 4,2 

2.4 загальні адміністративні 

витрати 

3 268 22,5 2 880 10,9 

2.5 відрахування в резерви 2 586 17,8 13 169 49,8 

2.6 податок на прибуток 89 0,6 110 0,5 

3 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК 

(ЗБИТОК) 

810 х -8 504 х 

Джерело: www.bank.gov.ua  

Обсяги відрахувань на формування резервів на початок лютого 2015 року 

становили 13,2 млрд. грн., або 49,8% від усіх витрат банків порівняно з 17,8% у 

відповідному періоді 2014 року.  

Процентні витрати залишалися значною статтею витрат, водночас їхня 

частка скоротилася до 32,9% порівняно з 52,2% на початок лютого 2014 року.             

За несприятливих зовнішніх обставин банки здійснювали політику 

оптимізації витрат. Частка загальних адміністративних витрат порівняно з 

січнем 2014 року зменшилася з 22,5% до 10,9%. 

Отже, за підсумками січня 2015 року зафіксовано від’ємний фінансовий 

результат діяльності банківського сектору, тобто збиток становить 8,5 млрд. 

грн. Насамперед, на це негативно вплинули збитки банків, які було віднесено 

до категорії неплатоспроможних і в яких були запроваджені тимчасові 

адміністрації.  

Для оцінки інтенсивності структурних зрушень доходів і витрат банків 

використаємо абсолютну міру варіації – квадратичний коефіцієнт структурних 

зрушень [2]:  

σd = √
Σ(d1 − d0 )

2

𝑛
              (1)  
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Таблиця 2  

Розрахунок коефіцієнтів структури доходів і витрат банків 

 

Показники 

Структура, % Структур

ні 

зрушення

, d1 - d0 

Квадрати 

відхилень

, (d1 - d0)
2 

Січень 

2014 р., 

d0 

Січень 

2015 р., 

d1 

ДОХОДИ 100,0 100,0 0 99,08 

процентні доходи 78,6 72,1 - 6,5 42,25 

комісійні доходи 13,3 20,7 7,4 54,76 

результат від торговельних 

операцій 

2,5 1,6 - 0,9 0,81 

інші операційні доходи 3,5 4,4 0,9 0,81 

інші доходи 0,7 0,4 - 0,3 0,09 

повернення списаних активів 1,4 0,8 - 0,6 0,36 

ВИТРАТИ 100,0 100,0 0 1531,74 

процентні витрати 52,2 32,9 -19,3 372,49 

комісійні витрати 2,5 1,7 - 0,8 0,64 

інші операційні витрати 4,4 4,2 - 0,2 0,04 

загальні адміністративні 

витрати 

22,5 10,9 -11,6 134,56 

відрахування в резерви 17,8 49,8 32 1024 

податок на прибуток 0,6 0,5 - 0,1 0,01 

Розраховано автором за даними табл.1 [1]. 

Квадратичний коефіцієнт структурних зрушень доходів банків становить:  

σd = √
99,08 

6
 = 4,1 (п.п.)  

Аналогічно обчислений коефіцієнт витрат становить:  

σd = √
1531,74

6
 = 16 (п.п.) 

Обчислені коефіцієнти свідчать про найбільшу варіацію інтенсивності 

витрат банків порівняно з доходами. 

Висновки. Таким чином, у січні 2015 року порівняно з відповідним 

періодом 2014 року витрати банків були суттєво вищими, ніж доходи. 

Зростання витрат відбулося за рахунок збільшення обсягів відрахувань у 

резерви на можливі втрати від активних операцій внаслідок погіршення якості 

кредитного портфеля.  
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Розвиток міжнародних відносин України з державами світу на 

культурному, економічному та політичному рівнях вимагає від вітчизняної  

вищої школи підготовки спеціалістів, здатних до ініціативної, самостійної 

професійної діяльності у швидкозмінних соціально-економічних умовах 

суспільства і виробництва, формування у них творчого мислення та якісного 

підвищення ступеня володіння іноземними мовами.  

 Метою нашого дослідження є аналіз методик вивчення англійської мови  

студентами економічних спеціальностей.  

 Останніми роками проблемі дослідження англійської мови за 

професійним спрямуванням, у тому числі й розробці новітніх методик і 

програм вивчення іноземної мови для студентів економічних спеціальностей 

присвячено багато праць вітчизняних (В. М. Александрова, Г. І. Бородіної, 

І. Б. Каменської, С. П. Кожушко, З. М. Корнєвої, М. М. Метьолкіної, 

О.Б.Тарнопольского) і зарубіжних  (N. Brieger, J. Comfort, A. Dudley-Evans, 

M. Ellis, C. Johnson) науковців. 

 Одним із найважливіших факторів розвитку соціальної компетентності 

студентів економічних спеціальностей є володіння іноземною мовою [3, 216]. 

Найпоширенішими методиками вивчення іноземної мови студентами 

економічних спеціальностей є комунікативна та проектна. Комунікативна  

методика  базується на принципах оволодіння усіма аспектами іншомовної 

культури, взаємопов'язаного навчання іншомовної культури, моделювання 
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змісту складових іншомовної культури, системності в організації навчання 

іноземним мовам, навчання на основі ситуації як системи взаємин, 

індивідуалізації, розвитку мисленнєвої діяльності й самостійності студентів в 

оволодінні іноземною мовою, функціональності в навчанні іноземної мови та 

новизни у навчанні іноземних мов. 

 Концепція комунікативних умінь майбутнього фахівця економічної 

сфери – це вміння вести телефонні розмови, протоколи засідань, обробляти 

кореспонденцію, письмово оформляти і передавати інформацію, брати участь у 

переговорах, дискусіях, зборах, конференціях за фахом, сприймати на слух 

великий обсяг професійної інформації, розробляти презентації. Уміння 

розробляти та проводити презентації передбачає не тільки презентацію у 

вузькому сенсі, а й презентаційні навички публічних виступів на наукових 

конференціях, при захисті різних проектів, участі у співбесідах при прийомі на 

роботу тощо. 

 Основні етапи застосування комунікативної методики:  

1) опанування «мовленнєвих кроків» як елементарних мовленнєвих дій; 

2) опанування «мовленнєвих ходів і тактик»; 

3) формування і розвиток «комунікативних стратегій» [2]. 

Проектна методика спрямована на професійно-орієнтоване вивчення 

іноземної мови, що базується  на підготовці проектів. Проекти з іноземних мов 

підрозділяються на:  

 1. Мовні (лінгвістичні) проекти, які включають а) навчальні проекти, 

спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовлен- 

нєвих навичок і вмінь; б) лінгвістичні, спрямовані на вивчення мовних 

особливостей та мовних реалій (ідіом, неологізмів, сленгу і т. ін.), вивчення 

фольклору; в) філологічні, спрямовані на вивчення етимології слів, 

дослідження історико-фольклорних проблем, творчі;  

 2. Культурологічні (країнознавчі) проекти, які спрямовані на  розвиток 

мовних і мовленнєвих умінь і навичок на середньому та вищому  рівні 

володіння мовою за допомогою організації міжкультурного спілкування з 
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метою ознайомлення з культурою, історією, політикою, мистецтвом, 

літературою, традиціями і побутом народів. Іноземна мова  виступає в ролі 

засобу спілкування; природне мовне середовище сприяє формуванню потреби 

використання іноземної мови як засобу комунікації.  

 3. Ігрові та ролево-ігрові проекти, які, як і культурологічні,  спрямовані на  

розвиток мовних і мовленнєвих умінь і навичок володіння мовою за допомогою 

організації міжкультурного спілкування на двох останніх рівнях засвоєння 

мовного матеріалу [1, 83]. 

 Отже, вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей – 

процес складний та багатоаспектний, який передбачає застосування, як 

традиційних, так і інноваційних методик, серед яких особливе місце належить 

комунікативній та проектній методиці. Аналіз досліджуваних методик 

підтвердив їхню високу ефективність та результативність у процесі вивчення 

іноземної мови студентами економічних спеціальностей. 
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Постановка проблеми. Запозичення в різних мовах по-різному впливають 

на збагачення словникового складу будь-якої лексики. Одним із основних 

джерел формування сучасної української фінансової лексики є чужомовні 

запозичення. Це пов’язано, зокрема, з тим, що наукові поняття, виражені 

економічними термінами, за своєю природою прагнуть бути 

інтернаціональними, оскільки терміни функціонують саме у тих сферах 

людської діяльності, де реалізуються міжнародні відносини. 

На сучасному етапі розвитку української літературної мови, коли її 

лексична система перебуває під інтенсивним чужомовним впливом, 

актуальною є потреба в комплексних дослідженнях численних новітніх 

англіцизмів.  

Метою даного дослідження є аналіз джерел походження сучасної  

фінансової термінології та причини запозичення. 

Виклад основного матеріалу. Запозичення з інших мов – природній 

процес, притаманний кожній розвиненій національній літературній мові, а, 

відповідно, й мові науки, оскільки процес формування мови науки відбувається 

у прямій залежності від загальних процесів розвитку національної мови [1]. 

Аналіз складу української фінансово-економічної термінології з позиції її 

походження, здійснений мовознавцями, може бути представлений так:  

– 19 % фінансово-економічної термінології становлять власне українські 

слова (наприклад,  борг, боржник, вартість, взаємозалік);  

– 8 % – це слова-гібриди, тобто такі, що складаються з двох коренів, один 

із яких є власне українським, інший – запозиченим (наприклад,  векселедавець, 

векселетримач, жиронаказ, жиророзрахунок); 
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– 73 % становить лексика, запозичена з різних мов світу (наприклад, 

офшор, рабат, рента, санація, трансферт, реверс, суборенда) [1].  

Незважаючи на широкі внутрішні можливості номінації, якими оперує 

кожна мова, запозичення звичайно більш розповсюджене, ніж словотвірні 

процеси. Це пояснюється тим, що переробити за своїм зразком і в такий спосіб 

засвоїти вже готову до вживання назву набагато простіше і зручніше, ніж 

протиставити їй власну назву того ж самого явища на підставі виділення в 

цьому явищі певної характерної ознаки [1].  

Говорячи про причини запозичення і виникнення нових термінів в 

фінансовій лексиці, варто виокремити наступні: 

1) загальносвітова тенденція до інтернаціоналізації лексичного фонду; 

2) позначення нового поняття в зв’язку з відсутністю відповідної назви в 

мові-рецептора і відповідне його закріплення в словнику ділової людини 

(стартап, хедж-фонд, ануїтет); 

3) прагнення до заміни характеризуючого визначення терміном із одного 

слова. Як правило, в іншу мову переходить як сам термін, так і поняття, яке 

воно визначає (скімінг – налаштування на банкоматі спеціального пристрою, 

який зчитує інформацію з платіжної карти, ануїтет – схема погашення кредиту); 

4) більш зручне позначення поняття, яке раніше називалося за допомогою 

словосполучення, тобто необхідність позначення за допомогою запозиченого 

слова багатозначного складного звороту (транш – частина платежу, 

облігаційної позики або міжнародного кредиту, що надається через певний 

проміжок часу протягом дії договору); 

5) вплив іноземної культури, моди на вживання іноземних слів, сприйняття 

іноземних слів як більш престижних (кеш, сейл-хауз группа тощо) [2]. 

Однією з актуальних проблем сучасного українського термінознавства 

залишається встановлення оптимального співвідношення між національним і 

міжнародним у термінотворенні. Перед тим, як уводити чужомовну одиницю 

до системи української мови, варто спробувати пошукати серед національних 

термінів такий, який зміг би правильно відобразити зміст нового запозиченого 
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поняття або ж утворити синонім із власне-національних мовних ресурсів і саме 

такий термін використовувати як нормативний. Залишати ж запозичену 

термінологічну одиницю варто лишень тоді, коли жоден із варіантів не 

підходить. Таким чином, використовуючи досвід світових мов-продуцентів і 

власне-український історичний досвід, національні терміносистеми можна 

зробити максимально досконалими [3].  

Висновок. Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, 

орієнтація на країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та 

соціально-економічну взаємодію українців з іншими народами світу, яка не 

могла не відобразитися на мовному рівні, тому кількість англіцизмів сьогодні 

дуже швидко зростає, зокрема в українській фінансовій термінології. І в зв’язку 

з постійним оновленням на зміною фінансової термінології варто пильніше 

ставитися до тієї лексики, що стає характерною для вжитку, інакше існує ризик 

переобтяження терміносистеми іншомовними прямими запозиченнями й 

калькуваннями. 
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Логіка – наука, що займає важливе місце в житті кожної людини. Логіка в 

тій чи іншій мірі була потрібна людині в різні історичні періоди, але особливо 

необхідна вона в сучасну епоху. Пояснюється це тим, що чим вищий рівень 

розвитку суспільства, тим більші вимоги висуваються до самої людини, рівня її 

власного розвитку. Все більш нагальною потребою для неї стає уміння 

масштабно мислити і міркувати, здатність глибоко розбиратися в процесах, що 

відбуваються в суспільному житті. Відповідно до цього посилюється роль і 

значення логіки як науки про мислення. Вивчення логіки відкриває можливість 

надійно контролювати мислення з боку його форми, структури, будови, 

перевіряти його правильність, попереджати логічні помилки або виявляти та 

виправляти їх, тобто сприяє становленню культури мислення людини, що 

виявляється насамперед у культурі усної й писемної мови. Звичайно, для людей 

з різним рівнем розвитку мислення логіка має неоднакове значення. Але той, 

хто ретельно вивчає її, в будь-якому випадку, одержує перевагу перед тим, хто 

її не знає. А той, хто усвідомлює недоліки свого мислення, може значно 

розвинути і впорядкувати його за допомогою логічних вправ. 

Логіка входить до системи наук, що складають інтелектуальне ядро 

духовної культури і разом з тим виконують у суспільстві важливі функції, 

зокрема: пізнавальну - логіка дає пояснення певним явищам і процесам 

мислення, що дає можливість передбачити, за наявності яких умов можливе 

досягнення істинних знань і до яких наслідків призведе неправильний хід 

міркувань; світоглядну – логіка розкриває закономірності мислення як однієї з 

найважливіших сфер дослідження поряд з природою і суспільством, сприяючи 

вирішенню фундаментальної філософської проблеми, формуючи світогляд 

людей у більш-менш стрункій сукупності узагальнених поглядів на світ в 
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цілому і на відношення людини до цього світу; методологічну - логіка 

забезпечує науки методами пізнання, основу яких складає теорія умовиводів і 

доведень; ідеологічну – у різні періоди історичного розвитку логіка служила 

важливим засобом обґрунтування певної ідеології, знаряддям боротьби з іншою 

[1, c.16-24].  

У сучасних умовах роль і значення логіки особливо зростають, що 

зумовлюється потребами НТР, насамперед у широкій комп'ютеризації 

виробництва, керування й обслуговування. Логіка широко застосовується для 

вирішення важливих проблем інформатики, наприклад, проблеми створення 

штучного інтелекту [2, c.32-39]. Велику роль виконує логіка і в роботі фахівців 

економічної сфери: ця дисципліна формує логічну культуру економіста; 

допомагає в складних ситуаціях економічної діяльності мислити правильно; 

вчить швидко знаходити логічні помилки у своїх міркуваннях та у міркуваннях 

інших людей, грамотно їх спростовувати. 

Завдяки дотриманню та впровадженню логічних прийомів у виробничу 

сферу відбувається правильна організація діяльності окремої особи; 

здійснюється саморегулювання поведінки; ефективне ділове спілкування. При 

цьому слід ураховувати основні економічні закони та правові засади у процесі 

професійної діяльності; явища соціально-політичної історії України; моральні 

переконання та смакові уподобання у процесі безпечної та ефективної 

діяльності. Слід орієнтуватися у сучасних концепціях наукових знань; 

орієнтуватися в історичному спадку економічних шкіл і теорій [3, c.72-99]. 

Основними логічними методами, які використовуються у професійній 

діяльності економіста є: аналіз, який використовується для дослідження 

властивостей предмета як певних елементів цілого;  синтез для встановлення 

взаємодії і взаємозв'язку, дослідження предмета як єдиного цілого; порівняння - 

логічний прийом для встановлення тотожності або відмінності предметів за їх 

ознаками, який часто використовують у дискусіях як засіб доказовості; 

абстрагування як засіб пізнання, проникнення в сутність предметів і явищ; 

узагальнення, яке дозволяє у ході логічного завершення абстрагування 
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поширювати спільні ознаки предметів на всі предмети даної множини. Слід 

також виділити метод ідеалізації, який дозволяє створити ідеалізовані об'єкти 

для пояснення властивостей реально існуючих об'єктів, предметів, явищ, 

процесів; дедукцію, індукцію, аналогію. Також в процесі економічної 

діяльності використовуються моделювання як метод побудови моделей; 

формалізація як процес виявлення структури думок, виведення  формул, 

встановлення всіх складових частин того чи іншого судження; інтерпретація як 

метод, що полягає у наданні символічного значення предметам, явищам, 

процесам, діянням, подіям тощо. [4] 

Отже, логічні форми та методи дуже часто використовуються 

економістами для аналізу ситуацій, участі в дискусіях, перемовинах,  публічних 

диспутах, суперечках. Вони допомагають: правильно мислити, тобто запобігати 

помилковим судженням; забезпечувати правильну побудову думок; виробляти 

вміння послідовно викладати знання; дисциплінувати наше мислення. Тому 

студентам-економістам необхідно опанувати основами логічних знань. 
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Постановка проблеми. Лексичне збагачення мови є наслідком 

запозичення слів з інших мов. Запозиченням сприяють різні фактори, як 

матеріальні, так і психологічні: розвиток науки і техніки, розвиток політичного 

життя і людської думки, торговельні та культурні зв’язки між народами. 

