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Постановка проблеми. Глобалізаційні про-
цеси найбільш проявили себе на світових 
фінансових ринках, посиливши взаємозалежність 
національних фінансових ринків вони ускладнили 
регулювання фінансових операцій та міжнародної 
фінансової діяльності. Розвиток і функціонування 
світового фінансового ринку вийшов повністю із 
під контролю і регулювання державними органами 
влади національного рівня, механізму регулювання 
та інституційного забезпечення щодо регулювання 
на наднаціональному рівні немає.

У сфері фінансових відносин зросла хаотич-
ність і непередбачуваність розвитку фінансових 
ринків, загострились відносини країн боржників 
і кредиторів, підвищився рівень нестабільнос-
ті світового фінансового ринку. Підвищився рі-
вень вразливості лібералізованих національних 
фінансових ринків країн, що розвиваються, а 
саме ризики: дестабілізації національних валют, 
нестійкості банківської системи, посилення ін-
фляційних процесів, відтоку короткострокових 
і середньострокових іноземних інвестицій, на-
ростання боргового навантаження на державні 
бюджети та банківську систему. Сформувались 

УДК 338.49: 339.92

ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

MONETARY REGULATION UNDER THE CONDITIONS 
OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Альона Олексіївна МЕЛЬНИК
к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету
E-mail: melnik_alona@bk.ru

Alyona O. MELNYK
Candidate of Economics, Associate Professor of Department of International Economic
 Relations of Khmelnytsky National University

Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, світова економічна криза, монетарна концепція регулювання фінансового ринку.
Key words: monetary regulation, the global economic crisis, monetary concept of financial market regulation.

Анотація. У статті досліджено доцільність за-
стосування сучасних засобів грошово-кредитного 
регулювання в умовах світової економічної кризи. 
Визначено недоліки та переваги монетарної 
концепції регулювання фінансових ринків. Окрес-
лено особливості застосування засобів грошово-
кредитного регулювання у країнах з різним рівнем 
економічного розвитку.

Summary. The article reviews the feasibility of 
modern monetary in the global economic crisis. 
The advantages and disadvantages of monetary 
concept of regulation of financial markets are 
defined. The characteristics of the application of 
monetary authorities in countries with different 
levels of economic development are determined.

передумови для виникнення фінансових криз та 
їх подальшого поширення світовою економікою з 
поступовим переростанням у світові економічні 
кризи. Активізація глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Важливу роль у теоретичному осмисленні гло-
балізаційних процесів на світовому фінансовому 
ринку відіграли відомі зарубіжні вчені В. Бансала, 
Дж. Баффет, П. Блек, І. Валерштейн, Дж. Вільямсон, 
Дж. Даннінг, Р. Дорнбуш, Х. Джеймс, М. Кастельс, 
Дж. Кейнс, А. Кругер, П. Кругман, Ф. Рут, Р. Ман-
делл, Г. Марковіц, Дж. Мертон, К. Омає, М. Портер, 
Дж.  Сакс, Дж.  Сорос, Дж.  Стігліц, Дж.  Тобін, 
Ю. Фама, Дж. Флемінг, М. Фрідмен, У. Шарп, Р. Шо-
уля, Й. Шумпетера та ін. Досліджуючи проблеми, 
що виникли в наслідок глобалізації фінансових 
ринків Х. Джеймс, зазначає про виникнення ново-
го економічного порядку, який буде досягнутий на 
ринках капіталів завдяки створенню системи між-
народного регулювання [4, с. 217].

Слід відзначити значний внесок російських 
вчених у розробку фундаментальних питань 
генезису глобальної фінансової системи, та-
ких як: С.  Афонцева, Т.  Валової, В.  Варнавсько-
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го, М.  Делягіна, Г.  Ділігенського, С.  Долгова, 
І.  Дороніна, Р.  Ентова, В.  Євстігнєєва, Л.  Зевіна, 
В. Іноземцева, О. Киреєва, Л. Красавіної, В. Кол-
лонтая, Е. Кочетова, В. Мартинова, С. Моїсєєва, 
О. Неклесси, Ю. Осіпова, М. Портного, Б. Рубцо-Неклесси, Ю. Осіпова, М. Портного, Б. Рубцо-, Ю. Осіпова, М. Портного, Б. Рубцо-
ва, Д. Смислова, В. Шенаєва, Ю. Шишкова та інші.

Різні аспекти сутнісних характеристик функ-
ціонування глобального фінансового ринку 
знайшли розробку й об�рунтування у працях ві- розробку й об�рунтування у працях ві-
тчизняних аналітиків: О.  Білоруса, С.  Боринця, 
В.  Будкіна, О.  Гаврилюка, А.  Гальчинського, 
В. Геєця, А. Даниленка, М. Дудченка, Л. Кістерсько-Геєця, А. Даниленка, М. Дудченка, Л. Кістерсько-, А. Даниленка, М. Дудченка, Л. Кістерсько-
го, А. Мокія, Г. Климка, В. Клочка, А. Кредісова, 
І. Лукінова, Д. Лук’яненка, З. Луцишин, Ю. Мако-Луцишин, Ю. Мако-, Ю. Мако-
гона, О. Мозгового, В. Новицького, Є. Панченка, 
Ю.  Пахомова, О.  Плотнікова, О.  Рогача, А.  По-Плотнікова, О.  Рогача, А.  По-, О.  Рогача, А.  По-
ручника, В.  Рокочої, А.  Румянцева, В.  Сіденка, 
С.  Соколенка, В.  Степаненка, В.  Федосова, 
А. Філіпенка, О. Шарова, О. Шниркова, А. Чухна 
та багатьох інших.

Мета статті – визначити доцільність застосу-
вання існуючих засобів грошово-кредитного ре-
гулювання в умовах світової економічної кризи.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. З’ясувати доцільність застосування 
засобів регулювання світового фінансового рин-
ку можна лише виявивши його характерні озна-
ки. Світовий фінансовий ринок є неоднорідною 
економічною системою оскільки включає до 
свого складу валютний, кредитний, фондовий, 
інвестиційний, страховий ринки. Всі складові є 
самостійно діючими економічними системами, 
які тісно взаємодіють між собою оскільки об-
слуговують обіг спільного товару – фінансових 
ресурсів, але в різних формах (валюти, кредити, 
цінні папери, інвестиції, страхові поліси).