Розвиток торгівельно-економічних відносин в епоху великих географічних 

відкриттів сприяє появі в європейських мовах  нових слів, завезених з-за 

океану. 

Метою написання роботи є дослідження історії запозичень англійської 

лексики у сферу фінансів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженням проблеми щодо 

англійських запозичень у сферу фінансів займалися І. В. Арнольд, Т. І. 

Арбекова, А. М. Смирницький та інші. 

Лінгвістичні запозичення  це слова, які проникли з мовиджерела в іншу 

мову, а мовареципієнт - вже сформована  і розвивається за своїми власними 

лінгвістичними законами. 

Запозичення, що становлять значну частку лексики англійської мови, 

можна віднести до різних періодів розвитку Англії. Зокрема великою кількістю 

слів англійська мова поповнювалася в ті часи, коли Англія була підкорена 

іншими народами, які насаджували свої звичаї, культуру, а з ними і мову. Тому 

більше третини англійських слів є насправді французькими. 

В англійській мові слово financial є синонімом слова fiscal (фінансовий, 

грошовий). В українській мові слово «фіскальний» нерозривно пов’язано з 

податками. В англійській мові в значенні «податковий» це слово практично не 

вживають. «Податковий» англійською буде tax чи taxation. 
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З організацією банківської справи виникає ряд фінансових операцій і 

відповідно нових термінів. Серед них почесне місце займає термін cash, що 

означає «готівка», «готівкові гроші». Воно походить від французького слова 

casse – коробка, в якій зберігали гроші. Згодом цим же словом стали називати і 

самі гроші. Звичним для англійської мови способом конверсії утворено 

дієслово to cash, що означає «отримати гроші за чеком, векселем». 

Часто вживаним терміном сфери фінансів є bill, який називає декілька 

різних понять цієї сфери: рахунок до оплати; рахунокфактура; накладна, 

вексель; тратта; боргове зобов’язання. В американському варіанті англійської 

мови це «банкнота». Слово походить від англолатинського billa, яке в свою 

чергу походить від латинського bulla, що в середні віки означало «печать». 

Bulla веде свій початок від латинського boss (кругла рельєфна прикраса). За 

основу номінації взято форму. Найвірогідніше, що слово bill прижилося в мові 

в період розвитку в країні торгівлі. 

Слово trade (торгівля) з’являється в англійській мові у 19 столітті, 

спочатку як морський термін на позначення поняття «шлях призначення 

корабля», «рейс» і вживається зазвичай у формі множини trades 1. 

Щодо української термінології кінця 20  початку 21 століття 

відбуваються закономірні лексико-семантичні процеси у зв’язку з появою 

нових англомовних запозичень. 

Для запозичень з англійської характерні:  

 звукосполучення -дж: бюджет, леверидж, менеджмент;  

 звукосполучення -ай, -ей: інсайд, дизайн, аутрайт, сейф, і-мейл;  

 суфікс -инг (-інг): фіксинг, кліринг, лістинг, маркетинг, блюмінг. 

Певний масив новітньої банківської термінології функціонує в 

українській мові у двох варіантах – у вигляді кальок з оригіналу та їхніх 

українських еквівалентів. Одночасно можна зустріти вживання дилер і 

посередник (dealer), дефолт і невиконання грошових зобов’язань (default), 

дисконт і знижка (discount), офіс-менеджер і керівник офісу (office manager), 

траст і довірче товариство (trust). Але більшість англомовних бізнесових 
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термінів не мають чіткого відповідника в українській мові і тому подаються у 

словниках у вигляді транслітерації з оригіналу з подальшим їх тлумаченням або 

дефініцією 2. 

Висновки. Таким, чином аналіз базових термінів фінансової сфери 

показав, що вони походять з латинської мови за посередництва французької. 

Маємо змогу спостерігати швидку інтеграцію англійських запозичень в 

українську фінансову термінологію, яка зумовлена великими змінами в цій 

сфері життя з впровадженням ринкової економіки в Україні, а з нею і 

виникненням потреби в найменуваннях нових явищ. 
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Постановка проблеми. Однією з найдавніших термінологій у світі є 

термінологія у галузі банківської справи. На сучасному етапі розвитку в Україні 

галузі триває процес формування термінологічної бази на власному мовному 

підґрунті, з одночасним засвоєнням усього, що виробила світова наука. 

Запозичені терміни банківської справи стають частиною лексикону мови, де 

відбуваються внутрішні процеси саморозвитку, а нові одиниці групуються в 



489 

тісніші утворення, пов’язуючись між собою відношеннями перетину, 

включення тощо. 

Метою написання даної роботи є визначення основних причин 

використання запозичених термінів у банківській сфері. 

Виклад основного матеріалу. Основний масив новітньої банківської 

термінології функціонує в українській мові у двох варіантах – у вигляді кальок 

з оригіналу та їхніх українських еквівалентів. Одночасно можна зустріти 

вживання дилер і посередник (dealer), дефолт і невиконання грошових 

зобов’язань (default), дисконт і знижка (discount), офіс-менеджер і керівник 

офісу (office manager), траст і довірче товариство (trust). Проте більшість 

англомовних бізнесових термінів не мають чіткого відповідника в українській 

мові і тому подаються у словниках у вигляді транслітерації з оригіналу з 

подальшим їх тлумаченням або дефініцією [2]. 

Лексичний склад мови банківської галузі можна схарактеризувати як 

результат, як продукт міжнародних мовних контактів української мови та 

інших мов світу. Питома вага запозичених слів у лексичній системі кожної 

мови постійно зростає внаслідок формування глобального інформаційного 

простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову 

інтеграцію (близько 90 % нових слів, які з’являються у мові, – це терміни). 

Терміни-запозичення (банк, фінанси, валюта, актив, акція, вексель, кредит, 

бюджет, баланс тощо) разом з питомими назвами стали основою у формуванні 

власної фінансово-кредитної термінології. Суто лінгвістичними причинами 

запозичення у фінансово-кредитну термінологію є [3]:  

 постійна необхідність у поповненні чи створенні відсутньої або 

недостатньої термінологічної лексико-семантичної групи;  

 більш високий ступінь термінологічної визначеності запозиченого слова 

порівняно з наявним в українській мові відповідником; 

 однозначність, компактність, нейтральність запозиченого терміна 

(порівняйте: аудитор – бухгалтер-ревізор, жирант – особа, що передає письмове 

боргове зобов’язання, видане на її ім’я іншій особі, про що робиться 
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передавальний напис на борговому зобов’язанні, конверсія – істотне 

перетворення, зміна умов, заміна одних об’єктів виробництва або цінних 

паперів іншими). 

 дериваційна продуктивність запозиченого терміна (напр., термин 

фінанси має такі похідні: фінансовий, фінансувати, фінансування, фінансово- 

кредитний, фінансово-промисловий, фінансово-правовий; термін кредит – 

кредитний – кредиторський – кредитувати – кредитування тощо). 

Показниками освоєності запозиченого слова є [1]:  

1) його фонетико-графічна передача засобами української мови;  

2) включення іншомовного слова до певного граматичного класу слів 

мови-реципієнта і відповідне набуття морфологічних та синтаксичних ознак 

(напр., термін типу ажіо, авізо є невідмінюваними, що суперечить граматичним 

законам української мови, проте вони мають значення роду, числа і відмінка, як 

і відмінювані іменники;  

3) словотворча активність, яка полягає у здатності запозиченого терміна 

бути основою для творення нових слів (напр., банк – банківський – банковий). 

Висновки. Внаслідок формування глобального економічного простору 

постійно зростає питома вага запозичених слів у всіх сферах економіки, 

особливо у банківській. Тому вагомими причинами запозичення іншомовних 

слів є потреба у визначення новітніх процесів у світі, компактна структура 

терміну. Говорячи про перенасиченість української мови іншомовною 

лексикою, доречно ставити питання про наукове прогнозування та планування 

розвитку мови. 
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Постановка проблеми. Однією із відчутно значущих соціальних 

проблем для України є злочинність. В умовах реформування соціального життя 

та економіки країни її небезпечність збільшується, особливо у стратегічно 

важливих сферах: кредитно-фінансовій, банківській, зовнішній торгівлі, 

валютному регулюванні тощо. Актуальність проблеми корпоративної 

злочинності у банківській сфері, проявів її «суперлатентності» зумовлена як 

необхідністю у вивченні даного явища та його особливостей на теоретичному 

рівні, так і практичним аспектом розробки необхідних кримінологічних засобів 

та заходів превентивного і охоронного характеру з метою убезпечення 

економічної системи держави та суспільних інтересів в цілому. 

Тому метою публікації є розгляд проблем латентної злочинності у 

банківській сфері, з’ясування причин її появи, визначення найбільш типових 

злочинів, вироблення пропозицій, спрямованих на запобігання такій злочинній 

діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Тривалий час банківська сфера 

розглядалася суб'єктами економічної діяльності не тільки як місце 

зосередження фінансових ресурсів, але й завжди привертала увагу охочих до 

легкого «заробітку», в тому числі шляхом обману і зловживання довірою. 
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Концентрація грошей як у готівковій, так і в безготівковій формах, 

різноманітність фінансових послуг та інструментів із різним рівнем 

захищеності та ліквідності, клієнтське поле, що розширюється, — усе це робить 

банківські структури привабливим об'єктом для кримінальних вторгнень та 

застосування шахрайських схем, в тому числі й з боку співробітників банків. 

Підвищенню рівня злочинності в банківській сфері сприяє їх надзвичайна 

латентність. Існування значної кількості банківських злочинів, невідомих 

правоохоронним органам і не відображених в статистичному обліку, є 

складною і гострою проблемою не тільки для України, але й усього 

цивілізованого світу [1]. 

Латентність — поняття, що визначає властивість злочинності в значній 

своїй частині бути прихованою, що виражається в неповноті її офіційної 

реєстрації. Латентна злочинність — це злочинність, відомості про яку не 

відображені в офіційній звітності. 

За суб'єктним складом латентні злочини у сфері банківської діяльності 

поділяють на: злочини, пов'язані з посяганням на грошові кошти банку, які 

вчиняються сторонніми, по відношенню до банку особами; злочини, що 

вчиняються злочинними групами, до складу яких спільно входять як сторонні 

особи, так і посадові особи банку; злочини, які вчиняються виключно 

посадовими особами банку, у тому числі їх керівниками.  

За кримінологічною класифікацією, латентні злочини в банківській сфері 

можна поділено на: злочини вчинені в банківській сфері за умови, що вони не 

були виявлені ані співробітниками правоохоронних органів, ані службою 

безпеки банку; злочини, що були виявлені службою безпеки банку, проте про 

факт їх виявлення не було повідомлено до правоохоронних органів; злочини, 

що були виявлені службою безпеки банку та про факт їх виявлення були 

повідомлені працівники правоохоронних органів, проте останніми не було 

вчинено жодних заходів для реєстрації та встановлення події злочину. злочини 

вчинені в банківській сфері а умови, що вони не були виявлені ані 

співробітниками правоохоронних органів, ані службою безпеки банку; злочини, 
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що були виявлені службою безпеки банку, проте про факт їх виявлення не було 

повідомлено до правоохоронних органів тощо. 

Мотивами скоєння кримінальних правопорушень в банківській сфері 

можуть слугувати не тільки корисливі спонукання, але й інші, нетипові 

фактори: помста, бажання кар'єрного зростання, самоствердження або 

полегшення вчинення іншого злочину в подальшому. 

Специфічними чинниками поглиблення процесів латентизації злочинів у 

банківській сфері можна визначити наступні: практична неспроможність служб 

внутрішнього аудиту банків належним чином провести внутрішній аудит 

операційної діяльності представництва або філій банку через значну кількість 

операцій, що проводяться та проведення наведених перевірок за часту лише за 

тематичними напрямками; заінтересованість філій та представництв банку у 

завищених показниках по депозитах та кредитах банку через матеріальну 

зацікавленість; протидія співробітників служб безпеки банків роботі 

співробітників правоохоронних органів, обумовлена викривлено 

усвідомлюваними інтересами служби; слабка правова та економічна підготовка 

працівників служби безпеки банку та співробітників правоохоронних органів з  

виявлення злочинних схем у банківській сфері тощо.  

Найбільш важливими серед напрямів подолання латентної злочинності є  

питання максимізації їх ефективності. В першу чергу, банкам необхідно 

ретельно здійснювати відбір кандидатур працівників. Також необхідно 

покращувати професійно-кваліфікаційний рівень працівників, рівень їх 

правової освіти. Останнім часом, як один із можливих заходів запобігання 

латентної злочинності в банківській сфері, набирає поширення досить 

своєрідний метод  використання так званих «диверсантів-хакерів», які на 

замовлення самої  фінансової установи вчиняють вторгнення в систему банку з 

метою виявлення технічних прогалин в системі здійснення банківських 

перерахунків. Зазначимо, що латентна злочинність в банківській сфері це 

яскравий і наглядний прояв корпоративної злочинності, що фунціонує в сфері 

банківської діяльності. Враховуючи різноманітність, нетиповість проявів 



494 

корпоративної злочинності вважаємо, що перспективним кримінологічним 

завданням стає з'ясування основних кримінологічних рис корпоративної 

злочинності на прикладі дослідження латентних злочинів у банківській сфері 

України та інших країн.  
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Постановка проблеми. Проблема термінотворення в англійській мові 

була й залишається однією з найбільш поширених. Особливо актуальне дане 

твердження для галузі економіки, оскільки за останнє десятиліття саме вона 

зазнала інтенсивного розвитку. Економічна терміносистема динамічно 

розвивається, знаходиться в тісному контакті з життям і розвитком суспільства, 

реагує на зміни мовної ситуації, передає наукову інформацію. І це може 

викликати певні труднощі у процесі перекладу.  

Дослідження питання передачі термінів у процесі перекладу проводили 

науковці, а саме: А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б Куделько, В. І. Карабан, Ф. О. 

Циткіна тощо.  

Метою дослідження є визначення методів перекладу англійських 

економічних термінів на українську мову. 

Виклад основного матеріалу. Основним прийомом перекладу термінів є 

переклад за допомогою лексичного еквівалента. Еквівалент – це стала лексична 
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відповідність, яка повністю співпадає із значенням іншомовного слова. Хоча 

деякі терміни справді однозначні і не мають ніяких інших значень в жодній 

сфері і завжди перекладаються абсолютним еквівалентом. Наприклад, такі 

терміни як: «capital», «economics», «balance» мають точні відповідники в 

українській мові: «капітал», «економіка», «баланс», які легко знайти у 

загальних словниках, не звертаючись до фахових. 

Такі прийоми як транслітерація та транскрипція доречні, коли 

український еквівалент відсутній, e зв’язку з відсутністю такого явища в 

українській економічній професійній сфері, а пояснення є надто громіздким. 

Наприклад: hedging – хеджинг, хеджування, hedger – хеджер, acceptor – 

акцептор, акцептант. Вживання цих прийомів перекладу демонструє тенденцію 

до інтернаціоналізації української економічної терміносистеми. І тому деякі 

економічні терміни, які поширені в різних мовах запозичуються, а не 

пояснюються. 

Також застосовують такий лексичний прийом перекладу як калькування, 

тобто передача не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові 

частини слова (морфеми) чи фраземи (лексеми) перекладаються відповідними 

елементами мови перекладу. Саме цей прийом забезпечує відтворення 

смислової структури лексичної одиниці [1]. Наприклад: basic earnings per share 

– базовий дохід на одну акцію, multiple accredit – множинне акредитування. 

Найбільш поширеним лексичним прийомом перекладу економічних термінів є 

описовий спосіб перекладу терміна, який спрямовується на роз’яснення його 

значення. Описовий переклад бажано використовувати, коли переклад терміна 

не може адекватно передати його значення згідно з нормами української мови. 

Наприклад: account – несплачена боргова вимога; to indorse – ставити підпис на 

звороті документа. 

Транспозиція застосовується для перекладу економічних термінів, які є 

препозитивноатрибутивними словосполученнями. Складність перекладу таких 

термінів полягає у відмінності структур англійської та української мов та 

полісемантичності компонентів. Для адекватного перекладу таких 
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термінівсловосполучень необхідно встановити семантичні зв’язки між 

компонентами терміну, зрозуміти значення кожного компонента окремо. У 

таких випадках може застосовуватись синтаксична транспозиція (переклад за 

допомогою перестановки членів словосполучення), наприклад: general 

obligation bond – облігація під загальне зобов’язання, plastic card transaction – 

розрахункові сплати за допомогою пластикових карток [2, с. 241]. 

Щодо перекладу складних термінів, які є утворенням специфічної 

конструкції, то їхньою специфікою є те, що вони є суто англійським мовним 

явищем, і відсутні в українській мові. Зазвичай такі терміни складаються із 

складного слова, утвореного оказіонально та простим терміном. При перекладі 

компресія таких термінологічних словосполучень втрачається, і вони 

перекладаються описовим способом відповідно до норм української мови [3, с. 

150]. Наприклад: writtendownvalue method – облік з залишкової вартості; 

offbalancesheet transaction – позабалансова операція. 