Світовий фінансовий ринок є нестабільною 
складною системою, яка знаходиться під впли-
вом великої кількості зовнішніх факторів. Неста-
більність світового фінансового ринку поясню-
ється існуванням великої кількості фінансових 
ризиків, які по різному проявляються на різних 
стадіях розвитку фінансового ринку.

Сучасний світовий фінансовий ринок харак-
теризується:

- концентрацією великих обсягів операцій у 
світових фінансових центрах і офшорних зон, які 
є «тіньовими острівками» світової економіки;

- великими обсягами операцій обміну валют;
- зростанням обсягів фінансових потоків з 

обслуговування міжнародної торгівлі товарами;
- формуванням «шалених потоків» у вигля-

ді короткострокових кредитів і вкладень у цінні 
папери;

- наявністю великих потоків нелегальних 
грошей;

- швидким зростанням обсягу спекулятив-
них операцій в усіх сегментах фінансового ринку.

Сучасні тенденції нестабільного і непередба-
чуваного розвитку світового фінансового ринку 
вимагають формування ефективної системи ре-
гулювання за допомогою державних так і ринко-
вих засобів.

Регулювання світового фінансового ринку 
ускладнюється не лише багато вимірністю, але 
й масштабністю світового фінансового ринку. 
Насьогодні основними регулюючими органами 
фінансових ринків на національному рівні є цен-
тральні банки, а на світовому рівні – міжнарод-
ний валютний фонд (МВФ).

Міжнародний валютний фонд створений з 
метою технічного регулювання міжнародної ва-
лютно-фінансової ліквідності через систему пла-
тіжних балансів наприкінці ХХІ століття почав 
виконувати функцію регулятора фінансових по-
токів світового фінансового ринку.

Міжнародний валютний фонд прийняв 
участь у регулюванні світових фінансових ринків 
з середині 80-х років, після фінансової кризи зо-
внішньої заборгованості країн, що розвивають-
ся. МВФ взяв активну участь у реструктуризації 
боргів цих країн, а також почав самостійно нада-
вати кредити під проведення структурних еконо-
мічних реформ в проблемних країнах. Кредити 
МВФ у 90-х роках були вбудованими регулято-
рами світового і національних ринків, оскіль-
ки вони передбачали виконання урядами країн 
жорстких вимог стабілізаційних програм. Як 
правило, стабілізаційні програми передбачали:

- таргетирування грошової маси;
- встановлення валютних курсів;
- скорочення державних видатків;
- девальвація національної валюти;
- граничний розмір бюджетного дефіциту;
- граничні межі інфляції [2].

Перераховані засоби передбачають регулю-
вання фінансового ринку, відповідно до монетар-
ної теорії, шляхом регулювання грошової маси, 
оскільки контроль обсягу грошової маси забез-
печить регульовану інфляцію. За останні роки 
активних глобалізаційних процесів та зростання 
взаємозалежності національних економік моне-
тарна теорія виявила низка недоліків. По-перше 
ця концепція грошово-кредитного регулювання 
не враховує стан фінансової системи та характер 
розподілу грошових потоків між різними сфера-
ми виробництва.

Але обсяг грошової маси в обігу може вплину-
ти на інфляцію лише за умов незмінної швидко-
сті грошового обороту.

Таргетирування грошової маси застосовува-
лось як найбільш дієвий і простий засіб регулю-
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вання інфляції, який передбачає, що кількість 
грошей може змінюватись залежно від прогноз-
них трендових показників ВВП, швидкості гро-
шового обігу, мультиплікатора грошової бази.

Забезпечуючи стабільність валютного ринку, 
МВФ намагався нав’язувати окремим країнам 
встановлення цільових курсів валют. Регулю-
вання валютних курсів відбувалось, як прави-
ло, двома шляхами: встановленням фіксованого 
валютного курсу і фіксованого обмінного курсу 
валюти. Фіксація валютного курсу може забез-
печуватись шляхом створення валютних союзів 
чи прив’язкою національних валют країн, що 
розвиваються до більш стабільних валют сві-
ту. Використовуючи фіксацію валютних курсів 
уряди країн, що розвиваються мають можли-
вість зменшити витрати на здійснення валют-
них операцій, зменшити мінливість курсів на-
ціональних валют. Основним недоліком цього 
засобу регулювання є втрата самостійності у 
проведенні грошово-кредитної політики.

Фіксація обмінних курсів валют забезпечує 
стабільність національної валюти, шляхом під-
тримки вартості національної валюти відносно 
валюти іншої країни чи групи країн. Даний засіб 
регулювання має ряд недоліків: втрата самостій-
ності у проведенні грошово-кредитної політики; 
виникає можливість здійснення валютних спе-
куляцій, великі обсяги яких можуть викликати 
зміни у паритетах валют і знизити рівень ста-
більності національної валюти; об�рунтований 
обмінний курс встановлює пряму залежність від 
рівня цін на внутрішньому ринку.

Зазначені засоби регулювання світово-
го фінансового ринку не були ефективними, 
оскільки встановлені нормативні значення по-
казників не завжди відповідали дійсності і не 
досягались і цим самим підвищувався рівень 
нестабільності національних ринків. МВФ не 
приділяв уваги кредитуванню реальної еконо-
міки та функціонуванню ефективної банків-
ської системи, в деяких випадках намагаючись 
зменшити інфляцію сприяв знижуванню лік-
відності банківської системи.

З’ясувавши низький рівень ефективності 
вище зазначених засобів, МВФ змінив модель 
регулювання світового фінансового ринку ви-
значивши найбільш пріоритетними напрям-
ками: кредит і банківську діяльність. Осно-
вними засобами регулювання світового фі-
нансового ринку стали пропозиція кредитів та 
таргетирування інфляції.