Висновки. У процесі перекладу англійських економічних термінів 

досвідчені перекладачі зазвичай обирають той чи інший спосіб перекладу, 

виходячи зі змісту контексту, у якому вжито даний спеціальний галузевий 

термін, іноді вони комбінують усі вищезгадані прийоми. Зважаючи на те, що 

сучасна англійська економічна терміносистема є мовою-продуцентом нових 

міжнародних економічних термінів, адекватний переклад фахової 

термінолексики набуває особливо важливого значення для успішного 

становлення та нормалізації української фінансово-економічної термінології у 

відповідності до міжнародних стандартів. 
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Постановка проблеми. На сьогодні, в умовах високої комп’ютеризації 

суспільства і постійно зростаючих зарубіжних зв’язках у сфері економіки, 

володіння англійською мовою є вкрай важливим. І тому, щоб бути 

висококваліфікованим спеціалістом, ефективно вести ділові зв’язки, 

листуватись електронною поштою з партнерами інших країн, потрібно бути 

обізнаним у цій сфері.  

 Метою написання роботи є виокремлення особливостей електронного 

ділового писемного мовлення. 

 Виклад основного матеріалу. Ділове листування електронною поштою 

може розглядатися як спосіб обміну інформацією і найбільш універсальний 

засіб встановлення та підтримання офіційних, службових контактів між 

підприємствами, організаціями, установами, фірмами та іншими товариствами 

чи об’єднаннями. Як різновид ділової комунікації, електронне листування є 

специфічною формою двосторонньої взаємодії суб’єктів, які вступають до неї 

як партнери, опосередковано часом та простором, передбачає спрямованість на 

співпрацю, взаєморозуміння і співробітництво у вирішенні питань.  

 Передусім, діловий лист є засобом міжмовної та міжкультурної писемної 

ділової комунікації, головною метою якої є досягнення домовленості між 

зацікавленими сторонами, встановлення професійних взаємостосунків за 
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допомогою адекватного використання мовних засобів жанру ділового 

листування. Жанр ділового листування характеризується такими 

жанроутворюючими стильовими ознаками: об’єктивністю, послідовністю, 

офіційністю, ясністю, стислістю [1]. 

 Щодо мовно-мовленнєвих засобів, які відтворюють якості діалогічного 

мовлення, то до них відносяться такі: вживання розмовних за стилем 

мовленнєвих формул характерних для ситуацій неформального спілкування: 

часова невизначеність, прості розповідні речення з дієсловами в Present 

Indefinite та в Present Perfect. За характером логіко-синтаксичних зв’язків це 

повідомлення, яким притаманні часові відношення, короткий виклад фактів у 

стислій інформаційній формі. Інформативність цих текстів забезпечується 

високим рівнем знайомства обох комуні кантів з предметом обговорення. Це 

пояснюється особливостями писемного діалогічного мовлення, а саме його 

спонтанністю [1, 2]. 

 Відомо, що типові труднощі при написанні електронного листа полягають 

у правильності формулювання його звернення, причини написання і закінчення. 

Найбільш загальновживаною фразою початку листа є Dear, але, якщо звернення 

не безпосередньо до фізичної особи, а до компанії, то можна вжити “To Whom 

It May Concern”. У формальному діловому листуванні привід для написання 

можна сформулювати так: I am writing to ask for further information about…, I am 

writing with regard to the complaint you made on 14 March…, With reference to our 

telephone conversation on Tuesday, I would like to let you know that…Типовими 

фразами для закінчення листа є: I look forward to hearing from you, I look forward 

to hearing when you are planning to visit our town, An early reply would be 

appreciated, Your faithfully (Dear Sir/Madam), Yours sincerely (Dear Ms Collins) 

[3,4]. 

Текстова зв’язність ділового електронного листа створюється за 

допомогою формально-логічних зв’язків (link words), які характерні для 

писемної комунікації. Логічні засоби зв’язку складають слова та 

словосполучення, які не виражено вказують на внутрішній смисловий зв’язок 
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між думками всередині речення або між реченнями (хронологічна 

послідовність, просторове співвідношення, порівняння, протиставлення, 

узагальнення тощо).  На належність тексту до офіційної чи неофіційної ситуації 

ділового спілкування впливає вибір логічних засобів. В електронних листах 

неформального стилю  використовують здебільшого конектори високої 

частотивживаності (and, also, but, besides, so). Для формальних електронних 

листів можливим є більш різноманітне використання конекторів низької 

частотності (although, consequently, hence, otherwise, therefore etc.) [1].  

 За формою викладу монологічний електронний лист може містити в собі 

різні види речень: 

- розповідні речення, в яких за допомогою особового займенника you та 

присвійного займенника your відбувається виокремлення адресата; 

- питальні речення, що звернені безпосередньо до адресата й залучають його до 

пошуку; 

- спонукальні речення, в яких адресант інструктує адресата стосовно виконання 

певних дій чи операцій [2]. 

 Висновки. Уміння правильного написання ділового електронного листа 

англійською мовою сприяє зміцненню і покращенню ділових зв’язків між 

партнерами та клієнтами, що в сучасному світі є важливою запорукою ведення 

бізнесу. 
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Німецька мова, поряд з англійською, іспанською, італійською та 

французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов 

у наш час, якою написана друга за величиною після англійської кількість 

наукових праць, художніх творів та публіцистичних текстів.  

Оскільки в німецькій мові провідним способом словотворення є 

словоскладання, то значна частина словникового запасу німецької мови ― 

складні слова. Особливо продуктивним є словоскладання як спосіб утворення 

слів, які означають предмети і явища, тобто іменників. Відомі вчені-лінгвісти, 

що досліджували німецьку мову, А.М. Іскоз і А.Ф. Ленкова у своїй книзі 

«Лексикологія німецької мови» розглядають два типи складних слів, виходячи з 

двох різних принципів: морфологічного та семантико-синтаксичного[1]. 

При класифікації складних слів, в основі яких лежить морфологічний 

критерій, вчені вказують, що складні слова можуть належати до будь-якого 

класу слів.  Їх приналежність до того чи іншого класу залежить, як правило, від 

другого (останнього) компоненту, який відображає граматичні характеристики 

всього складного слова. Першим компонентом складного слова може виступати 

будь-яка частина мови, а другим компонентом обов'язково є іменник [1]. 

http://www.english-at-home.com/business/how-to-start-and-end-a-business-english-letter-or-email/
http://www.english-at-home.com/business/how-to-start-and-end-a-business-english-letter-or-email/
http://www.myenglishteacher.eu/blog/formal-and-informal-email-phrases/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


501 

Так складний іменник може мати наступну морфологічну структуру [3]: 

 іменник + іменник: das Kursniveau (рівень курсу) ― перекладається за 

допомогою двох простих іменників, один з яких стоїть у називному відмінку 

однини, а другий у родовому; die Rechtsordnung (правопорядок) ― 

перекладається простим іменником; 

 прикметник + іменник: das Fachgeschäft (спеціалізований магазин) ― 

перекладається прикметником з іменником, тобто морфологічна структура 

співпадає; der Arbeitstag (робочий день), der Winterwald (зимовий ліс). 

 основа дієслова + іменник: die Prüfzone (зона випробувань) ― 

перекладається простим іменником і віддієслівним іменником у родовому 

відмінку, die Beförderungsleistung (обсяг перевезень, вантажообіг),  

 числівник + іменник: der Dreibein (тригранник) ― при перекладі 

морфологічна структура зберігається;die Dreieckfeder (трикутна ресора). 

 прислівник + іменник: das Zusammenwirken (взаємодія) ― при перекладі 

морфологічна структура збігається; die Fertigabmessung (остаточний розмір). 

 прийменник + іменник: die Abwärtsbewegung (спад) ― перекладається 

простим іменником, тобто при перекладі морфологічна структура не збігається;  

Семантико-синтаксична класифікація розрізняє чотири типи складних слів 

у німецькій мові:означальні складні слова; сурядні складні слова; словозсув; 

зрощення [1]. 

Означальні складні слова характеризуються атрибутивним зв'язком, що 

існує між компонентами складного іменника, перший компонент визначає 

другий. Другий компонент (основне слово) визначає приналежність всього 

слова до певного класу слів, а також сам характер його граматичних категорій і 

форм. Обидва компоненти значимі в лексичному плані. Наприклад: die 

Eisenbahn– залізниця (Eisen- залізний,  Bahn – шлях). 

Сурядні складні слова складаються з двох граматично рівноправних 

компонентів (компоненти повинні належати одному і тому ж граматичному 

класу), які пов'язані між собою. Кожен компонент має своє власне значення, але 
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значення всього складного слова виражає якесь нове поняття: der Strichpunkt - 

крапка з комою. Сурядні відношення при перекладі не передаються. 

Словозсув утворюють особливий тип складних слів у німецькій мові. Вони 

представляють собою об'єднання в одній одиниці декількох слів або цілого 

(маленького) речення: das Zugrundegehen - (загибель ) утворилось і з zu 

rundegehen (загинути, руйнувати)  . Компоненти таких складних слів не 

втрачають свого самостійного значення та легко розуміються. Лексичні 

відношення передаються максимально. 

Зрощення - це результат взаємодії двох словотворчих процесів: словоскла-

дання і суфіксації або словоскладання і субстантивації. Своєрідність даного 

процесу полягає в тому, що він перетворює Словосполучення, не змінюючи 

форми останнього, в єдину словотворчу основу і взаємодіє при цьому іншим 

способом: die Gesetzgebung - законодавство, die Dampfheizung - парове опален-

ня. При перекладі таких складних іменників можуть збігатися всі властивості. 

Складні іменники можуть означати стійкі терміни, які закріплені в 

загальномовних та спеціальних словниках, нормативних документах, 

довідниках та ті, що утворилися відповідно до конкретного контексту, які ще не 

закріплені в літературі. Для перших необхідно при перекладі знайти 

відповідний україномовний еквівалент. Якщо еквівалент відсутній або не може 

бути знайдений, то потрібно узгодити його значення з фахівцями відповідної 

галузі науки чи техніки. Відсутність у словниках складних іменників, що 

зустрілися в тексті, може свідчити проте, що їх утворення оказіональне, що 

вони не можуть мати в українській мові відповідника у формі іменника, тому, у 

разі сумнівів, доцільно використовувати описовий переклад на базі різних 

частин мови [2]. 

Розглянувши теоретичне співвідношення складних іменників німецької 

мови та способів їх передачі при перекладі, можна чітко встановити, що 

більшість з них не мають постійних відповідників в українській мові і 

перекладаються за допомогою двох, трьох і більше слів. Цей факт дає змогу 

простежити певну мовну економію в німецькій мові. 
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Постановка проблеми. За останні роки в Україні ухвалено низку законів 

та інших нормативно-правових актів, що забезпечують захист прав споживачів, 

у тому числі й фінансових послуг, та визначають роль держави у забезпеченні 

такого захисту. Одним із факторів поліпшення забезпечення послугами, 

покращання обслуговування, запобігання порушенням і зловживанням є 

цілеспрямована контрольованість і регламентація фінансової діяльності і її 

сфери послуг. Суб’єктивні та об’єктивні фактори в останні роки значно 

вплинули на те, що умови для збільшення зловживань щодо споживачів 

фінансових послуг зросли, значно погіршилась якість такого обслуговування. 

Досвід економічно розвинутих країн переконує в необхідності і дієвості 

регулятивних державних функцій, що базуються на досконалій нормативно-

правовій базі, розвинутій інфраструктурі ринку й ефективній системі 

соціального захисту споживачів у ринкових умовах. 

http://ilider.com.ua/statji-s-teorii-i-praktiki-perevoda/perevod-sushestvitelnih-s-nemetskogo-na-russkij.php
http://ilider.com.ua/statji-s-teorii-i-praktiki-perevoda/perevod-sushestvitelnih-s-nemetskogo-na-russkij.php
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=730275
http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31634
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Тому метою публікації є розгляд правових засад захисту прав споживачів 

фінансових послуг, аналіз найбільш типових порушень у вказаній сфері та 

вироблення пропозицій та рекомендацій щодо їх усунення. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до пункту 5 ч. 1 ст. 1 Закону 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» 

фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в 

інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 

передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб 

фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної 

вартості фінансових активів. 

Вичерпний перелік фінансових послуг наведений у частині першій статті 4 

вказаного закону [1]. 

Становлення і розвиток української демократичної держави 

супроводжується об'єктивними процесами формування системи захисту прав 

людини і громадянина, ґрунтується на Конституції України згідно з ст. 42 якої 

держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю 

продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських 

організацій споживачів [2]. 

Україна першою серед республік колишнього Союзу ухвалила Закон «Про 

захист прав споживачів» головною метою якого було юридичне врегулювання 

нерівних відносин між продавцем (виготівником, виконавцем) та споживачем 

(покупцем, замовником), які опинились в умовах різноманітних форм 

власності, товарно-грошових та ринкових відносин. Продавці отримали 

додаткові зобов'язання, а покупці — додаткові судові та позасудові гарантії 

щодо захисту своїх прав. Разом з тим як у правовому регулюванні вказаних 

відносин, так і їх здійсненні залишається низка серйозних недоліків. 

У період фінансової кризи питання захисту прав споживачів фінансових 

послуг в Україні стало особливо актуальним. Кількість фактів порушення цих 

прав значно зросла, про що свідчить значна кількість звернень до суду. 

Фінансові послуги поділяють на банківський сектор і небанківський сектор 
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(кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові 

компанії та ін.). Підхід Європейського Союзу до ефективного режиму захисту 

прав споживачів фінансових послуг базується на трьох основних принципах. 

Споживачі повинні мати доступ до: достатньої інформації для прийняття 

поінформованих рішень при купівлі фінансових послуг; не затратних 

механізмів захисту від порушень договору про надання фінансових послуг; 

програм фінансової освіти. Ці принципи охоплені у кількох Директивах ЄС, які 

стосуються захисту прав споживачів, а саме: розкриття інформації та реклами, 

практики продажів, ведення рахунків клієнтів, компенсаційних та гарантійних 

схем, а також конкуренції та фінансової стійкості надавачів послуг [2].  

В Україні, незважаючи на законодавче закріплення, не повною мірою 

реалізуються такі права споживачів у кредитно-фінансових правовідносинах, як 

право на достовірну інформацію про послугу та умови договору. Споживачі не 

мають ані достатньої інформації про фінансові послуги, які їм надають, ані 

необхідних знань, щоб їх зрозуміти. Вони не завжди можуть оцінити рівень 

ризиків і можливі наслідки набуття додаткових фінансових зобов’язань та 

порівняти умови надання послуг, що пропонуються різними фінансовими 

установами. Прикладами несправедливих умов угод у фінансовій сфері можна 

назвати:  безповоротне зобов’язання споживача виконувати умови договору, з 

якими він не мав можливості ознайомитися до укладення договору; надання 

можливості продавцю чи постачальнику без вагомої причини змінювати в 

односторонньому порядку будь-які характеристики продукту чи послуги, які 

мають надаватися тощо [2]. 

Висновки. Ефективність державного регулювання ринку фінансових 

послуг України може бути досягнена лише за умов дотримання таких 

принципів як: захист інвесторів та споживачів фінансових послуг, забезпечення 

умов для справедливості, ефективності та прозорості фінансового ринку, 

зниження системних ризиків як інвесторів та споживачів фінансових послуг, 

так і фінансових установ. Розвиток ринку фінансових послуг передбачає 

стратегічну постановку завдань та підтримку їх виконання з боку урядових 
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організацій. Основним напрямом державної політики, як внутрішньої, так і 

зовнішньої, Україна обрала європейський вибір, кінцевою метою якої має бути 

повноправне членство в Європейському Союзі. Для України євроінтеграція - це 

шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на світові ринки, в тому числі і на ринок фінансових 

послуг.  
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Діяльність центральних банків України, Німеччини та Японії відіграє 

важливу роль у розвитку ринкової економіки. Вона забезпечує великий об’єм 

грошових розрахунків і платежів підприємств, організацій і населення, 

мобілізує і перетворює у активно діючий капітал тимчасово вільні кошти, 

виконує різноманітні кредитні, розрахункові, гарантійні, інвестиційні операції, 

що втілюються у відповідних відносинах. 

http://www.scourt.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/cf16b389fdf2aaeac2257b25004550d7?OpenDocument
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Україна у ХХІ столітті постала перед рядом проблем, від вирішення яких 

залежить нормальний економічний розвиток і подальша розбудова  незалежної, 

демократичної та правової держави. Однією з таких проблем є повільний 

розвиток і вдосконалення фінансової  та банківської системи країни. 

Мета: дослідити та порівняти  становлення грошово-кредитних систем 

України, Німеччини та Японії; зокрема, розглянути історичний розвиток та 

функціонування центральних банків цих держав; описати та проаналізувати 

основні етапи розвитку НБУ, центральних банків Німеччини та Японії від часу 

їх заснування й до сьогодення. Зробити висновки про особливості розвитку 

грошово-кредитних систем Німеччини та Японії, розробити рекомендації щодо 

вдосконалення цієї системи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Україна, Німеччина та Японії мають 

різний історичний розвиток, хоча на створення грошово-банківської системи 

скрізь впливали зовнішні і внутрішні фактори: світова економічна криза, 

політичні обставини, вплив держави. Але вихід із кризових економічних 

ситуацій в кожній країні був свій. 

 Функціонування банківських систем цих країн закріплено нормативною 

базою. В Україні – це Закон “Про банки і банківську діяльність”,  Закон “Про 

Національний банк України”, в Японії – Закон «Про Банк Японії», в Німеччині 

– Закон «Про Федеральний банк»[1, 80]. 

 Україна, Японія і Німеччина мають дещо схожу банківську систему, 

вони є дворівневими. Перший рівень – це Центральний Банк, у Японії – це Банк 

Японії, в Україні – Національний банк, у Німеччині – Німецький Федеральний 

банк. Центральні банки виконують схожі функції, інструментами НБУ, Банку 

Японії  та Німецького Федерального банку є: 

- облікова ставка; 

- обов’язкові резерви; 

- операції на відкритому ринку. 

Другий рівень – це фінансово-кредитні інститути. 
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Сучасна банківська система Японії – одна з наймогутніших і 

розвиненіших не тільки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але і у всьому 

світі. Зростає кількість японських банків, що входять до числа провідних 

банківських установ світу. Японські банки стають центром гігантських за 

капіталом фінансово-промислових груп, що реалізовують промислові інвестиції 

в країни Азії, США і Західної Європи. 

За абсолютним обсягом ВВП Німеччина посідає третє місце у світі, після 

США і Японії, і стабільно входить у п’ятірку найбільш благополучних країн 

світу за індексами Світового банку. Німеччина є економічним лідером ЄС, 

забезпечує 22% його сукупного ВВП. Надзвичайно важлива роль Федерального 

банку, як і Банку Японії,  у регулюванні таких процесів грошово-кредитних 

відносин, як випуск банкнот, реалізація грошово-кредитної політики, 

обов’язкове резервування, операції на фінансових ринках, регулювання 

облікової ставки відсотка, здійснення взаєморозрахунків комерційних банків, 

моніторинг і перевірка фінансового положення і стану менеджменту 

фінансових установ, операції з державними цінними паперами, здійснення 

міжнародної діяльності, виконання економічного аналізу і проведення 

теоретичних досліджень [2,92]. 

Банківництво України в останні роки демонструє, попри деякі 

несподіванки в грошовому обігу та курсоутворенні, позитивну динаміку 

розвитку. Однак, якщо не буде зростання ВВП, то сподіватись на подальше 

зростання банківської системи і стабільність гривні не можна. Ще ніхто не 

спростував тези: яка економіка, така й банківська система. Іншими словами 

“Гроші не можуть бути кращими за економіку, гіршими – так, але кращими – 

ні”. Особливістю банківської системи України є те, що вона “карликова”, дрібна 

і слабка [3]. Тому для зміцнення власної банківської системи необхідно вивчити 

досвід провідних держав, які історично мали схожі проблеми. 

  Висновки. Виходячи з досвіду Німеччини та Японії, Україна повинна: 

-  ретельно контролювати зовнішній борг приватного сектору 

(банківського і корпоративного), терміни погашення по якому наступають 
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кожного місяця протягом наступних 12 місяців, і порівнювати розмір такого 

боргу з можливостями його погашення; 

- розробити шляхи виходу з банківської кризи,  які визначать 

коригувальні заходи для різних видів банків (закриття, злиття, 

реструктуризація), залежно від їх розміру, від характеру проблеми: ліквідність, 

платоспроможність, погане управління, здатність залучати капітал; 

- упровадити всебічну програму економічних реформ для поліпшення 

інвестиційного клімату України і відновлення зростання. 
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Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ) 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних та 

комунікаційних технологій призводить до динамічних змін і постійного 

поповнення комп’ютерної лексики. З’являється велика кількість 

термінологічних одиниць, пов’язаних з електронікою, спеціальних слів та 

виразів на позначення різноманітних понять та дій, виконуваних користувачем 

комп’ютера. У зв’язку із цим, крім власне комп’ютерної термінологічної 
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системи, існує багата специфічна групова мова – так званий сленг користувачів 

комп’ютерів та професійних комп’ютерних фахівців. 

Мета. Визначення особливостей утворення комп’ютерної лексики 

англійської мови та чинників, що впливають на появу нових лексичних 

одиниць і на розширення значень уже існуючих одиниць та класифікація 

продуктивних типів словотворення комп’ютерної лексики. 

Різні аспекти сленгу досліджувалися в працях таких вітчизняних та 

зарубіжних дослідників, як: Соловйова Т.А., Гальперін І. Р., Захарченко Т.Є., 

Хомякова В.А., Дідоренко Н.М., Струкова Н.В., Стрига Е.В. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Термін «сленг» з'явився у вітчизняній 

лінгвістиці порівняно недавно. Сленг (від англійського слова «slang») – це 

експресивно і емоційно забарвлена лексика розмовної мови, що відхиляється 

від прийнятої літературної мовної норми. Щодо комп’ютерного сленгу, то 

можна виділити такі загальні визначення [4]:  

- професійна мова «компютерників» і програмістів; 

- галузь професійної мови, доступна звичайним користувачам ПК. 

Більшість слів, які належать до комп’ютерного сленгу, походять від 

професійних термінів, практично всі із них – з англійської мови. Цей факт 

зумовлює певну послідовність етапів дослідження:  

1) фіксація їх появи та переходу у мову-реципієнт;  

2) процес утворення від цих термінів комп’ютерного сленгу. 

Способи утворення комп’ютерного сленгу дуже різноманітні, але всі вони 

зводяться до того, щоб пристосувати англійське слово до української дійсності і 

зробити його придатним для постійного використання. 

Класифікація комп’ютерного сленгу за способом утворення:  

1) Калька (повне запозичення на рівні форми та змісту). Наприклад: англ. 

device – укр. девайс – техн. устрій, пристрій;  

2) Напівкалька (запозичення тільки форми слова або тільки змісту терміна 

– перекладна / семантична калька). Наприклад: англ. application – укр. аплікуха 

(прикладна програма);  
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3) Стандартна лексика зі зміненим значенням (семантичний зсув). 

Наприклад: англ. to connect – укр. конектитися (приєднуватись за допомогою 

комп’ютерів); англ. to click – укр. клікати (натискати на клавіші миші). 

Слова українського комп'ютерного сленгу мають багато варіантів вимови й 

написання: вегеа, вежеа, вагон – (відеоадаптер VGA); глючити, глюкати – 

(працювати з помилками). У більшості випадків вимова слова відповідає як 

англійському читанню, так і українській транслітерації [2].  

Типи морфологічного словотворення в комп’ютерній лексиці: 

1. Афіксація – утворення нової лексичної одиниці шляхом додавання до 

основи афікса.  

2. Словоскладання – об’єднання двох чи більше основ в одне слово-

композит, що відрізняється своєю цільнооформленістю: database, motherboard, 

bitmap, netdead, hardcoded, hardwired, sandbender, wirehead. 

3. Конверсія – утворення нового слова шляхом переходу з класу однієї 

частини мови в іншу.  

4. Реверсія чи зворотній словотвір – деривація нових слів шляхом 

відсікання афіксів: doubleclick від double-clicking.  

5. Контамінація – вплив одного слова на інше, результатом чого є 

виникнення нової форми, що містить ознаки обох слів: Hackintosh, advermation, 

hacktivist, netizen, netiquette, slacktivism, webliography.  

6. Скорочення – процес усічення слова шляхом апокопи, аферези чи 

синкопи: op, param, char, doc, app.  

В результаті глибокого проникнення комп’ютерної техніки у сфери життя 

суспільства вона втрачає вузькоспеціальний характер функціонування та стає 

частиною загальновживаної лексики [3]. Шляхи і способи утворення 

комп’ютерного сленгу  зводяться до того, щоб придумати нову назву для 

нового явища або розширити семантику існуючого слова і зробити його 

придатним для постійного використання. 

Висновки. Отже, сленг у сучасній мові виступає елементом полегшення 

його розуміння та використання та дає змогу уникати складних професійних 



512 

термінів. Проблема лексико-семантичного способу утворення англомовної 

лексики галузі комп’ютерних та інформаційних наук потребує окремого 

ґрунтовного аналізу і служить предметом подальших наукових досліджень. 
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Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти 

зумовлюють нові вимоги до майбутніх фахівців різних галузей, які мають 

повною мірою оволодіти особливостями багатокультурного професійного та 

особистісного спілкування з представниками інших країн. 

 Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що, незважаючи на 

достатньо велику кількість наукових праць з окресленої теми (О. С. Ахманової, 

В. С. Віноградова, О. Н. Крюкова, Г. Д. Томахіна тощо), залишається не 

вивченою проблема оволодіння фоновими знаннями фахівців окремих сфер, 

зокрема банківської. 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/233892/source:default
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 Мета дослідження – розкрити сутність фонових знань та обґрунтувати їх 

роль у підготовці майбутніх фахівців банківської сфери. 

До основних напрямів культурологічного навчання студентів вищих 

закладів освіти належать фонові знання [1, с.40-41]. У нашому дослідженні ми 

спираємось на визначення Г. Д. Томахіна і тлумачимо фонові знання як знання 

про країну та її культуру, відомі усім жителям цієї країни (на відміну від 

загальнолюдських або регіональних) [2, с. 78-79]. Особливості відображення 

реальної дійсності у конкретних умовах створюють мовні картини світу, 

невідповідність яких є головною перешкодою для досягнення повного 

взаєморозуміння учасників комунікативного акту. Володіння фоновими 

знаннями мов би «включає» іноземця до іншомовної громади, дає йому 

«культурну писемність (cultural literacy), і навпаки – відсутність культурної 

писемності робить його чужаком (outsider), який не може зрозуміти те, на що 

носії мови лише натякають в усному та писемному спілкуванні» [3, с. 3]. 

 У сучасній науковій літературі існують різні класифікації фонових знань 

за певними критеріями. Релевантною для теми нашого дослідження вважаємо 

класифікацію Г.Д. Томахіна, який поділяє фонові знання за сферою 

розповсюдження на: 1) загальнолюдські знання; 2) регіональні відомості; 3) 

відомості, знайомі для членів певної етнічної і мовної спільноти; 4) відомості, 

знайомі лише членам локально або соціально замкнутої групи (територіальні і 

соціальні діалекти); 5) відомості, знайомі лише членам певного мікроколективу 

[4, с. 84]. У процесі спілкування, безперечно, присутні всі типи фонових знань. 

Фонові знання третього типу найбільше пов’язані з національними 

культурними особливостями і представляють інтерес для висвітлення їх у 

процесі навчання студентів вищих немовних навчальних закладів професійного 

іншомовного спілкування. Наявність фонових знань загальнолюдського та 

регіонального характеру дають змогу учасникам комунікації певною мірою 

розуміти одне одного, але лише володіння культурологічними фоновими 

знаннями дозволяє їм досягати повного взаєморозуміння в діалозі культур. 

Саме тому навчання культурологічних фонових знань повинно бути 
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невід’ємною частиною змісту навчання іншомовного спілкування. Ці фонові 

знання включають: 1) знання загальноприйнятих в країні норм поведінки 

(етикету) або комунікативних моделей поведінки; 2) знання культурних реалій. 

Предметом нашого дослідження слугують культурні реалії, необхідні для 

підготовки майбутніх фахівців банківської сфери. Словом „реалія” позначають, 

головним чином в філологічних текстах, предмети матеріальної культури, які 

виступають основними для номінаційного значення слова. З іншого боку, в 

перекладознавстві та лінгвокраїнознавстві терміном „реалія” позначають 

здебільшого слова, які називають такі предмети і поняття [1, с. 71]. Але якщо 

мовні засоби вже достатньо вивчені та розподілені за етапами навчання 

залежно від цільових установок, то культурологічні фонові знання ще не 

достатньо досліджені та описані. Одна з головних труднощів їх добору – це 

визначення меж, тобто, що зараховувати до фонових знань. Адже не всі знання 

про культуру країни належать до культурологічних фонових знань, а лише ті, 

що актуальні, у нашому випадку, для працівників банківської сфери, і 

маловідомі іноземцям.  

На основі аналізу фахової літератури (журналів, газет, офіційних сайтів) 

англомовних країн нами було виокремлено найбільш частотно вживані 

культурні реалії. У ході експериментального дослідження було проведено 

опитування студентів 3-4 курсів Черкаського інституту банківської справи 

Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ), яким 

було запропоновано 20 реалій. Як підтвердило дослідження надзвичайно 

важливим у процесі оволодіння фоновими знаннями банківської сфери є не 

лише знання іноземної мови, а також міжпредметні зв’язки. Так, за 

результатами проведеного опитування 65% респондентів володіють 

культурними реаліями, при чому найбільш обізнаними студенти виявилися у 

власних назвах банківських установ (Bundesbank, The Old Lady of Threadneedle 

Street) та загальних економічних термінах (goodwill, impex transactions).  

Таким чином, для успішної професійної підготовки майбутніх фахівців 

банківської сфери необхідно забезпечити ефективне оволодіння студентами 
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фонових знань, насамперед, в лексиці, оскільки саме лексика як першоелемент 

спілкування відтворює дійсність та швидко реагує на всі зміни суспільного 

життя. 
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Форма правління чи спосіб організації верховної влади в державі, 

співвідношення вищих органів державної влади між собою, особливості їх 

формування є провідним елементом форми держави. Вона відображає 

конфігурацію вищих органів державної влади, відповідає на запитання про те, 

як загальні функції держави щодо управління суспільними справами 

розподіляються між ними, яким чином формуються вищі органи державної 

влади і через які інститути суверенна воля народу втілюється в життя. Власне, 

кожна держава є у цьому аспекті унікальною. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
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Для України найбільш прийнятною формою правління залишається 

змішана республіка. Це відносно нова форма правління. І головним чинником 

виникнення змішаного республіканського правління була хронічна політична 

нестабільність четвертої Французької республіки, адже лише за 14 останніх 

років перед конституційною реформою змінилось 20 урядів. Спочатку вона 

оцінювалась фахівцями як «неправильна», але таких форм правління ставало 

дедалі більше – Фінляндія, Португалія, Польща, Румунія, Білорусь, Вірменія, 

Казахстан та інші країни. Звичайно, змішана республіка – це певний відступ від 

класичного парламентаризму, але вона є більш гнучкою, ніж попередні, 

оскільки об’єднує елементи президентської та парламентської форми 

правління.  

Як зазначав відомий французький конституціоналіст М. Дюверже, 

змішана республіка є: синтезом кількох форм правління, узагальнює 

історичний досвід французького бонапартизму, американського 

президенціалізму й британської концепції сильного прем’єр-міністра. Більшого 

відступу від традицій парламентаризму європейські країни собі не дозволяють, 

тому на європейському континенті нині взагалі немає «чистих» президентських 

режимів.  

Президентська влада при змішаній формі правління може бути сильною, 

навіть сильнішою, ніж у президентській республіці, адже у змішаній формі 

президент є ще й гарантом конституції, суверенітету, територіальної цілісності 

та правонаступництва держави, він наділяється арбітражними повноваженнями 

щодо забезпечення узгодженості діяльності окремих гілок державної влади. 

Але для цього президентській партії треба вигравати двоє виборів підряд – 

президентські та парламентські. 

Змішана форма правління не випадково отримала поширення у 

транзитних країнах «молодої демократії», які тільки вийшли з тенет 

авторитаризму та розвиваються в напрямі цінностей європейського 

конституціоналізму. Зумовлена вона й власним досвідом функціонування 

української держави, якщо враховувати різні моделі правління, які 
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пропонувались у конституційних проектах, «боротьбу за повноваження» між 

різними гілками влади, яка завершилась досягненням певного компромісу у 

вигляді саме змішаної форми правління. Інша річ, що змішана форма правління, 

відображена у нинішньому тексті Конституції, підлягає удосконаленню, але 

навряд чи Україні сьогодні потрібні радикальні зміни у цьому питанні, які 

можуть спричинити додаткові проблеми для держави та суспільства, зумовлені 

перелаштуванням функціонування усього державного механізму. 

Так, однією з особливостей змішаної республіки є біцефальний характер 

виконавчої влади – існування двох керівних центрів виконавчої влади – 

президента і глави уряду, яка здійснюється урядом за одночасної наявності 

певних виконавчих за своєю юридичною природою повноважень у президента. 

Конституції таких республік містять визначення уряду як суб’єкта виконавчої 

влади, а щодо президента – таке положення не прямо передбачено. Юридична 

природа виконавчих повноважень президента (поряд із представницькими, 

арбітражними тощо) випливає з системного аналізу конституційних положень і 

може бути різною. Значення уряду зумовлюється його становищем як 

самодостатнього колегіального органу виконавчої влади. Відповідно й доволі 

вагомим є становище прем’єр-міністра, який виступає главою уряду й має 

значний обсяг владних повноважень.  

Проте «дуалізм» виконавчої влади в змішаній формі не означає, що різні 

сегменти виконавчої влади підпорядковуються різним центрам – президенту 

або уряду, а насамперед свідчить про можливість зміни внаслідок політичного 

чинника певних циклів функціонування державного механізму – 

президентського або парламентського («співіснування гілок влади»). У разі 

перемоги на парламентських виборах політичної партії, яка підтримує 

президента, уряд фактично формується президентом, коли на парламентських 

виборах перемагає опозиційна президенту політична партія – парламентом. 