Кредит, як засіб регулювання фінансово-
го ринку прямо впливає на можливість розви-
тку реального сектору та проведення структур-
них реформ економіки країн, що розвиваються. 

Центральні банки окремих країн, що залучають 
зовнішні кредити мають низку засобів регулю-
вання їх використання на внутрішньому ринку: 
рівень відсоткових ставок, цільове використання 
кредитних коштів, резервні вимоги банків, опе-
рацій на відкритому ринку. Перераховані інстру-
менти центральних банків спроможні не лише 
підвищити ефективність використання зовніш-
ніх кредитів але й регулювати обсяги грошової 
маси в економіці.

Таргетирування інфляції передбачає прогно-
зування та утримання рівня інфляції на визна-
ченому рівні в залежності від темпів росту ВВП. 
Цей засіб регулювання фінансового ринку спри-
яє утриманню прогнозованому рівню інфляції та 
зменшує тиск інфляційних очікувань на економі-
ку. На практиці грошово-кредитне регулювання 
зводилось до утримання інфляції на 2 % рівні 
шляхом регулювання лише відсоткової ставки, 
всі інші засоби (рівень економічного росту, ва-
лютні обмеження, обмінний курс валют та інші) 
ігнорувались чи їх вплив був обмежений. Недо-
ліком цього засобу було те, що не завжди вда-
валось досягати запланованих обсягів грошової 
маси і це в свою чергу викликало сумніви в його 
ефективності. Крім того втримання інфляції 
будь-якою ціною в кінцевому результаті під час 
світової економічної кризи 2008 року призвело 
до економічного спаду в Ісландії при майже ну-
льовій інфляції (0,3 %) [5].

Низка країн з розвинутою економікою стала 
поступово відходити від постулатів монетарної 
теорії допускаючи зростання інфляції до 5 %, але 
при цьому підтримували стабільність фінансового 
ринку викуповуючи державні цінні папери та цінні 
папери страхових компаній, пенсійних фондів на-
повнюючи економіку країн ліквідністю на довго-
строковий період (у деяких випадках до 3–5 років).

Варто зазначити, що накачування економіки 
ліквідністю дало свій результат лише у еконо-
мічно розвинутих країнах, а у країнах з нероз-
винутою ринковою економікою це викликало б 
зворотній результат, оскільки вони є імпортно-
залежними і це посилило б падіння курсів націо-
нальних валют.

Характер валютного регулювання теж змінив-
ся з 2002 року МВФ запропонував країнам з не-
стабільними валютами змінити фіксовані курси 
на плаваючі та зняти обмеження щодо іноземних 
обсягів капітальних потоків. На думку МВФ пла-
ваючі валютні курси зменшать негативний вплив 
спекулятивних операцій на вартість валют. Але 
варто зазначити, що вільне плавання слабких 
валют на світовому ринку є не завжди виправда-
ним, це підтверджує досвід багатьох країн східної 
Азії в умовах світової кризи [3]. Неефективність 
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і недоцільність застосування даного засобу про-
демонструвала і світова економічна криза 2008 
року різке коливання курсу долара і євро спри-
яло б спекулятивним атаками на національні ва-
люти країн, що розвиваються. Запобігаючи таку 
ситуацію країни навпаки ввели додаткові валют-
ні обмеження і перевели валютне регулювання у 
ручний режим з метою забезпечення стабільнос-
ті національних валют.

Дані засоби регулювання світового фінансо-
вого ринку зробили більш доступними фінансові 
ресурси для країн, що розвиваються. Це в свою 
чергу призвело до формування значних зовніш-
ніх боргів, оскільки світові фінансові ресурси 
стали доступними для окремих суб’єктів госпо-
дарювання, а саме великих промислових підпри-
ємств та банківських установ. Великий рівень 
корупції та політичної нестабільності в країнах, 
що розвиваються сприяли не ефективному ви-
користанню зовнішніх фінансових ресурсів і 
формуванню великих зовнішніх боргів. Відсут-
ність ефективного контролю за використанням 
зовнішніх кредитів на внутрішніх ринках при-
звели до перевиробництва, необ�рунтованого за-
вищення цін на продукцію та ресурси, а також до 
їх проїдання. На доступних фінансових ресурсах 
економіки країн почали розростатись без реаль-
ного під�рунтя перетворюючись на «повітряні 
кулі», у гонці за над прибутками суб’єкти госпо-
дарювання не намагались сформувати реальну 
основу свого подальшого розвитку, збільшились 
обсяги обігу саме фінансового, а не реального ка-
піталу. Не гнучке регулювання обігу кредитних 
ресурсів на внутрішніх ринках країн, що розви-
ваються з боку їх центральних банків не забез-
печило стійкого економічного розвитку, а лише 
тимчасове економічне зростання.

Під негативним впливом світової економічної 
кризи та великим рівнем ризикованості фінансо-
вих операцій «повітряна куля» кредитного ринку і 
не регульованої банківської системи лопнула з най-
гіршими наслідками для всієї світової економіки.

Насьогодні ефективність регуляторів світо-
вого фінансового ринку викликає значні сумні-

ви, оскільки вони не взаємодіють з регуляторами 
внутрішніх фінансових ринків окремих країн.

Неефективність засобів регулювання МВФ 
зумовлена ще тим, що глобалізація змінила не 
лише структуру фінансового ринку, але й збіль-
шила впливовість приватних інституцій з вели-
чезним фінансовим капіталом діяльність яких не 
підлягала регулюванню з боку як національних 
так і світових регуляторів.

Враховуючи нестійкість і нерідко катастро-
фічність світового фінансового ринку деякі фі-
нансисти схильні до створення єдиної валютної 
системи і центрального світового банку, але ця 
ідея не відповідає існуючій в світі економічній 
ситуації щодо протидії трьох центрів (Північної 
Америки, Європи, Південно-Східної Азії) [1].