Варто нагадати, що «співіснування гілок влади» – це не лише теоретична 

конструкція. Таке співвідношення політичних сил підтверджується і 

французьким досвідом (1986–1988, 1993–1995, 1997–2002 рр.). Нині Франція 
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функціонує за іншим «партійно-президентським» циклом, однією з причин чого 

стали конституційні зміни 2000 р., на підставі яких строк повноважень 

президента скорочено з семи до п’яти років. За чинним законодавством цієї 

держави президент і депутати нижньої палати французького парламенту 

обираються на однаковий строк, а їх вибори проходять майже водночас. Така 

зміна спричинила зміцнення позицій президента і зробила ймовірнішим 

установлення президентського циклу організації державної влади.  
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In the current era of information and communication technologies, of science 

and technology integration the formation processes of new terminological nominative 

units and their fixing in the lexical systems of modern languages are becoming more 

active. Terminology formation is a self-organized system characterized by a number 

of principles such as integrity, hierarchy, presence of constituent elements, set of 

connections and relationships between them. 

The economic terminological system has a long history of formation that 

reflects the features of emergence of commodity-money relations in the evolution of 

mankind. A common lexicon as a basis of the Ukrainian literary language has been 
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for a long time the main source of terminology because "the national speech is 

actually the foundation of every naturally formed terminology” [3, 21]. 

It is considered currently that the process of terminological name-giving 

without going deep into theoretical problems may be represented in the following 

way: motivator – classifier – word-building pattern – concept (notion) – a term [4, 

166]. The language of economics serves many purposes. It provides the members of 

an economic community, such as customers, investors or bankers, with the tools 

needed to discuss various business issues. 

Strengthening international contacts, a high level of banking development, 

financial science development in the West European countries have promoted 

borrowing special terminological names. A particular feature of Ukrainian economic 

terminology is the wide use of foreign borrowings for denotation of: 

1) economic concepts (gross-profit, cost);  

2) participants of economic activity (shareholder, creditor, manager);  

3) names of processes and operations (indexation, posting);  

4) financial institutions (exchange, auditing firm, bank);  

5) banking documentation (bill, share);  

6) funds (coin, currency, budget, banknotes). [1]. 

Internationalisms are a considerable group of the borrowed terms that are used 

not less than in three unrelated languages and have a Greek-Latin basis: bank, credit, 

deposit, finance, interest, and bond. They designate names of concepts and economic 

operations arising at the initial stage of developing trade and economic relations.  

The modern Ukrainian economic language contains a lot of English loanwords. 

A considerable part of these words have been borrowed mainly from the American 

variant of the English language that can be explained by the successful economic 

development of English-speaking countries, their policy of conquering new markets. 

Here are some examples, the terms from the modern dictionary of banking 

terminology: close company, closed end company; closed discounts; auction by 

tender, negotiated bidding; shadow economy; shadow business, shadow cabinet, 

shadow capital; gold reserves; gold standard; gold party[2, 158]. 
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Thus, the process of globalization and international integration has facilitated 

borrowing terms from the languages of the leading countries: the UK, the USA, 

Germany and France. In the Ukrainian economic terminology loanwords make about 

45%, and in bank terminology they make about 70%. Greek-Latin borrowings and 

national words form the basis of economic terminology. Loanwords are an objective 

factor of the terminological development due to the specifics of the economic branch 

development.  
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Порядок у суспільстві забезпечується не лише нормами права, але й 

нормами моралі, тоді як носієм права є держава, її народ слугує носієм моралі. 
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Одним із найважливіших етапів судово-правової реформи є створення суду 

присяжних, який певним чином наблизив суд до суспільства , адже, вважається, 

що народ керується життєвим досвідом та тією ж суспільною мораллю і 

здатний прийняти таке рішення, яке суспільство сприйме як виважене та 

справедливе. 

Метою є прослідкувати тенденцію розвитку суду присяжних в період від 

античності до сучасності, а також визначити наскільки важливою є тема участі 

народу у здійсненні правосуддя. 

Цікавим є історичний генезис становлення суду присяжних. 

Передумовами виникнення суду присяжних вважають обмеження абсолютної 

влади і її поділ на законодавчу, виконавчу і судову, пізніше ж використання 

членів громади для участі у здійсненні правосуддя. 

Вперше судовий процес було започатковано в Древній Греції  4 ст. до 

н.е., де обмеження  свавілля  влади здійснювалося судом рівних. Так, 

позбавлення вищих посадовців двору та церкви їх гідності, життя, здоров`я та 

майна відбувалось виключно  за вироком суду, що складався з рівних йому 

людей. 

В Англії при королі англо-саксонського королівства Ексекс існував 

колегіальний судовий орган, у складі якого було журі дворян, що вирішувало 

земельні спори.  Суд присяжних формувався в Англії протягом двох століть, 

спочатку він розглядав земельні та інші майнові суперечки, пізніше – політичні 

справи. 

У Франції правосуддя здійснювалось шляхом залучення членів місцевої 

громади через інститут журата, заснований на звичаєвому праві, та 

рекогніторес, заснований на позитивному праві. Особи, які входили до складу 

цих інститутів у судовому процесі виступали, у першу чергу, у ролі свідків, а 

після присяга розглядали справу, виносили вердикти, на основі яких, суд 

виносив рішення.  Слід зазначити, що у Франції цей інститут не зміг 

розвинутись до рівня суду присяжних, адже був витіснений із сфери 

судочинства професійними суддями.  
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У Німеччині  закон про судоустрій 1877 року закріпив діяльність суду в 

складі 3 суддів і 12 присяжних, які вирішували питання винуватості та 

призначення покарань. 

В Автро-Угорщині суди присяжних було утворено в 1873 році. Порядок 

винесення вердикту в Австрії відрізняється від такого ж порядку в інших 

країнах і це пов`язано з їх більш вагомим процесуальним положенням. 

Засідателям надається право приймати рішення фактично у повному обсязі.   

Щодо українських земель, то тут реформування судової системи 

відбулося за судовими статутами 1864 року Російської імперії. Суди 

присяжних, що ним передбачався, в Україні вводився поетапно. Вони були 

обов`язкові по кримінальним злочинам, за які передбачала кара сметрі чи кара 

ув`язнення понад 10 років, також до їх компетенції належав розгляд політичних 

і релігійних злочинів. Під Автрією суди присяжних були введені в Україну в 

1873 році, які розгляди справи політичних злочинів і проступків.  На 

українських землях під Польщею діяли суди присяжних, передбачені 

Конституцією  1921 рокуі австрійським карно-процесуальним правом. 

За часів СРСР суд присяжних був ліквідований в Україні, участь народу у 

здійсненні правосуддя була обмежена засідателями. Засідателі виконували 

судові чинності не довше 2 тижнів на рік. 

У сучасній Україні існування суду присяжних передбачено у п. 4 ст. 24 

КУ [1],  ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» [2] встановлює порядок 

затвердження списку присяжних, а Кримінальний процесуальний кодекс 

України [3] визначає склад суду присяжних та справи, які належать до їх 

компетенції.  

Отже, правосуддя за участі народу покликане сприяти демократичності, 

прозорості судового процесу , вдосконаленню судового слідства і тому 

важливим елементом судової системи багатьох держав було і залишається  

залучення громадян до здійснення правосуддя. Суд за участю представників 

народу є важливим соціальним інститутом, наявність якого свідчить про 
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захищеність від бюрократизму, про демократизм і незалежність судової влади в 

державі. 
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УДК 174.4 

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
            

Милаш В. І. 

Науковий керівник: к.філол.н., доцент Майстренко С. В. 

           Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ  (м. Київ)  
 

У житті людини гроші відіграють значну роль. Це один з винаходів 

людства, який не представляючи собою значної цінності, слугує мірилом 

вартості всіх навколишніх речей. В усі часи релігія визначала ставлення людей 

до грошей та правила їх використання. Саме стародавні храми стали 

осередками виникнення банківської справи. 

Сьогодні, в умовах глобальної суспільної морально-етичної кризи, існує 

необхідність повернення до першовитоків, де релігійні принципи відігравали 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://mydisser.com/ua/catalog/view/6/349/9131.html
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вирішальну роль у формуванні свідомості суспільства.  Ставлення до грошей 

переплітається з проповідями  головних релігійних наставників людства[3].   

У найдавнішій зі світових релігій, що отримала назву від почесного 

титулу її основоположника — Будда звучить заклик до 

рівноправності.Буддисти розуміють  гроші як  джерело енергії, яке  люди 

повинні використовувати на благо собі і на допомогу нужденним . Особливість 

буддистського  трактування полягає в тому, що  успіх людей в житті  залежить 

від правильного управління багатством. У буддизмі необхідно розділити кошти 

на декілька частин: «Гроші, здобуті правильними зусиллями, повинні теж 

витрачатися мудро, і домогосподар повинен знати, як відкладати гроші на 

майбутнє для себе та інших. Будда радить молодому мирянинові розділити його 

прибуток на чотири чверті». Також засуджується марнотратство,  жадоба до 

грошей, пріоритетними визнається захист багатства, благодійність та права 

власності[5]. 

Сьогодні людина залучена до системи економічних відносин, змушена 

заробляти гроші, щоб забезпечити свої потреби та бажання, вирішити певні 

проблеми. Нині актуальними є слова царя Соломона, який зазначав, що гроші 

дають захист, проте мудрість є ціннішою за гроші, адже допомагає зберегти 

життя того, хто нею володіє (Екл. 7:12). Християнське віровчення доволі 

послідовно регламентує ставлення вірян до багатства та прибутків:мати 

виважені погляди на гроші та способи їх здобування, чинити мудро й 

відповідально, бо життя людини не залежить від того, що вона має (Лк.12:15);  

вести господарство та здійснювати фінансові операції згідно з нормами іудео-

християнської моралі;  уникати боргових зобов’язань без нагальної потреби [2]. 

Іслам одна з наймолодших  світових релігій, яка виникла у VІІ ст. в 

Аравії, а нині розповсюджена майже в усіх країнах світу. Основні джерела 

ісламу: Коран; Сунна містять настанови Аллаха та пророка Мухаммада щодо 

норм права, звичаїв, правил поведінки тощо. Шаріат як  основний законон 

мусульман, що складений на основі Корану та Сунни,  визначає основні засади 

поводження мусульман з грошима і пов’язані з ними поняття. Він називає 
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чотири групи обов’язків добропорядного вірянина: обов’язки перед Аллахом, 

перед собою, перед іншими рабами Аллаха, перед іншими створіннями[1].  

У Шаріаті чітко визначені основні принципи економічної діяльності. 

Основними  ознаками, які вирізняють організацію ісламської економічної 

діяльності є: лояльність; рівність і чесність між усіма учасниками; 

справедливість у розподілі  відповідальності; добропорядність; етичність 

підприємницької діяльності; установлена податкова ставка; пріоритетніст 

благодійності;  моральні відносини між підлеглим ікерівником. 

Ісламські країни мають розвинену економіку, яка відрізняється 

дисциплінованістю. На основі релігійних принципів виділилася особлива 

модель банківництва – ісламський банкінг, який набуває все більших обертів 

поширення в суспільстві. Основними принципами ведення банківського бізнесу 

за ісламською моделлю є: принципи Шаріату забороняють кредиторам  

укладати ризикові угоди, тобто вкладати кошти у «віртуальні активи»;  коли 

банк видає кредит «мушараку», він виступає як учасник угоди позичальника і 

ділить з ним і прибутки і збитки;  для акумуляції ресурсів замість традиційних 

депозитних рахунків використовуються контракти на пайових довірчих засадах, 

тобто інструменти, виплати за якими наперед не фіксуються і здійснюються на 

основі розподілу перспективного прибутку з фінансовою установою;  ісламські 

банки повинні уникати ситуації невизначеності – «гарара», що загрожує 

великими збитками, тому вони підтримують високий рівень резервів та беруть 

участь в особливому кооперативному страхуванні[4]. 

Сьогодні представники всіх релігій втягнуті в екномічну діяльність. 

Водночас існує велика кількість прихильників і противників принципів  

ведення бізнесу на основі релігійних етичних принципів. Проте є незаперечним 

той факт, що гроші не повиннні бути ціллю всього життя, пріоритетом в 

діяльності. Вони повинні стати тільки засобом досягнення даних цілей. Саме в 

цьому полягає призначення грошей. 
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У сучасній банківській справі вагоме значення має компетентність 

фахівців у сфері ділових комунікацій. Професійна діяльність вимагає від 

працівників цієї галузі підвищеної зібраності, досконального володіння 

адекватними прийомами спілкування, які дозволяють досягнути позитивного 

результату і при цьому передбачити та мінімізувати можливі негативні 

наслідки в роботі. Якість професійного спілкування безпосередньо впливає на 

ефективність розв'язання складних фахових проблем, налагодження ділових 

взаємин із клієнтами і колегами по роботі. Професійне спілкування банкіра 

протікає в особливому процесуальному режимі з дотриманням чітко 

регламентованих форм комунікацій. Особи, які працюють у сфері надання 

http://buddha.by/buddizm-dengi-i-istinnoe-schaste
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банківських послуг, витрачають від 50 до 90 % робочого часу на проведення 

бесід, переговорів, нарад, дискусій, презентацій, звітів.  

Для полегшення процесу адаптації молодого фахівця у колективі треба 

навчити його уникати конфліктних ситуацій та долати комунікативні бар'єри, 

ознайомити з нормами й оптимальними зразками взаємин із колегами. Мова 

банкіра має певне суспільне звучання. Тому до неї ставляться підвищені умови, 

зневажання якими негативно впливає на його професійний авторитет. Ці 

вимоги такі: грамотність, зрозумілість, доступність сенсу висловів для будь-

якої категорії громадян; послідовність, логічна структурованість вислову, 

переконливість, правова аргументованість; відповідність етичним правилам і 

нормам, дотримання мовного етикету. Від банкіра вимагається широка загальна 

освіта, інтелект, культура, високі етичні якості та професійна майстерність[1]. 

 Британський дослідник ділових комунікацій М. Орган стверджує, що 

ставлення інших людей до нас тільки на 30% визначається тим, що ми 

говоримо, і на 70% залежить від того, як ми говоримо [2]. Тому особливу увагу 

слід приділити мовній компетенції банкірів, яка передбачає формування певних 

умінь:  

- вільно, точно, зрозуміло та обґрунтовано виражатися розмовною і 

професійною мовою, а також вести бесіди на політичні, економічні, 

філософські, історичні та інші теми, набір яких становить коло загальної 

професійної компетентності культурної людини - сучасного фахівця; 

- слухати і чути співбесідника, формулювати питання різних типів у гідній 

для культурної людини формі, подавати доречні репліки, коректно вступати в 

розмову, доповнюючи і розвиваючи тему бесіди або аргументовано 

заперечуючи по суті предмета обговорення; 

- переконувати інших вивіреним словом, досконалою риторикою, точною 

логікою, грамотністю думок та ефективно брати участь у дебатах з проблеми, 

ясно і лаконічно висловлювати власні думки; 

- послідовно і доказово обстоювати свої погляди і володіти мовним 

етикетом, естетичним сприйняттям слова, мовною інтуїцією. 
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Сформувати зазначенні вміння можна на основі тривалої практики, а також 

за допомогою спеціальних теоретичних знань [1]. Щоб сформувати 

комунікативну компетенцію фахівця необхідно навчитися аргументувати 

думку, тобто знати теорію;  читати і розуміти класичні твори, розвинути в собі 

вміння розуміти будову твору і задум його автора; вправлятися в побудові 

різного роду усних висловлювань, засвоїти навички самостійної творчої роботи 

з словом та  говорити публічно. 

Інформаційна промова, діалог або ділова бесіда, переговори, інструктаж, 

прес-конференція – це види ділового красномовства. Основними рисами 

ділового красномовства є: стислість, компактність викладу, економне 

використання мовних засобів; обов'язковість форми; конкретність, офіційність 

вислову. Для ділового красномовства характерні такі особливості: широке 

використання термінології; наявність особливої фразеології, а також численних 

мовних стандартів - кліше; вживання віддієслівних іменників (на підставі, 

стосовно); використання номінативних пропозицій з перерахуванням; складні 

синтаксичні конструкції; відсутність емоційно-експресивних мовних засобів 

[3]. 

 Професійне спілкування та комунікативна компетентність є невід'ємними 

умовами ефективної діяльності фахівця банківської справи. Комунікативна 

компетентність передбачає наявність системи внутрішніх ресурсів, необхідних 

для побудови ефективної комунікативної дії, та виступає синтезом теоретичних 

знань і практичних вмінь майбутніх фахівців банківської справи для вияву 

готовності до професійного спілкування. Якість професійного спілкування 

прямо впливає на характер виконання службових завдань та розв'язання 

професійних проблем, дозволяє послідовно й ефективно вирішувати 

професійно складні ситуації. Основою професійного спілкування є 

комунікативні уміння.  

Готовність до професійного спілкування – це стан особистості, який 

полягає в активному формуванні необхідних теоретичних знань, практичних 

вмінь і навичок та особистісних якостей, що визначають ставлення 
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майбутнього фахівця до професійної діяльності та забезпечують успішне її 

виконання. 
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Сучасні суспільно-економічні умови, зокрема, розвиток ринкових відносин 

вимагають формування нових ціннісних орієнтацій у сфері економічної 

взаємодії, які задовольнятимуть як потреби глобалізованого світу, так і 

зберігатимуть національні традиції, відображаючи ментальність певного 

народу. Релігія в усі часи вона виконувала світоглядну та нормоформуючу 

функції, встановлюючи певні правила та обмеження. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що гроші в усі часи були і 

залишаються засобом забезпечення життєдіяльності кожної особи. Вивчення та 

осмислення релігійної духовної традиції, системи моральних чеснот та норм, 

які містять універсальні, загальнолюдські моральні настанови, допоможе 

знайти відповіді на проблемні питання сучасності. 
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Метою роботи є визначення спільних та відмінних рис у християнській та 

мусульманській релігіях щодо розуміння сутності економічних взаємин та 

процесів. У роботі здійснено порівняльний аналіз мусульманського та 

християнського розуміння сутності грошей та етичних принципів ведення 

економічної діяльності на основі аналізу релігійних текстів. 