Висновки. Фінансовий ринок в умовах глоба-
лізації є сферою зародження небезпек як для роз-
винутих країн, так і для країн, що розвиваються. 
Можна виділити такі основні небезпеки світово-
го фінансового ринку:

- поява глобальних фінансових криз;
- зменшення суверенітету країн, що розви-

ваються в наслідок формування зовнішніх боргів 
і боргової залежності;

- невідповідність між розвитком фінансової 
і реальної сфер економіки;

- фінансове підпорядкування мало розвину-
тих країн економічно розвинутим.

Останні тенденції розвитку світового фінан-
сового ринку визначають необхідність побудови 
механізму чіткої взаємодії внутрішніх і світових 
регуляторів глобального фінансового ринку. Слід 
сформувати ієрархічну систему регулювання ви-
значивши конкретну роль, завдання і повноважен-
ня кожного з них. Така система може бути створе-
на лише на добровільних засадах більшості країн 
світу, активних учасників міжнародних відносин 
в умовах взаємного погодження дії регуляторних 
засобів. Поодинокі, лише частково пов’язані засо-
би регулювання світового фінансового ринку не 
можуть ефективно впливати на суб’єктів господа-
рювання і охоплювати всі їх сфери діяльності на 
світовому фінансовому ринку.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах між-
народні економічні відносини характеризуються 
процесом утворення інтеграційних угруповань, 
які забезпечують узгоджений розвиток і взаємо-
доповнення регіонів та держав в інтересах ефек-інтересах ефек- ефек-
тивного використання ресурсів і більш повного 
задоволення потреб учасників цього процесу. 
Великі економічні простори покликані сприяти 
не лише лібералізації міжнародної торгівлі, але й 
розвиткові форм співробітництва, які у багатьох 
країнах донині були нетрадиційними. До них на-
лежать обмін технологіями, послугами, робочою 
силою, а також збільшення обсягів здійснюваних 
інвестицій.

Метою статті є дослідження інтеграції як пе-
реплетіння процесів ціноутворення та ціноре-
гулювання в межах регіональних та глобальних 
міжкраїнних утворень.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Вирівнювання цін в країнах, що інте-
груються, відбувається через лібералізацію зо-
внішньої торгівлі, зниження тарифних обмежень 

УДК 336.71

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР 
ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ЦІНОРЕГУЛЮВАННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION AS A FACTOR 
OF PRICING AND PRICE REGULATION IN THE DOMESTIC MARKET

Наталія Василівна РОГОВА
в. о. доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту Черкаського інституту банківської справи
УБС НБУ (м. Київ)
E-mail: rogovay-ua.mail.ru

Natalia V. ROGOVA
Acting Associate Professor of Accounting and Audit Department 
of Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the NBU (Kyiv)

Ключові слова: інтеграція, ціни, ціноутворення, цінорегулювання, грошово-кредитна політика, бюджетна політика, цінова конвергенція, індекс 
відносних рівнів цін.
Key words: integration, prices, pricing, price regulation, monetary policy, fiscal policy, price convergence, index of relative standards of prices.

Анотація. У статті досліджено інтеграцію 
у сфері ціноутворення та цінорегулювання з по-
гляду конвергенції рівнів цін і динаміки їх руху та 
універсалізації макроекономічних методів регу-
лювання цін через зближення інструментарію 
грошово-кредитної та бюджетної політики.

Summary. The article dwells on the integration in the 
field of pricing and price regulation from the viewpoint 
of convergence of price levels and dynamics of their 
fluctuations and universal macroeconomic methods 
of adjusting the prices through rapprochement of 
monetary and budgetary policy tools.

на їх продукцію, універсалізацію інструментів 
регулювання макроекономічної динаміки цін. У 
результаті цінової інтеграції відбувається кон-
вергенція рівнів, структури і динаміки цін серед 
інтегрованих країн. Тому інтеграцію у сфері ціно-
утворення та цінорегулювання ми досліджуємо в 
двох аспектах:

- як конвергенцію рівнів цін та динаміки їх 
руху з перебігом часу;

- як універсалізацію макроекономічних мето-
дів регулювання цін через зближення інструмента-
рію грошово-кредитної та бюджетної політики.

У Європейському Союзі конвергенція цін роз-
глядається як невід’ємна умова вирівнювання 
рівнів економічного розвитку країн-учасниць. 
Порівняння цінових змін залежить не тільки від 
руху рівнів цін, але й від валютних курсів. Разом 
ці два фактори вирішальним чином впливають 
на витрати та кінцеві ціни в країнах-членах.

Із запровадженням в обіг єдиної валюти –
євро, процес порівняння цін у країнах єврозони 
став прозорішим, тому що зіставлення цін, ви-
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ражених в одній грошовій одиниці, в різних кра-
їнах не становить труднощів. За таких умов ціна 
одного й того ж товару в різних країнах може 
коливатись залежно від географічного розташу-
вання та рівня бюджетних регуляторів. Проте 
не всі ціни на товари й послуги зближуються 
однаковими темпами. Наприклад, конвергенція 
цін на житло необов’язково відбувається таки-
ми ж темпами, як на споживчі товари.

Для зіставлення рівнів цін у країнах з різними 
грошовими одиницями використовується понят-
тя паритету купівельної спроможності (ПКС), 
показник якого дозволяє порівнювати між краї-
нами обсяги виробництва чи рівні цін. ПКС за-
стосовують також як об’єктивний показник об-
мінного курсу валют. Безпосереднє зіставлення 
рівнів цін між країнами здійснюється за допомо-
гою трьох наступних індикаторів.

Першим вимірювачем міжкраїнних цінових 
відмінностей виступає індекс реальних кінце-
вих витрат, який показує відносну вартість по-
рівнюваних товарів чи товарних груп і широко 
використовується міжнародними економічни-
ми організаціями для проведення міжкраїнних 
цінових порівнянь.

Іншим, не менш важливим вимірювачем ці-
нової конвергенції є індекс відносних рівнів цін 
як відношення показника ПКС до значення ва-
лютного курсу. Він дає змогу зіставляти рівні 
цін в окремих країнах із середнім значенням по 
групі країн: його значення понад 100 % свідчить 
про підвищений рівень цін в країні і сигналізує 
про доцільність імпортування нею товарів, які 
дешевші в інших країнах-партнерах; навпаки, 
країни, що мають індекс порівняльних рівнів 
цін нижчий за сусідів, можуть виступати саме 
експортерами товарів. На такому методичному 
підході �рунтується оцінка рівнів цін, яка здій-
снюється Євростатом.

У даному контексті відношення ВВП, обчис-
леного в доларах США за середнім фактичним 
курсом, до ВВП, обрахованого департаментом 
статистики МВФ за паритетом купівельної 
спроможності в умовних міжнародних дола- в умовних міжнародних дола-
рах, свідчить про відхилення рівнів цін кін-
цевої продукції певної країни від паритетних 
рівнів цін:

Icpl = GDPcp / GDPppp * 100 ,

де Icpl – індекс порівняльних рівнів цін, %;
GDPcp – обсяг ВВП у поточних цінах за певний 

період, у доларах США;
GDPppp – ВВП у поточних цінах за парите-

том купівельної спроможності, у міжнародних 
доларах.

Вагами для міжнародних зіставлень рівнів 
цін служать коефіцієнти відхилення фактичного, 
середнього за період курсу національної валю-
ти до долара США відносно паритетного курсу, 
що розраховуються Організацією економічного 
співробітництва і розвитку та Світовим банком 
для кожної країни і надалі використовуються 
персоналом МВФ при оцінці перспектив розви-
тку світової економіки.

Крім двох вище зазначених показників, Єв-
ростат використовує коефіцієнт варіації порів-
няльних рівнів цін як індикатор цінової конвер-
генції серед членів Євросоюзу.

Як свідчать фактичні дані за 1996–2011 рр., 
відносні рівні цін кінцевої продукції (ВВП) іс-
тотно різнились в окремих країнах ЄС. Данія, 
Швеція та Фінляндія мали упродовж усього 
аналізованого періоду відчутно вищі ціни по-
рівняно з іншими країнами Євросоюзу. Шістка 
країн – засновниць європейської інтеграції (Ні-
меччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, 
Люксембург), а також Велика Британія, Ірландія 
та Австрія вирізняються на загальному тлі роз-
винутими господарськими системами з високим 
обсягом ВВП на одну особу та відносно вищим 
рівнем цін кінцевої продукції. Постсоціалістичні 
країни формують третю групу країн з низькими 
відносними рівнями цін кінцевої продукції. Так, 
у 2010 р. відносний рівень цін був найнижчим у 
Болгарії і становив 49,1 % від рівня, визначено-
го за паритетом купівельної спроможності. До 
Болгарії наближаються Румунія (63,4 %), Литва 
(64,1 %) і Польща (64,9 %).

Загалом за означений період рівні цін в кра-
їнах ЄС поступово зближувались, окрім 2008 р., 
коли внаслідок негативної дії світової фінансово-
економічної кризи коефіцієнт варіації рівнів цін 
в ЄС дещо збільшився. Наявність цінової конвер-
генції підтверджує коефіцієнт варіації рівнів цін, 
який знизився з 44,4 % у 1996 р. до 26,6 % у 2010 р. 
Також слід відмітити, що постійне розширення 
ЄС за рахунок нових членів негативно відобра-
зилося на даному показнику. Так, за підсумками 
2010 року коефіцієнт варіації цін за ПКС стано-
вив у групі країн, що перші прийняли євро як 
єдину валюту (ЄС-13) – 10,58 %, а з додаванням 
до них Великої Британії та Данії, що мають власні 
валюти – 13,28 %.

Долучивши до показників ЄС аналогічні по-
казники України, помічаємо підвищення коефі-
цієнта варіації відносних рівнів цін приблизно на 
2  відсоткових пункти, проте загальна тенденція 
до цінової конвергенції країн ЄС та України при 
цьому залишається чинною.

Дещо інші результати отримано при проведен-
ні аналогічних розрахунків для 11 країн СНД (з 
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2009 р. зі складу СНД вийшла Грузія). Впродовж 
усього аналізованого періоду відносно нижчими 
були ціни в Киргизстані і Таджикистані (відпо-
відно 38,3 та 38,2 % у 2010 році). Верхню частину 
цінового діапазону посідали в 2005 р. Російська 
Федерація (45,0 %), Казахстан (43,4 %) та Грузія 
(40,7 %), а в 2010 р. – Казахстан (75,0 %), Росія 
(66,3 %) та Азербайджан (59,7 %).

Коефіцієнти варіації відносних рівнів цін у 
країнах СНД за 1996–2010 рр. також свідчать про 
відносне зростання розходження цінових показ-
ників. Неоднакові за характером та спрямованіс-
тю трансформаційні процеси в пострадянських 
республіках зумовили різношвидкісну зміну 
внутрішніх цін, що, зрештою, виразилось у зрос-
танні з часом розбіжностей у рівнях цін. Можна 
виокремити чотири основні фази цього процесу:

І фаза: 1996–1998 рр. Відносна стабільність, що 
зумовлена порівняно однаковими економічними 
умова. Середній коефіцієнт варіації – 19,6 %.

ІІ фаза: 1999–2004 рр. Період бурхливого 
економічного відновлення та розвитку окре-
мих країн-членів СНД в порівнянні із глибокою 
економічною депресією в інших країнах-членах 
об’єднання. Середній коефіцієнт варіації стано-
вить 40,0 %.

ІІ фаза: 1999–2004 рр. Період бурхливого 
економічного відновлення та розвитку окре-
мих країн-членів СНД в порівнянні із глибокою 
економічною депресією в інших країнах-членах 
об’єднання. Середній коефіцієнт варіації зріс до 
40,0 %.

ІІІ фаза: 2005–2008 рр. Стабілізація та усеред-
нення темпів економічного розвитку у більшості 
країн-членах об’єднання. Середній коефіцієнт 
варіації впав до 20,3 %.