Виклад основного матеріалу. Християнство – найбільша із світових 

релігій. Близько 2,2 млрд. осібсповідують цю віру[3]. Іслам — наймолодша за 

часом виникнення світова релігія і друга за чисельністю вірян світовою 

релігією після християнства. Вона маєбагатоспільних догматичних та 

обрядових рис, етичних норм та теологічних трактувань з іудео-

християнськими засадами [4]. 

До подібних рис мусульманства та християнства належить: єдність і 

неповторність Бога, відмова від ідолів, промова Бога до людства через пророків 

і Святе Письмо, проголошення Богом Його моральних законів і заклик Його 

слугам слухатися Його наказів і щиро розкаюватися, коли припустився 

непослуху. 

Водночас ці релігії з осудом ставляться до властолюбства. Засуджують 

гординю й непослух Богові представники обох релігій. Всіляко карають 

жадібність та надмірне прагнення до багатства попри всі етичні принципи. І 

лише послух Божий та дотримання всіх Його заповідей вважають святим 

обов’язком [1]. 

Мусульманство, як і християнство, засуджує надмірне прагнення до 

багатства, а надто для тих, хто ставить збагачення понад віру: «Не корися 

всякому марнотратнику клятв, знехтуваному, ганьбителям, які розносять 

плітки, що скупляться на добро, злочинцеві, грішникові, жорстокому, до того ж 

самозванцю, навіть якщо він буде багатий і матиме синів» [Сура 68:10-14].  

За ісламськими законами мусульманин повинен дбати про власне 

матеріальне благополуччя та добробут своєї родини, але обов’язково він 

повинен дбати про благо для всього мусульманського суспільства (умми). Ці 

помисли мають бути такими ж праведними, як і молитва.  «Аллах не любить 
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всяких гордовитих хвальків, які скупляться і велять людям скупитися» [Сура 

57:23-24]. 

Серед християн існує думка, що гроші ― це зло. Підставою для такого 

тлумачення є буквальне тлумачення фрази: «Віддайте кесареве кесарю, а Боже 

Богові» [Лук. 20:23-25]. За Біблійними настановами багатство ― це добро, яке 

походить від Бога, його власник повинен використовувати і пускати його в обіг, 

примножувати земні дари. А злом є грошолюбство – надмірне прагнення до 

багатства: «Корінь усього лихого — то грошолюбство, якому віддавшись, дехто 

відбились від віри й поклали на себе великі страждання» [1 Тим. 6:10].  

Вказівки Корану, які «регламентують» економічне життя в 

мусульманському суспільстві звучать переважно у формі розпоряджень. У них 

визначаються відносини власності, права спадкоємців, майнові відносини 

подружжя, говориться про покарання за замах на власність.  

Приріст (у перекладі з арабської – «ріба») категорично засуджується 

Кораном: «Ті, які пожирають зростання, повстануть тільки такими ж, як 

повстане той, кого валить сатана своїм дотиком. Це – за те, що вони говорили: 

«Адже торгівля – те саме, що зростання». А Бог дозволив торгівлю і заборонив 

ріст» [Сура 2:275].  

Отже, християнство та іслам не заперечують існування багатства та 

матеріальних благ: «Вони ввійдуть до саду Едему, де будуть прикрашені 

браслетами із золота і перлами, а їх оздоблення буде з шовку» [Сура 35:33], 

проте закликають кожну людину вміло та справедливо розпоряджатися своїми 

матеріальними благами, як даром, який отриманий від Бога, та примножувати 

їх, дотримуючись такої настанови: «Будьте життям не грошолюбні, 

задовольняйтеся тим, що маєте» [Євр. 13:5]. 
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Одним із ключових питань людського спілкування є обґрунтування того, 

що слід вважати об’єктивно істинним і соціально цінним. Ця проблема 

виникала перед людьми вже на ранніх етапах розвитку цивілізації. 

Сьогодні діапазон діалогових процесів надзвичайно широкий. Він 

включає політику і управління, навчання та освіту, твори мистецтва і релігійні 

вірування традиції і ритуали, агресивні «з’ясування стосунків» і кохання. 

Діалог заохочує людей висловлюватись. Діалог спонукає слухати, сприяє 

уточненню власної позиції. Діалог означає – думати, розв’язувати проблеми, 

шукати рішення разом. 

 Від вміння вести діалог, правильно аргументувати свою точку зору, 

залежить успішність професійної діяльності кожного працівника, тому 

діалогова комунікація та аргументативна компетентність розглядається нами як 

важливий чинник професіоналізму фахівця будь-якої сфери. 

 Проблема розвитку діалогічного мовлення розглядалась у працях таких 

українських дослідників як Ляшкевич А. І. , Палихата Е.Я. та Шелехової Г.Т. 
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Проблема аргументації у діалогічному мовленні висвітлювалась у працях як 

вітчизняних (Варич М.В, Хоменко І.В.) так і зарубіжних (Абачієв С.К., 

Алєксєєв О.П. , Брутян Г.А. , Гріненко Г.В. , Гроотендорст Р., Рузавін Г. І. 

Тємофєєв О.І. , Франс Х. ван Єммерен ) науковців. 

 Термін «діалог» має різні інтерпретації; усе залежить від сфери діяльності 

або контексту, в межах якого він відбувається. Слід розрізняти діалог від 

дискусії та дебатів, спрямованих на переконання один одного, на перемогу і 

поразку. Діалог об’єднує людей, створює спільний простір для спілкування і 

сприяє порозумінню. 

 Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або 

більше учасників спілкування. У межах мовленнєвого акту кожен із учасників 

виступає як слухач і як мовець. Діалогічне мовлення виконує певні 

комунікативні функції: повідомлення інформації, пропозиції; прийняття 

неприйняття  запропонованого; обмін судженнями, думками, враженнями; 

обґрунтування своєї точки зору. Кожна з цих функцій має свої специфічні 

мовні засоби і є домінантною у відповідному типі діалогу. 

 Мовленнєва поведінка кожного учасника діалогу значною мірою 

зумовлюється поведінкою партнера. Саме тому діалогічне мовлення, на відміну 

від монологічного, неможливо спланувати заздалегідь. Обмін репліками 

відбувається досить швидко і реакція вимагає нормального темпу мовлення. Це 

зумовлює спонтанність, непідготовленість мовленнєвих дій, потребує досить 

високого ступеня автоматизованості й готовності до використання мовного 

матеріалу. 

 Оволодіння діалогічним мовленням передбачає також опанування 

вмінням аргументації, що є складовою більшості діалогічних ситуацій. 

Аргументація – це складне багаторівневе явище, це наведення аргументів, 

доказів, обґрунтування чогось. Інтелектуальною основою аргументації є 

логічний принцип достатньої підстави. Цей принцип виражає таку якість 

правильного мислення як доказовість. Відповідно до цього принципу для того 

щоб визнати якусь певну думку істинною, має бути наведена достатня підстава. 
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 Необхідність аргументувати виникає тільки тоді, коли людина 

притримується іншої точки зору, ніж та, яка є в аргументатора. Відповідно, ціль 

аргументації – не інформувати, а змінювати якісь знання, думки, звички 

людини. Звідси аргументивна діалогічна комунікація – це вид спілкування з 

ціллю змінити  точку зору людини в ситуації її протидії цим змінам. Говорячи 

про ціль аргументації, необхідно мати на увазі, що прийняття реципієнтом 

деякого ствердження чи скоєння ним деякої дії є лише безпосередньою ціллю 

аргументації. Ця ціль може бути включена в складну систему інших цілей 

аргументатора [1, 24]. 

 Кінцева мета аргументатора, за Г.І. Рузавіним, полягає в тому, щоб 

добитися згоди або прийняття респондентом не тільки висунутих тверджень, 

тез або рішень, але і тих аргументів або доказів, що їх підкріплюють, 

підтверджують або певним чином обґрунтовують [3, 69]. Дійсно, переконання 

можна вважати досягнутим, якщо аудиторія погоджується або приймає 

аргументи. Сам процес взаємодії аргументатора і респондента, що 

завершується отриманням згоди респондента з твердженням і доводами 

аргументатора і спирається на раціонально-критичні форми обґрунтування, є 

істотними для розуміння характерних особливостей аргументації. 

Незважаючи на велику кількість робіт щодо різних аспектів аргументації, 

цілісної теорії аргументації до сьогодні не існує. Проблема аргументації 

залишається однією з найскладніших у логіці й майже не вивченою у 

лінгвістиці. Фактично мовний аспект аргументації тільки нещодавно став 

предметом філологічних досліджень. На думку Ф. Х. Ван Єємерне, 

«аргументація є мовленнєвим актом, що складається з низки висловлювань, 

призначених для того, щоб обґрунтувати або спростувати висловлену думку, та 

спрямованих на те, щоб переконати в прийнятності цієї висловленої думки» 

[2, 18]. 

 Таким чином, процес аргументації в діалозі змушує нас постійно 

мислити, відстоювати свою позицію, правильно та послідовно міркувати та 
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викладати інформацію співбесіднику, вміти аналізувати дані, і в разі поразки 

гідно виходити з кола переможених. 
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Нині, в умовах глобалізованого світу, роль інформації постійно зростає. 

Держави, міждержавні об’єднання, корпорації ведуть війну за уми людей. 

Більша частина інформації, яку отримує людина, створена задля впливу на її 

думки і поведінку. Це і державна пропаганда, і політична, ідеологічна  агітація, 

і комерційна реклама. Масові заходи, організація державних і професійних 

свят, виступи лідерів, безпосереднє звернення до населення, мистецтво, 

архітектура, музика, радіо, телебачення, друкована продукція, навіть 

насадження специфічної політичної мови, - все це може бути формами 

пропаганди й засобами впливу. Метою розповсюдження такої інформації є 

формування світогляду мас, їх мобілізація на певну діяльність, координація, 

маніпуляція людськими ресурсами в інтересах еліт. Залучення громадян до 

інформаційного обміну, апеляція до їхньої системи цінностей, формування ідей 
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та поглядів, що в подальшому впливає на зміну їхньої поведінки, відбувається 

за допомогою засобів масової інформації.  

Один з найбільш авторитетних дослідників пропаганди Г. Ласвелл у своїй 

книзі «Техніка пропаганди у світовій війні» говорить: “Пропаганда зводиться 

виключно до управління думками і поглядами за допомогою “виражальних 

символів” [1, c.28]. Пропаганда завжди користується різноманітними техніками 

маніпулювання масовою свідомістю: некоректними аргументами, 

необ’єктивними коментарями і трактуваннями, а подекуди і відверто 

неправдивою інформацією. Вона створює суб’єктивну реальність для аудиторії, 

ілюзії, міфи задля зміни світогляду мас як у довгостроковій перспективі, так і 

для досягнення короткострокових цілей – “правильної оцінки” певних подій, 

спонукання до дій [2].  

Найзагальнішими методами пропаганди є спрощення (засіб перетворення 

складних проблем на прості), замовчування (приховування небажаної 

інформації) і витіснення (інструмент відволікання уваги від негативних 

поточних подій). Для успішності пропагандистської кампанії необхідний 

комплексний підхід до її організації, адже ефективність пропаганди 

обумовлюється дією багатьох чинників. Важливо, що пропаганда є динамічним 

процесом, з грою на почуттях та емоціях. Вона значною мірою реалізується 

через образи, символи, зображення та втілюється за допомогою специфічної 

мови; тісно пов’язана із політичним і соціально-економічним життям, вимагає 

конкретизації, яка переслідує реалізацію чітко окреслених ідей, концепцій та 

доктрин. За допомогою символів утверджується приналежність до конкретної 

спільноти, а також відбувається процес засвоєння нею основних ідей [3]. 

Тоталітарні режими минулого століття є яскравим прикладом 

пропагандистської діяльності. Централізація всіх структур, що здійснюють 

вплив на установки громадян, вироблення необхідної стратегії і тактики впливу 

на державному рівні, їхній тотальний характер, використання засобів 

комунікації для досягнення політичних цілей, придушення альтернативних 
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джерел інформації, ідеологізація буття були притаманні нацистській Німеччині, 

фашистській Італії, Радянському Союзу . 

До специфічних методів пропаганди належать такі засоби як запрошення 

авторитетних людей, які підтримують ідеї, що пропагуються, апеляція до 

свідків, очевидців, часто несправжніх, показ висловлювань пересічних людей, 

які підтримують потрібну пропагандистам ідею. Інформація, що суперечить 

пропаганді, замовчується, або ж спотворюється. Часто шляхом навішування 

ярликів, поширення стереотипів і перебільшення значення реальних подій 

формується образ ворога задля підготовки до війни, дискредитації певних ідей 

чи відвернення уваги аудиторії від реальних проблем. Доволі поширеним є 

відволікання мас від важливих подій шляхом перебільшення значення 

незначних. Яскравим прикладом такого прийому є новини типу “життя зірок”. 

У пропаганді завжди використовуються софізми, некоректні аргументи, 

перекручення фактів, адже вона апелює не до логіки, а до емоцій. Потрібного 

впливу на почуття та емоції аудиторії досягають також за допомогою 

коментарів, які трактують певні події у бажаному контексті. 

 Отже, пропаганда як форма комунікації, яка спрямована на поширення 

фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку, 

може бути спрямована на користь як певної спільної справи чи громадської 

позиції, так і на задоволення амбітних планів певних осіб. Будучи також одним 

із найважливіших елементів системи маркетингових комунікацій, пропаганда 

апелює переважно до інстинктів і емоцій людини, спонукаючи її до необхідної 

поведінки. Для протидії впливу пропаганди необхідно мати фундаментальні 

знання з логіки та ораторського мистецтва, раціональне й критичне мислення, 

володіти навичками самоконтролю [4].  
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В сучасному світі, в умовах глобалізації, всі сфери життя стають все 

більш контрольованими. Держава не тільки регулює законодавством суспільні 

відносини, алей регулює економіку шляхом проведення монетарної політики, 

надання дотацій, встановлення мит, акцизів. Хоча всі ці заходи дозволяють 

підтримувати низькодохідні галузі виробництва, збільшувати надходження до 

бюджету, надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення, 

послаблювати негативні наслідки криз, але в той же час проведення такої 

протекціоністської політики стримує економічний розвиток в цілому, чинячи 

перепони підприємцям, а до того ж є джерелом корупції. Особливо гостро така 

проблема постає в Україні, одній з найкорумпованіших держав світу, де 

сукупність великого і неефективного бюрократичного апарату і нечіткого, з 

великою кількістю прогалин і колізій, законодавства створює гарні умови для 

розвитку корупції. Тому ліберальні реформи – дерегуляція бізнесу, зменшення 

податків, акцизів і мит, скорочення штатів і зменшення повноважень або ж 

повна ліквідація контролюючих органів, відмова від дотування низькодохідних 

або ж збиткових підприємств є необхідною умовою для ефективної боротьби з 

корупцією і для створення сприятливого інвестиційного клімату.  

Джон Локк у своїй праці «Два трактати про правління» висунув ідею, що 

вільні, незалежні люди можуть стати основою стабільного суспільства [1]. Він 

http://www.livelib.ru/author/197809
http://www.livelib.ru/author/197809
http://www.livelib.ru/author/197809
http://www.livelib.ru/author/253131
http://www.livelib.ru/author/253131
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сформував два основних, фундаментальних принципи – принцип економічної 

свободи, що ґрунтується на приватній власності і принцип інтелектуальної 

свободи, що ґрунтується на свободі совісті. Він висунув концепцію суспільного 

договору, що полягав у тому, що громадянин відмовляється від певних прав і 

свобод на користь держави, щоб держава захищала його природні права. Також 

Локк висунув концепцію поділу влад, що обґрунтовував природною 

недосконалістю людини і її природним прагненням до влади. 

Адам Сміт у своєму творі «Дослідження про природу і причини багатства 

народів» висунув ідею того, що економічна діяльність окремих індивідів за 

власним бажанням і в егоїстичних цілях в кінцевому рахунку призводить до 

процвітання всього суспільства [2]. Адам Сміт висловлює ідею про те, що 

успішна економчіна діяльність можлива без втручання держави, а 

найбагатшими є ті нації, в яких люди проявляють ініціативу, діють згідно зі 

своєю волею. Він наполягав на вільній торгівлі, без державного регулювання, 

але вважав, що держава повинна слідкувати за дотриманням законності, і не 

допускати утворення монополій.  

Ідеї демократизації політичних і правових інститутів держави пропагував 

у своєму політико-правовому вченні англійський філософ і юрист Ієремія 

Бентам. У «Принципах законодавства» та в інших працях мислитель зазначав, 

що основою та метою суспільного існування людини є особиста користь [3]. 