ІV фаза: 2009 р і до сьогодні. Вплив глобальної 
фінансової кризи (насамперед девальвація націо-
нальних валют по відношенню до долара США) 
та прояви рецесії у розвинених країнах світу 
спричиняють локальну цінову нестабільність у 
експортоорієнтованих економіках країн СНД. 
Середній коефіцієнт варіації зростає до 22,76 % 
у 2010 році.

Зростання розбіжності відносних рівнів цін є 
результатом дезінтеграційних процесів на про-
сторі колишнього СРСР і знаменує собою цінову 
дивергенцію (як антипод цінової конвергенції на 
зближення цін).

У міру розвитку міжнародної економічної 
інтеграції та цінової конвергенції цілком при-
родно, що макроекономічна динаміка цін за-
лишається неоднаковою в різних групах країн у 
межах навіть одного інтеграційного угрупован-
ня. Цінова конвергенція означає, що вищі темпи 
інфляції спостерігатимуться в країнах з нижчим 

відносним рівнем цін. І, навпаки, країни з вищим 
відносним рівнем цін матимуть нижчі темпи ін-
фляції. Причому, це правило цінової конверген-
ції буде чинним за умови порівняно стабільних 
курсових співвідношень. Підвищена інфляція, 
що супроводжується девальвацією національної 
валюти, підриває як внутрішню, так і зовнішню 
купівельну спроможність національних грошей і 
не призводить (або уповільнює) до цінової кон-
вергенції. Винятком є група країн з єдиною валю-
тою, де різношвидкісні інфляційні процеси май-
же не впливають на курсові коливання спільної 
валюти і свідчитимуть про зближення відносних 
рівнів цін при зазначеній вище інфляції.

У нашому дослідженні макроекономічну ди-
наміку цін відстежено за трьома показниками:

1) дефлятор ВВП як вимірювач зміни цін 
кінцевої продукції за індексом Пааше;

2) індекс споживчих цін (ІСЦ), обчислений у 
середньому за період (за рік), як показник зміни цін 
фіксованого кошика споживчих товарів і послуг;

3) ІСЦ, обчислений на кінець періоду, як 
темп приросту цін фіксованого кошика спожив-
чих товарів і послуг за індексом Ласпейреса.

За всіма трьома показниками серед країн ЄС 
лідерами виступали Румунія, Латвія і Болгарія, 
де сумарні темпи інфляції за 2005–2011 рр. були 
значно вищими за аналогічні показники країн-
партнерів по Євросоюзу. Високі темпи інфляції 
в Болгарії та Румунії у кризовому 1997  р., дещо 
нижчі інфляційні сплески в Угорщині, Польщі, 
Словаччині зумовили великі значення коефіці-
єнтів варіації ІСЦ загалом по співтовариству. 
Щоправда, досягнувши максимуму в 1997 р. у 
338,2 %, надалі вони поступово знижувались до 
рівня 52,5 % у 2010 р. Долучення до ЄС-27 цінової 
динаміки української економіки в різні роки не-
значно відхиляло значення коефіцієнтів варіації 
як у менший, так і більший бік. Загалом же спо-
стерігаємо збіжність макроекономічної цінової 
динаміки у міру стабілізації економік постсоці-
алістичних країн-членів ЄС. В той же час варто 
відзначити період 2008–2009 рр., коли відбулося 
різке зростання варіації ІСЦ в ЄС внаслідок дії 
світової фінансово-економічної кризи. Причому 
для країн-членів ЄС в цей час характерним було 
значне зниження ІСЦ і навіть дефляція (Естонія, 
Ірландія, Мальта, Латвія та Португалія), що було 
головною причиною зниження конвергенції.

Розбалансованість господарських систем по-
страдянських держав у 90-ті роки XX ст. та по-XX ст. та по- ст. та по-
ступова їх стабілізація на початку XXI ст. яскра-XXI ст. яскра- ст. яскра-
во відбились на ціновій ситуації в цих країнах. 
Інфляційний фон у Співдружності незалежних 
держав виявився вищим, ніж в інших країнах 
світу. Найбільш високоінфляційними в 1996–
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2010 рр. були економіки Білорусі, Таджикистану 
та Туркменістану. Дефлятор ВВП у зазначених 
країнах становив відповідно 31909,0 %, 7332,5 % 
та 5983,5 %; ІСЦ (середній за період) – 18720,6 %, 
5307,3  % та 4982,8  %; ІСЦ (на кінець періоду) – 
15071,2  %, 1384,5 % та  1539,8  %. Найнижча в 
СНД інфляція спостерігалась в країнах Закав-
каззя – Азербайджані, Вірменії та Грузії (остан-
ня вийшла зі складу СНД). За дефлятором ВВП 
інфляція становила відповідно 175,3  %, 96,0  % 
та 174,7 %; за ІСЦ (середнім за період) – 55,3 %, 
77,5  % та 176,7  %; за ІСЦ (на кінець періоду) – 
41,8 %, 59,0 % та 126,5 %.

Незважаючи на загальний підвищений ін-
фляційний фон у Співдружності, коефіцієнти 
варіації тут були нижчими, ніж серед країн ЄС і 
демонстрували тенденцію до зближення темпів 
інфляції. Насамперед це пояснюється віднос-
ною однорідністю краї-членів СНД за рівнем 
економічного розвитку.

Починаючи з 1998 р. до початку кризи у 2008 
році значення коефіцієнтів неухильно зменшу-
вались, досягнувши у 2008 р. величини 29,1 %. 
Проте у 2008 та 2009 роках дана тенденція змі-
нилась на протилежну, що спричинило підви-
щення ІСЦ до 41,8 та 70,0 % відповідно. За під-
сумками 2010 року позитивна динаміка щодо 
зближення темпів інфляції відновилася, а зна-
чення коефіцієнту варіації впало до 31,3 %.

Інфляція в Україні за аналізований період не 
була екстремальною порівняно з іншими країна-
ми СНД, і тому за низку років коефіцієнти варіації 
без урахування інфляції в Україні виявились ви-
щими за аналогічні показники за участю України.

Крім рівнів та динаміки цін, в інтегрованих кра-
їнах кількісно зближується структура цін на про-
дукцію підприємств реального сектору, оскільки 
відбувається зближення вартості виробничих ре-
сурсів під впливом їх транскордонного руху.

Основний фактор виробництва – праця – також 
демонструє зближувальну динаміку своєї ціни по 
інтеграційному угрупованню у країнах ЄС. Інший 
важливий фактор виробництва – капітал – також 
демонстрував тенденції до зближення у рамках ін-
теграційного об’єднання європейських країн. 

Ціна такого важливого фактору виробництва 
як земля протягом періоду суттєво відрізнялася 
як по країнам ЄС, так і по країнам СНД. Врахову-
ючи різну урбанізацію територій, для порівняння 
даного показника доцільно використати ринкову 
ціну сільськогосподарської землі.

Висновки. За результатами моделювання ці-
нової динаміки в Україні та СНД, з одного боку, 
та України і ЄС, з іншого, виявлено процес кон-
вергенції цін, який швидше відбувається в ЄС 
та Україні, тоді як дезінтеграційні процеси країн 
СНД супроводжуються збільшенням коефіцієнтів 
варіації цін.
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Проблема поиска инвестиций для финанси-
рования новых производственных проектов, ре-
конструкции и модернизации имеющихся про-
изводств, всегда остро стояла для руководства 
любого субъекта хозяйствования. Компромисс 
необходимо найти, учитывая различные факто-
ры – объемы инвестиций, сроки финансирова-
ния, стоимость, количество кредиторов и усло-
вия взаимоотношения с ними, быстрота решения 
и оформления вопросов и ряд других. Истори-
чески сложилось так, что наиболее распростра-
ненным решением данного вопроса являлся бан-
ковский кредит, использование альтернативных 
источников, в частности облигационных займов 
долгое время в республике не рассматривалось. 
Никакие сравнительные преимущества корпора-
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тивных облигаций в отношении других инстру-
ментов финансового рынка (основные преиму-
щества облигаций для эмитента представлены 
в таблице) не могли сгладить недостатки дан-
ного инструмента. При этом основные пробле-
мы были связаны с недостаточной развитостью 
рынка ценных бумаг, пробелами в нормативно-
правовой базе и сфере налогообложения.

С началом либерализации белорусской эконо-
мики правительством были приняты целый ряд 
мер направленных на активизацию рынка корпо-
ративных облигаций. Первыми осваивать рынок 
облигационных займов в 2006 году начали банки. 
В настоящее время корпоративные облигации 
являются основой роста белорусского рынка цен-
ных бумаг. За последние 5 лет объем рынка кор-
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поративных облигаций вырос в 186 раз, с начала 
2008 года - в 20,7 раза и достиг показателя более 
12,6 трлн рублей или 4,2 млрд долларов США в 
эквиваленте. Главным фактором развития рынка 
корпоративных облигаций является то, что все 
доходы от вложения в местные корпоративные 
облигации, выпущенные в период с 1 апреля 2008 
года по 1 января 2013 года, и их перепродажа в 
пределах текущей стоимости не облагаются на-
логом на доходы. В данном сегменте банки име-
ют доминирующее присутствие на рынке, как в 
качестве эмитентов – 82 % рынка корпоративных 
облигаций, так и в качестве инвесторов. Незна-
чительное число эмитентов – из корпоративного 
сектора – 15 % и жилищного – 3 %. Показатели 
этих эмитентов небольшие, однако, здесь важна 
положительная тенденция.

С принятием в 2008 году ряда законодатель-
ных актов Республики Беларусь субъекты хозяй-
ствования получили возможность использовать 
широко распространённый в мире инструмент 
публичного заимствования – андеррайтинг.

Андеррайтинг (в значении, принятом на фон-
довом рынке) – это покупка или гарантирование 

покупки ценных бумаг при их первичном разме-
щении для продажи публике.

Андеррайтер – финансовый посредник или 
их группа, обслуживающая и гарантирующая 
первичное размещение ценных бумаг, осу-щест-
вляющая их покупку для последующей перепро-
дажи частным инвесторам. В этом качестве он 
принимает на себя риски, связанные с не разме-
щением ценных бумаг. Наиболее активно в миро-
вой практике оказанием андеррайтинговых услуг 
занимаются инвестиционные, универ-сальные и 
другие банки.

Услуги банков-андеррайтеров по организа-
ции, размещению и обслуживанию выпусков об-
лигаций юридических лиц включают:

- консультирование эмитента в части опре-
деления параметров и условий выпусков обли-
гаций; определение правоспособности эмитента 
по осуществлению выпуска облигаций; выявле-
ние потенциальных поручителя, гаранта, депози-
тария; выбора оптимального времени выхода на 
рынок и др.;

- подготовка пакета документов (Решение о 
выпуске, Проспект эмиссии, Краткая информация) 

Таблица 1
Основные преимущественные характеристики выпуска облигаций

№ Преимущества Характеристика преимущества

1.

Снижение стоимости заимствований в результате 
публичного привлечения финансовых ресурсов 
по рыночным ставкам (диверсификация базы ин-
весторов, непосредственный выход на конечных 
инвесторов)

Как показывает практика, уже при первом выпуске об-
лигаций эмитент получает более дешевые средства по 
сравнению с коммерческим кредитом. При надлежащей 
работе с выпуском облигаций стоимость последующих 
заимствований (новых выпусков облигаций) может зна-
чительно снизиться, а срок обращения – увеличиться

2.

Повышение прозрачности и информационной 
открытости эмитента, создание публичной кре-
дитной истории (облигационные займы в большей 
мере, чем банковские кредиты способствуют фор-
мированию публичной кредитной истории)

Размещение облигаций является публичным фактом, 
который отражается в средствах массовой информа-
ции, проходит государственную регистрацию в Депар-
таменте по ценным бумагам Министерства финансов 
Республики Беларусь. Все это способствует повышению 
инвестиционной привлекательности эмитента в глазах 
инвесторов

3.