Життя людей повинне бути побудоване в такий спосіб, щоб отримати якомога 

більше користі, задоволень і виключити страждання. Навіть більше – з 

особистої користі, блага кожного індивіда складаються суспільна користь і 

загальне благо. Мислитель був переконаний, що нові економічні умови, які 

складалися в Англії, можуть сприяти реалізації принципу користі, оскільки 

інтереси приватних власників багато в чому збігаються з інтересами 

суспільства в цілому. Тому держава повинна бути зацікавленою у збільшенні 

кількості власників, сприяти зміцненню середнього прошарку суспільства, що 

дозволить зменшити бідність і збільшити загальну користь. 
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Шарль Луї Монтеск’є значно розвинув ідею рівності всіх перед законом, і 

запропонував принципи федералізму і поділу влад на законодавчу, судову і 

виконавчу. Запозичуючи ідею природного становища, Шарль Монтеск’є 

відкидає раціоналізаторські конструкції, в яких утворення держави випливало з 

вимог природного права. Обґрунтовування ідеалу свободи Шарль Монтеск’є 

поєднував з існуючими формами держави: республіка (демократія і 

аристократія), монархія і деспотія. Кожний тип правління держави має власний 

принцип, що характеризує державну владу. Республіка – держава, де влада 

належить або народу (демократія) або його частині (аристократія). Монархія – 

це одноосібне правління, що спирається на закон; її принципом є честь. 

Деспотія, на відміну від монархії, – одноособове правління, основане на 

беззаконні та свавіллі, тримається на страху. 

Жан-Жак Руссо висунув ідею про необхідність певних суспільних благ 

для людини. Також він висунув ідею про те, що людина поступається певними 

правами чи благами на користь нації задля власної ж вигоди. 

Визначні представники лібералізму прагнули обмеження втручання 

держави в усі сфери життя індивіда, проголошували пріоритет інтересів особи 

щодо інтересів держави, але не виключали можливості жертвування індивідом 

частини своїх прав, свобод і благ на благо суспільства чи держави у випадку, 

якщо це є вигідним для нього. Право власності проголошувалося непорушним, 

воно має охоронятися законом, як і непорушність прав людини. Державі ж 

відводилася роль «нічного сторожа», вона мала слідкувати за дотриманням 

прав і свобод індивідів, підтримувати правопорядок і захищати громадян як від 

внутрішніх, так і від зовнішніх загроз. 
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Постановка проблеми. Основним пріоритетом правової, соціальної, 

демократичної держави є ефективне забезпечення реалізації й захисту прав та 

свобод людини і громадянина, а також приведення їх у відповідність з 

європейськими та світовими стандартами. Серед конституційних прав людини 

особливе місце належить трудовим правам, оскільки праця визначає матеріальні 

умови життя громадянина й має прямий вплив на його становище в суспільстві. 

Разом з тим аналіз юридичної практики свідчить про часті обмеження та 

порушення трудових прав, що особливо стосується приватної сфери, у тому 

числі комерційних банків, та є підтвердженням неналежним чином 

відлагодженої роботи правового механізму реалізації й захисту зазначених прав. 

Тому метою даної публікації є дослідження правових проблем 

регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації конституційного 

права на працю у комерційних банках, визначення чинників, що сприяють їх 

виникненню, розроблення пропозицій щодо удосконалення правових норм, які 

регулюють трудові відносини у вказаній сфері.  

Виклад основного матеріалу. Згідно Конституції України кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. Держава гарантує 

працездатним громадянам, які постійно проживають на території України 

вільний вибір виду діяльності; безоплатне сприяння державними службами 

зайнятості у підборі роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, 
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здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб; 

надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до попередньо 

поданих ними заявок роботи за фахом випускникам державних вищих 

навчальних, професійних навчально-виховних закладів; безоплатне навчання 

безробітних новим професіям, перепідготовку в навчальних закладах або в 

системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії; компенсацію 

матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу місцевість; 

правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і 

незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи тощо [2]. 

Разом з тим досить часто роботодавці порушують вказані норми, про що 

свідчать юридична практика, результати соціологічних досліджень та 

опитувань. Здійснивши моніторинг судових рішень в період з 2012 року по 2014 

рік у сфері дотримання трудових прав, можна визначити найбільш поширені 

порушення трудового законодавства, що зустрічаються як у публічній , так і у 

приватній сферах праці, у тому числі й у комерційних банках: незаконна 

відмова у прийнятті на роботу, порушення порядку проведення випробування 

при прийнятті на роботу, порушення вимог законодавства щодо охорони праці, 

ненадання відпусток; ненадання довідок про заробітну плату, незаконне 

переведення на іншу посаду, безпідставне притягнення до матеріальної 

відповідальності, незаконне звільнення з роботи тощо [3]. 

Досить часто корпоративні норми, що регулюють трудові відносини у 

комерційних банках, порушують норми загальнонаціонального законодавства. 

Внаслідок цього працівники позбавляються гарантій, передбачених 

законодавством про працю. Закономірно, що, що інтереси роботодавця та 

найманого працівника не завжди співпадають— як правило, кожен з них прагне 

при якомога менших витратах власних ресурсів (грошових, фізичних чи 

інтелектуальних зусиль) отримати якомога більше прибутків один від одного. 

Між тим, і роботодавець, і найманий працівник повинні усвідомлювати 

необхідність безумовного дотримання вимог законодавства про працю та 

вживати необхідних заходів щодо забезпечення виконання в повному обсязі 
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покладених на них обов’язків, інакше залежно від виду та тяжкості 

правопорушення вони будуть притягнуті до юридичної відповідальності. 

Висновки. Здійснювати контроль за дотриманням законів та інших 

нормативно-правових актів з питань трудової діяльності має держава. Без 

встановлення правопорядку у сфері трудових відносин неможливий подальший 

розвиток економіки і добробуту населення.  У трудовому законодавстві 

необхідно закріпити  перелік державних органів, до яких працівник може 

звертатись у разі порушення його трудових прав, варто визначитися у разі 

порушення  яких саме прав працівник має звертатись до того чи іншого 

правоохоронного органу; в майбутньому необхідно узгодити та упорядкувати 

діяльність державних суб’єктів, які здійснюють захист трудових прав 

працівників, з метою уникнення дублювань та протиріч у їх повноваженнях; 

рівень захисту трудових прав, значно покращиться при використанні 

державних форм захисту у сукупності з недержавними.  

Без встановлення правопорядку у сфері трудових відносин неможливий 

подальший розвиток економіки і добробуту населення. Тому  одним із 

основних завдань держави є удосконалення правових стандартів регулювання 

трудових відносин до рівня «соціально-правової держави», проголошеної 

Конституцією України.  
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Introduction. The choice of Ukraine in favour of European integration rests on 

the notion that the EU is the main regional market in the modern world economy, 

makes s a serious impact on its overall dynamics and structural changes, carries great 

investment potential, is one of the world’s leading innovation centers, controls to a 

large extent decision-making  regulations of the world economy. 
 Nowadays Ukraine is undergoing a phase in which democracy is curtailed, and 

in which the observance of human rights, including freedom of speech and press, 

deteriorates. It tends to adopt the experience of the countries that chose the path of 

Eurasian integration (Russia, Belarus, Kazakhstan) with de facto irremovable 

supreme state leadership and  absence of real political competition. 

The purpose of the paper is to explore relationships and processes that occur 

between Ukraine and the European Union and identify possible prospects for further 

development. 

Materials and Methods.  During the last two decades, Ukraine’s successive 

governments have worked with EU technocrats  a course for increased political and 

economic cooperation, holding the first EU-Ukrainian summit in 1997. All efforts to 

strengthen Ukraine’s relationship with Europe intensified with the election of 

President Viktor Yushchenko after the Orange Revolution of 2004-2005 and once 

again following the 2014 political crisis. Despite years of technical discussions, 

political negotiations and summits, however, there is still no formal perspective for 

Ukrainian membership into the EU and accession is (at best) decades away. At 

present, EU accession is more of an abstraction for Ukraine than it is for Turkey, a 

country that signed an AA in 1964, submitted its membership application in 1987, 

and gained the formal status of candidate country in 1999. Despite the extraordinary 
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events that followed President Yanukovych’s refusal to sign the Association 

Agreement in November 2013, and the great effect surrounding its signing this June 

by his successor, the AA does not offer any promise or prospect of joining the 

European Union. The agreement does offer important immediate benefits. As the AA 

moves into the ratification phase, Ukrainian exporters will gain immediate 

asymmetrical access to European markets for nearly all goods. Moreover, while 

Ukrainian exporters will no longer need to pay custom duties, Ukraine can impose 

duties on European goods, including  some areas for protective transitional periods 

for up to fifteen years [1].  

It is obvious that the EU’s unwillingness to offer a membership prospect has 

often been lost in the vast coverage of recent events. In the middle of the 2014 crisis, 

European leaders understandably wanted to demonstrate support for Ukraine and 

acknowledge the extraordinary courage and sacrifices of the many Ukrainians 

seeking a future within Europe. Europe’s politicians have proclaimed their support 

for Ukraine’s interim and elected governments, and affirmed Ukraine’s sovereign 

right to determine its own alliances. In February, the European Parliament passed a 

resolution reiterating Ukraine’s right to apply for full membership [2]. 

Despite these offers of support and solidarity, there are many obstacles to 

overcome for the EU to accept Ukraine as a candidate country, let alone a full 

member. The bulk of these challenges relates to Ukraine’s ability and will to 

undertake difficult electoral, judicial, and economic reforms. It must not only 

harmonize its own law with the body of EU law, it must demonstrate its ability to 

implement EU law as well. As difficult as these challenges are, other obstacles to 

Ukraine’s membership stem from the EU itself, owing to the EU’s own overextension 

and widespread sense of “enlargement fatigue.”  

As uncertain as future membership is for the current approved group of small 

candidate states in the Western Balkans, it is all the more complicated for a very 

large, poor, non-candidate country like Ukraine. Public opinion data show that 

European respondents are more likely to support the accession of a smaller and 

wealthier country like Iceland than they are of poorer countries [3]. 
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Conclusions. Globalization of the world economy and unification of the 

national economy on the basis of the World Trade Organization require that Ukraine 

should approve itself as a weighty European state. That is why considering the course 

of reforms towards the development of social-oriented market economy today, the 

principal efforts of Ukraine as to the development of the national market economy 

strategy should be directed for promotion of close co-operation of Ukraine with the 

European Union that will help our country to become a peaceful and prosperous state. 
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Однією з проблем українського суспільства, яка викликає безліч дискусій, 

суперечок і дебатів була й залишається проблема смертної кари. Нині її 
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актуальність пов’язана і з тим що Україна переживає не найкращі часи, які 

зв’язані з терористичними акціями з боку Росії. У зв’язку з цим виникає 

запитання правомірність і допустимість застосування страти, і навіть про її 

необхідність та доцільність. 

Метою роботи є аналіз можливості відновлення смертної кари в Україні, 

правомірності й потребі її застосування. 

Слід зазначити, що Україна свого часу була серед країн з найвищою 

кількістю страт на рік. Тому в 1995 р. це питання було порушено на рівні 

Комітету з прав людини ООН. Після заслуховування періодичної доповіді про 

стан політичних і громадянських прав в Україні Комітет дав відповідні 

рекомендації, які були спрямовані на негайне скасування смертної кари. У 

листопаді того ж року Україна взяла на себе зобов’язання запровадити 

мораторій на виконання смертних вироків. Адже тоді, обґрунтування 

скасування смертної кари на папері було досить переконливим, в той час, як 

Україна прагнула долучитися до світового співтовариства та побудувати 

правове суспільство, яке передбачало навести порядок в країні, ліквідувати 

організовану злочинність, захистити невід’ємне право людини на життя. 

Головну роль в цьому відіграв саме Конституційний Суд України, який 

після тривалих дискусій ухвалив рішення щодо неконституційності ст. 24 КК 

України, що передбачала смертну кару, як вид покарання і зазначив що 

«Конституція України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (частина перша 

статті 3), а утвердження і забезпечення прав і свобод людини - головним 

обов’язком держави (частина друга статті 3)», Відповідно до статті 23 

Конституції України «кожна людина має право на вільний розвиток своєї 

особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 

людей» [1]. 

На цьому засіданні було також визначено, що смертна кара як вид 

покарання суперечить також статті 28 Конституції України, відповідно до якої 

«ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
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такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню». Названа 

стаття відтворює положення статті 3 Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950 року. Невідповідність смертної кари цій статті Конвенції 

підтверджує Європейський суд з прав людини, юрисдикцію якого щодо 

тлумачення зазначеної Конвенції визнала Україна [2]. 

Таким чином, в квітні 2001 р. ВРУ було прийнято новий КК України, 

який замінив смертну кару на довічне позбавлення волі [3]. А вже в березні 

2007 р. Президент підписав Закон України «Про приєднання до Другого 

Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права, що стосується скасування смертної кари» [4]. Відповідно до 

цього Протоколу кожна держава-учасниця повинна вживати всіх необхідних 

заходів для скасування смертної кари в межах своєї юрисдикції. Тоді б 

здавалося, що проблема застосування вищої міри покарання в Україні 

припинена. Однак багато вчених, дослідників та громадян України, взагалі, 

вважають, що заміна смертної кари довічним позбавленням волі була 

передчасною. За даними опитування, проведеного Інститутом Горшеніна, 

більше третини українців (38,4%) виступають за відновлення смертної кари в 

разі тяжких злочинів проти особи. 

Виникає питання – чи має держава право позбавляти людини життя? 

Коли відбувається холоднокровне, навмисне вбивство людини людиною, то, 

напевно, так, має. Тому застосування страти як заходу попередження подібних 

злочинів є правомірним, коли звичайні заходи попередження подібних злочинів 

неефективні. Слід зауважити, що згідно другого Факультативного протоколу до 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується 

скасування смертної кари у статті 2 сказано «Жодні застереження до цього 

Протоколу не дозволяються, за винятком застереження, яке зроблено під час 

ратифікації або приєднання і яке передбачає застосування смертної кари у 

воєнний час після визнання вини в скоєнні у воєнний час найбільш тяжкого 

злочину воєнного характеру». Тому, як висновок, в Україні можливе 
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відновлення смертної кари з юридичної точки зору, але ще не всі українці 

готові до таких змін.  
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Nowadays the influence of the mass media on public perception is widely 

acknowledged. It is widely accepted that what we know about, think about and 

believe about what happens in the world, outside of personal experience, is shaped by 

the events which are reported in newspapers and communicated through the medium 

of radio, television and Internet. 

The purpose of this paper is to explore the possibilities of effective application 

of linguistic technologies (techniques, methods) as a universal tool of informational 

influence on public opinion in modern mass media.  
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Media power is generally symbolic and persuasive, in the sense that the media 

primarily have the potential to control to some extent the minds of readers or viewers, 

but not directly their actions [4, p. 10]. Thus, controlling the means of mass 

communication is one of the crucial conditions of social power in contemporary 

information societies. Leading politicians, managers, scholars, or other professionals 

have more or less controlled access to many different forms of text and talk, such as 

meetings, reports, press conferences, or press releases. This is especially true for their 

access to media discourse [4, p 12].  

Manipulation takes place through discourse in a broad sense that is, including 

non-verbal characteristics, such as gestures, face work, text layout, pictures, sounds, 

music, and so on. Note though that, as such, discourse structures are not 

manipulative; they only have such functions or effects in specific communicative 

situations and the way in which these are interpreted by participants in their context 

models [5, p. 372]. 

Linguistic impact on public consciousness can be shown in the open and the 

hidden form. Within the last decades hidden forms of impact have gained greater 

value and relevance. Manipulation impact is one of the most important mass media 

functions along with informative, educational and advertising functions [2]. 

Language manipulation is considered as “a hidden linguistic impact on the recipient, 

intentionally misinforming him in relation to the idea or content of the speech, that 

can be performed at three levels: individual, group and mass” [1, p. 12].  

Linguistic technologies, which are based on systematic tendencies (reference 

to national values, repetition of the same ideas by means of various linguistic 

mechanisms, positioning the reader / listener, even engaging the co-participants of 

discourse into discussion) help politicians to exercise their political power.“Media 

manipulation currently shapes everything you read, hear and watch online. 

Everything” [3]. 

In order to understand the role of the news media and their “messages”, one 

needs to pay detailed attention to the structures and strategies of such discourses and 

to the ways these relate to institutional arrangements, on the one hand, and to the 
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audience, on the other hand [4, p. 10]. For instance, topics or quotation patterns in 

news reports may reflect modes of access of various news actors or sources to the 

news media, whereas the content and form of a headline in the press may subtly 

influence the interpretation and hence the persuasive effects of news reports among 

the readers.  

The manipulative meaning (or critical evaluation) of text and talk depends on 

the context models of the recipients – including their models of the speakers or 

writers, and their attributed goals and intentions. Manipulative discourse typically 

occurs in public communication controlled by dominant political, bureaucratic, 

media, academic or corporate elites [5, p. 372]. 

Thus, mass media are considered to be the most powerful tool used to 

manipulate the masses. They shape opinions of the people and define what is normal 

and acceptable. This article looks at the workings of mass media, their power 

structure and the techniques they use. Many studies have been conducted in the past 

century to measure the effects of mass media on the population in order to discover 

the best techniques to influence it. 
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                               Черкаський інститут банківської справ УБС НБУ (м. Київ) 

 

Постановка проблеми.  Створення Приватбанку відбулося 1992 року на 

тлі  розпаду СРСР, економічної нестабільності та  обвальної інфляції. Постає 

питання, як,  не зважаючи на це, молодий банк розвинув філіальну мережу, 

відкриваючи відділення  по всій Україні, став лідером банківського ринку 

країни і найбільшим банком з вітчизняним капіталом. Дослідження історії 

діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» є корисним як для оцінки перспектив 

розвитку банку, так і для звичайних користувачів його послуг. 

Мета: Проаналізувати процес становлення та функціонування 

Приватбанку від утворення до сьогодення.  

Виклад основного матеріалу.  Заснований 19 березня 1992 року, 

Приватбанк є найбільшим банком країни і визнаним лідером банківської 

системи України. Вже за перші десять років роботи на ринку станом на 

01.01.2003 р. оплачений статутний фонд банку складав 260 млн. грн., капітал – 

533 млн. грн. [1] Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал 

«The Banker» за результатами проведеного у 2000 і 2002 роках дослідження, 

присвоїв Приватбанкові звання «The Bank of Year». За підсумками фінансового 

рейтингу, проведеного українською газетою «Бізнес», Приватбанк у 1999 і 2001 

роках був визнаний переможцем у найпрестижнішій банківській номінації 

«Банк, у якому ви б розмістили свій депозит».  

http://www.discourses.org/OldArticles/Power%20and%20the%20news%20media.pdf
http://www.discourses.org/OldArticles/Discourse%20and%20mani%20pulation.pdf
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Можна визначити такі основні переваги Приватбанку: найбільш широка 

мережа відділень, гнучкість в обслуговуванні та ставка на електронні технології 

Іnternet Bankіng, E-commerce, ATM-Bankіng. Володіючи генеральною ліцензією 

Національного банку України, Приватбанк здійснює весь спектр наявних на 

вітчизняному ринку банківських послуг по обслуговуванню корпоративних і 

приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів [2]. Послідовно 

розширюючи спектр наданих послуг і їх якість, Приватбанк активно нарощує 

свою клієнтську базу. На ринку корпоративного банківського обслуговування 

клієнти Приватбанку – понад 180 тисяч найбільших українських підприємств.  

З початку 2003 року Приватбанк збільшив обсяг емісії пластикових карт 

міжнародних платіжних систем Vіsa і MasterCard у 1,8 рази до 4,1 мільйони 

карт, зберігши за собою лідируючі позиції на ринку (біля 43% ринку емісії 

карт) [1]. Банк запропонував індивідуальним клієнтам ряд нових, унікальних 

продуктів і послуг, серед яких миттєві пластикові карти, кредитні пластикові 

карти, карта «Найкращий подарунок», депозитні програми «Капітал», «Комбі» і 

ін.  

 Для оцінки фінансового стану ПАТ КБ «Приватбанк» проаналізуємо 

показники економічної діяльності банку за останні п’ять років (2009-2013 рр.) 

(табл. 1) [4]. 

Таблиця 1 

Фінансово-економічний аналіз ПАТ КБ «Приватбанк» ( тис. грн.) 

 

Показники  Станом на 

01.01.2010  

Станом на 

01.01.2011  

Станом на 

01.01.2012  

Станом на 

01.01.2013  

Станом на 

01.01.2014  

Розмір 

чистих 

активів  

86 066 130  113 437222  145 118 

473  

172 428 

712  

196 128 

529  

Статутний 

капітал  

6 791 530  8 860 202  13 545 171  14 897 555  16 352 079  

Власний 

капітал  

10 810 295  12 204 927  16 480 712  19 964 685  20 791 059  

Чистий 

прибуток  

1 050 490  1 370 178  1 425 816  1 532 760  1 873 392  
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За підсумками 2014 року Приватбанк обслуговує 14,6 мільйона 

індивідуальних клієнтів, 334 тисячі корпоративних клієнтів. У регіональній 

мережі банку працює 2 497 відділень, 7 537 банкоматів, 12 165 терміналів 

самообслуговування [1]. 

Приватбанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, 

понад десять років назад банк став одним із перших у світі, що почав 

використовувати одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали 

визнання по всьому світі, належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, 

вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки 

різноманітних мобільних додатків ( «Приват24», iPay, SendMoney, «ФотоКасса» 

та інші) [3]. 

Висновки. На сьогоднішній день Приватбанк є одним з найбільших, що 

динамічно розвиваються, банків України і займає провідні позиції банківського 

рейтингу країни [2]. У банківській системі України Приватбанк належить до 

групи нових комерційних банків, що традиційно відрізняє дух новаторства і 

здатність розширювати обрії бізнесу. За весь період свого існування банк 

домігся лідируючих позицій на ринку банківських послуг України по чистих 

активах, кредитно-інвестиційному портфелю, обсягу емітованих пластикових 

карт і величині депозитів фізичних осіб. 
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Idioms are the cream of language as well as the crystallization of human 

wisdom, which carries profound cultural implication. Because of the differences in 

geography, history, religion, customs, and other aspects of life idioms carry the 

characteristics of different cultures and cultural information. That’s why the use of 

idioms is the first sign of a certain language's developing. 

The purpose of the paper is to investigate the connection between English 

idioms and their Ukrainian equivalents, as important aspects of the present day 

languages. The main tasks are: 

– to introduce the possible options of translation; 

– to suggest some easy tips for dealing with understanding English idioms. 

The problem of idioms translation and understanding has been touched upon 

by such prominent researchers as M. Baker, J. Delisle, G. Toury, A.V. Kunin, N.L. 

Shadrin, S. Vlakhov, and many others. 

The best way to understand English idioms is to translate them into the native 

language. Their translation is one of various criteria according to which idioms can 

be classified. If to take into account special strategies used for translating, idioms can 

be divided into 3 groups [1]: 

1. Using an idiom of similar meaning and form, e.g., break the ice - зламати 

кригу; all is well that ends well - все те добре, що добре закінчується; 

change a fly into an elephant - робити з мухи слона [2]. 

2. Using an idiom of similar meaning but dissimilar form, e.g., pigs might fly  

– буває, що й слон літає; a bird’s eye view – вид з висоти пташиного польоту; 

like water off duck’s back – як з гуски вода [2]. 
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3. Paraphrasing, e.g., get hot under the collar – вийти з себе; 

be in the air – вилами по воді написано; keep one’s ear to the ground – тримати 

руку на пульсі [2]. 

Idioms are integral part of the language, which makes our speech more 

colourful and authentically native. They are an important sign of how much one can 

really master a language he studies.  The knowledge of idioms signals that the 

speaker knows the language on the level of a native speaker. However, they are 

usually not that clear and obvious. Therefore, there are some simple tips how to deal 

with idioms: 

– use the context in a magazine, newspaper or a book and try to understand the 

context and this will help with the idiom; 

– keep an ‘Idioms’ diary:  write down new idioms, look them up in a dictionary 

and then write them in a sentence in order not to forget the meaning; 

– try to imagine the idioms: it will be easier to remember them by seeing the 

pictures; 

– do not be afraid to use the idioms in everyday life [3].   

Idiomatic language changes through the time and the very nature of these 

expressions is very complex. That’s why, despite decades of research there yet 

remains the niche for untranslatability, idioms being on the verge of it. With all the 

extensive study in the field of phraseology, it is only the nucleus of the problem that 

has been duly analyzed, while a number of adjacent problems are yet waiting for their 

share of attention. 
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The emergence of the Internet in the late 60's as a communication environment 

data, and later as a means of mass communication in the XXI century, was the cause 

of not only the global information environment, but also special virtual worlds, online 

communities, network culture and language network, which is characteristic for a 

new segment of social reality. 

Digital literacy is the knowledge, skills and behaviours used in a broad range 

of digital devices. It builds upon the foundation of traditional forms of literacy and 

does not replace these forms. Digital literacy researchers explore a wide variety of 

topics, including how people find, use, summarize, evaluate, create and communicate 

information while using digital technologies [7]. Some examples and / or forms or 

digital literacy are what we know as social networking sites such as: Facebook, 

Twitter, MySpace and LinkedIn, also blogs, email, YouTube, online gaming and 

online shopping, and music social networking sites, etc. 

Paul Gilster defines digital literacy as "the ability to understand and use 

information in multiple formats from a wide variety of sources when it is presented 

via computers" and, particularly, through the medium of the Internet [4, 6]. The 

researcher identifies four key digital literacy competencies: knowledge assembly, 

evaluating information content, searching the Internet, and navigating hypertext. 

Various terms related to information literacy have been used in the literature. 

Excluding "literacy" itself, which is widely used in many connections, six terms 

(some of which have others which appear to be used synonymously) are found: 1) 

information literacy; 2) computer literacy (synonyms IT / information technology / 

electronic / electronic information literacy); 3) library literacy; 4) media literacy; 5) 
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network literacy (synonym Internet literacy, hyper-literacy); 6) digital literacy 

(synonym digital information literacy) [1]. 

Information literacy, therefore, is defined by the American Library Association 

(ALA) as a set of skills which require you and your students to "recognize when 

information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the 

needed information" [2]. Media literacy is concerned with developing an informed 

and critical understanding of the nature of the mass media, the techniques used by 

them, and the impact of those techniques. It is education that aims to increase 

students’ understanding and enjoyment of how the media work, how they produce 

meaning, how they are organized, and how they construct reality [5, 58]. 

A digitally literate person uses technology to improve his / her ability to gather, 

organise, analyse and judge the relevance and purpose of digital information. The 

student: 1) understands and interprets data, and reports results; 2) judges the validity 

of content found on the Internet, how to find appropriate material, and what sources 

can be trusted; 3) compares, contrasts, and synthesizes information from diverse 

sources (triangulates information) before it is used in a knowledge-making process; 

4) integrates, compares and puts together different types of information related to 

multimodal content; 5) structures, classifies, and organizes digital information / 

content according to a certain classification schemes or genres [1]. 

With the growing popularity of digital technologies and computer-mediated 

communication (CMC) various types of interactive communication technology are 

being increasingly integrated into foreign / second language learning environments. 

Nevertheless, due to its nature online communication is susceptible to 

misunderstandings and miscommunications, which necessitates online learners’ 

awareness of existing netiquette (i.e. network etiquette) rules [3].  

Just as we have rules of etiquette that we follow as responsible and polite 

individuals in the offline world, we must also follow rules of etiquette online. The 

Merriam-Webster online dictionary defines netiquette as "etiquette governing 

communication on the Internet" [6]. The word "Netiquette" is one of the widely-used 

coined words in English-speaking countries where internet is accessible. It was first 
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used in 1970′s as a step-by-step instruction in handling the new electronic mail 

system in a Xerox facility. From its root words, network and etiquette, it is widely 

known as the set of behaviour that a person should observe while communicating 

online. It basically oversees the behaviour involved in communication on the internet; 

setting basic parameters that will serve as guidelines to online communication. 

Thus, digital literacy presents significant challenges to policy, pedagogy and 

research in relation to education. There is an educational imbalance between the 

rapidly developing technologies and information available to the users. 
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Актуальність теми. Визначальним у системі заходів забезпечення 

удосконалення регулювання земельних відносин є вивчення історичного досвіду 

іпотеки земель як умови втілення на практиці фундаментальних положень 

Конституції України та Земельного кодексу України стосовно реалізації права 

громадян та юридичних осіб на вільне розпорядження об'єктами приватної 

власності, в тому числі можливість їх застави для забезпечення виконання 

власних зобов'язань перед іншими особами-кредиторами. Важливу роль у 

формуванні злагодженої та ефективної системи земельного іпотечного 

кредитування відіграє система іпотечних кредитних інституцій, до якої належать 

банки та інші іпотечні кредитні установи.  

Мета: дослідити історичний розвиток іпотеки землі та земельних банків в 

Україні, розкрити поняття та особливості їх регулювання в умовах земельної 

реформи.  

Виклад основного матеріалу. В ХІХ сторіччі в Україні, з розвитком 

іпотеки зародилася та в цілому склалася мережа спеціалізованих іпотечних 

установ. Серед них перша іпотечна установа — Товариство поземельного 

кредиту, засноване в 1864 році, яке діяло в Херсонській губернії, і в 1871 році 

реорганізувалося в Херсонський земський банк. Серед інших іпотечних 

установ: Харківський земельний банк, створений в 1871 році, Полтавський 

земельний банк, заснований в 1872 році, Київський, Бессарабсько-Таврійський 

земельні банки та інші. Поряд із недержавними діяли також державні іпотечні 

установи — Дворянський земельний та Селянський поземельний банки. 

Ефективність їхньої діяльності засвідчують такі факти: Херсонський земський 

банк надавав позички з максимальним терміном 34 роки і 11 місяців під 6,75% 

річних; максимальний термін кредитів Харківського земельного банку становив 
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43 роки і 6 місяців при 6% річних, а максимальний термін кредиту 

Полтавського, Київського та Бессарабсько-Таврійського земельних банків 

складав 66 років і 2 місяці, при цьому річні відсотки спочатку не перевищували 

2,25% і лише згодом зросли до 6%. Зрозуміло, що кредити не змогли б 

надаватися на такий тривалий термін, якби вони не мали надійного 

забезпечення заставленими земельними ділянками та іншим нерухомим 

майном. Так, Харківський земельний банк надавав довготермінові кредити в 

обсязі, що не перевищували 60% вартості заставленої нерухомості; при цьому 

оформлялися довготермінові закладні листи. [1]  

В період столипінської аграрної реформи 1906-1910 рр. земельний фонд, 

накопичений Дворянським земельним та Селянський поземельним банками, 

дозволяв формувати хутори, заохочуючи селян до виходу з общини. Ділянки 

продавали селянам-одноосібникам, здатним організувати міцні господарства. У 

1917 році країну спіткали глобальні зміни, що визначили її розвиток більш ніж 

на сімдесят років. Політика більшовиків була спрямована на встановлення 

державної монополії на землю і знищення основних суб’єктів іпотечного 

кредитування. Після революції радянська влада націоналізувала фонди всіх 

банків — як державних, так і приватних. Багато років держава залишалася 

безроздільним монополістом у сфері кредиту, і тільки після розпаду СРСР 

іпотека в Україні починає відроджуватися [2]. 

  Висновки. Вивчення  українського історичного досвіду створення та 

функціонування державних установ для здійснення певних функцій управління 

земельними ресурсами та іпотечних банків допоможе створити на території 

сучасної України ефективно функціонуючі державний земельний та іпотечні 

банки. Створенням державного земельного банку та іпотечних банківських 

установ будуть сформовані усі необхідні інститути ринку іпотеки. Це дасть 

можливість створити сприятливі умови для більш ефективного функціонування 

іпотечного ринку житла в Україні. 
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Постановка проблеми. Англійська мова сьогодні – найбільш поширена 

мова Інтернету. Згідно зі статистикою за 2014 рік, майже 56% найбільш 

відвідуваних сайтів є англомовними [5]. 

Особливо цікавим є дослідження англійських скорочень в мережі 

Інтернет, які останнім часом отримали надзвичайно широке використання і 

викликають значні труднощі в їх розумінні. 

Проблеми скорочень розглядаються в багатьох дослідженнях вітчизняних 

і зарубіжних авторів. До найбільш відомих праць з цього питання можна 

віднести роботи І.В. Арнольд [1], Ф.С. Воройського [2], М.М. Сегаля, Р. Уельза, 

С.М. Єнікєєвої [3], Т. Пайлза, О.Л. Клименко [4] та інших. 

Метою роботи є дослідження англійських абревіатур та акронімів в мові 

Інтернету, як області, що сприяє забезпеченню високого рівня взаєморозуміння 

та співробітництва в усіх сферах діяльності світового співтовариства.  

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах абревіатури та 

акроніми широко використовується в мережевих текстах, а саме в текстах 

форумів і блогів. Таку популярність даного явища можна пояснити швидким 

темпом життя, необхідністю економії часу та письмового простору.  
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Матеріалом дослідження є 320 скорочень, отриманих методом суцільної 

вибірки з англомовних сайтів Інтернету та електронних словників. 

Проаналізувавши відібрані скорочення,  було складено наступну класифікацію: 

1. Літерні (ініціальні) абревіатури – абревіатури, які складаються з 

початкових літер вихідного словосполучення. Їх вимова відповідає алфавітному 

читанню букв (наприклад, EOM – End Of  Message, ASAP – As Soon As Possible, 

FTL – Faster Than Light).  

2. Складові абревіатури – абревіатури, утворені шляхом складання 

початкових складів називного словосполучення і у вимові являють собою єдине 

слово (наприклад, Lemeno – Let me know, Mab – may be).  

3. Скорочені абревіатури, що складаються з першого або кінцевого 

складів, та іноді зі слова і букв (наприклад, DSName – Date Set Name, COMPAC 

– COMputer Program for Automatic Control). 

4. Акроніми–слова (смислові), в яких початкові букви є звичайним 

словом. Вони є омонімами, тому в таких випадках для розуміння головну роль 

грає контекст (наприклад, HAND – Have a nice day, JOY – Just open yourself, 

GIRL – Goddess in real life). 

5. Змішані акроніми – слова, які утворені шляхом поєднання скорочення 

та цифри (2MORO – tomorrow, 4U – For you, 10Q – Thank you). 

6. Абревіатури, утворені частково на базі звукового скорочення, часто з 

домішкою символу, вираженого буквою (XX – Kisses, XOXO – Hugs and Kisses, 

ZZZ – sleeping). 

7. Абревіатури, які формуються шляхом  скорочення окремих слів, коли 

від них залишаються тільки приголосні, які дозволяють здогадатися про його 

значення (Ppl – people, RMR – remember, pls – please). 

Висновки. Інтернет-скорочення є дуже динамічним феноменом. Вони 

постійно поповнюється новими виразами, котрі вигадають самі Інтернет-

користувачі. Нами були досліджені найпоширеніші абревіатури та акроніми та 

складено їхню класифікацію в залежності від структури. 
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