Независимость от отдельно взятого кредитора, 
отсутствие риска отзыва кредита по причинам, не 
зависящим от заемщика (привлечение ресурсов 
при сохранении независимости от кредиторов)

Все условия займа исчерпывающе отражены в проспекте 
эмиссии ценных бумаг. Владельцы облигаций не вправе 
оказывать давление на эмитента и требовать досрочного 
погашения долга (даже в случае ухудшения финансового 
положения эмитента)

4. Увеличение сроков кредитования
Правильно организованный облигационный заем (при 
включении механизма безотзывных оферт) позволяет 
привлекать средства на срок от 1 до 5 лет

5. Налоговые льготы Обслуживание облигационного займа относится на се-
бестоимость продукции предприятия

6. Привлечение средств под будущие расходы и вло-
жения

Привлеченные посредством облигационного займа сред-
ства можно направить на расходы, запланированные на 
будущие периоды
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для государственной регистрации облигаций;
- оформление пакета документов для допу-

ска облигаций к размещению на бирже;
- осуществление размещения облигаций на 

биржевом и внебиржевом рынках;
- осуществление функций платежного аген-

та (выплата дохода, погашение);
- оказание депозитарных услуг эмитенту 

облигаций.
Совмещение банком всех вышеперечисленных 

функций дает возможность эмитенту миними-
зировать размер уплачиваемого комиссионного 
вознаграждения и тем самым сократить конеч-
ную стоимость заимствования. Использование 
разветвленной филиальной сети банка позволяет 
привлекать к участию в приобретении выпусков 
облигаций инвесторов по всей стране.

В ходе исследования проводились расчеты 
стоимости банковского кредита и стоимости об-
лигационного займа, размещенного при посред-
ничестве банка. Полученные результаты доказа-
ли существенные выгоды, как для банка, так и для 
клиента при проведении данных операций. Так, в 
апреле 2012 г. организация, уже более 6 месяцев 
находящаяся на рассчетно-кассовом обслужива-
нии в ОАО «Белагропромбанк», могла получить 
кредит в сумме 4 000 000 000 белорусских рублей 
сроком на 12 месяцев под 21 % годовых. А сто-
имость привлечения средств в таком размере в 
форме облигационного займа обошлась бы 9,66–
9,76 % годовых, в зависимости от размещения об-
лигаций на биржевом или внебиржевом рынках.

На эффективность андеррайтинговых услуг 
для банка существенное влияние оказывают 
нормы Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь, Национального банка 
Республики Беларусь от 12.04.2011 N 482/10 
«О  Программе развития рынка ценных бу-
маг Республики Беларусь на 2011–2015 годы». 
В соответствии, с которым освобождены от 
налогообложения доходы, полученные от опе- доходы, полученные от опе-
раций с корпоративными облигациями, выпу-
щенными в пятилетний период (с 1 апреля 2008 
г. до 1 января 2013 г.). Следовательно, суммы 
комиссионных платежей, уплачиваемых орга-
низацией за выпуск и размещение облигаций 
льготируются при расчете налога на прибыль. 
А сумма процентных доходов, полученных при 
кредитовании юридического лица, подлежит 
налогообложению в полном объеме.

Анализируя динамику развития рынка корпо-
ративных облигаций за 2009–2011гг. полученные 
тенденции можно комментировать по-разному: 
как положительные, так и отрицательные явления.

В 2011 году зарегистрировано 420 выпусков 
корпоративных облигаций, а сумма зарегистри-

рованной эмиссии составила 42 882,1 млрд рублей. 
При этом, объем эмиссии зарегистрированных 
выпусков возрос по сравнению с 2010 годом в 
2,8 раза (в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
в 2,0 раза). Количество эмитентов составило 178 
юридических лиц. По типам эмитентов облигаций 
в РБ выделяют банки, небанковские организации 
и местные исполнительные и распо-рядительные 
органы. Первыми осваивать рынок облигационных 
займов в 2006 году начали банки и их доля, как 
по количеству эмитентов, так и по количеству 
выпусков и объему эмиссии была наибольшей. 
Доля облигаций небанковских организаций в 2011 
году в общем объеме выросла с 18,7 % (2 851,2 млрд 
рублей) до 42,3 % (18 148,3 млрд рублей). Доля 
облигаций небанковских организаций в 2010 году в 
общем объеме выросла с 5,77 % (447,33 млрд рублей) 
до 18,7 % (2 851,2 млрд рублей). По объему эмиссии 
по прежнему лидируют банки их доля от общего 
объема эмиссии облигаций составляет 51,4 %.

По состоянию на 01.01.2012 г. в обращении на-
ходилось 714 выпусков облигаций 301 эмитента на 
сумму эмиссии 65 545,8 млрд рублей. По состоянию 
на 01.01.2011 в обращении находилось 502  выпуска 
корпоративных облигаций 154 эмитентов на об-
щую сумму эмиссии 13 744,7 млрд рублей.

Таким образом, можно говорить о положи-
тельной тенденции роста количественных пока-
зателей первичного рынка облигаций. Однако, 
можно ли, утверждать о качественных характе-
ристиках рынка облигаций?

301 эмитент облигаций это 6,36 % от обще-
го количества акционерных обществ и 0,18 % 
от общего количества действующих юридиче-
ских лиц на территории Республики Беларусь. 
При росте объемов кредитов выданных банка-
ми секторам экономики в 1,6 раза показатели 
роста объемов эмиссии облигаций выглядят 
более значительными, однако, абсолютные ве-
личины (147867,0 млрд руб – объем кредитов 
выданных банками республики секторам эко-
номики и 42882,1 млрд руб – сумма зареги-
стрированной эмиссии) не позволяют утверж-
дать о том, что облигационные займы стали 
серьезной альтернативой банковскому креди-
тованию. И причины этого могут скрываться в 
недостаточной осведомленности финансовых 
служб предприятий и организаций, а также не-
полноценной работе банков по продвижению 
новых услуг.

С другой стороны, растут показатели емкости 
белорусского рынка корпоративных облигаций с 
0,16 % в 2008 г. до 15,6 % в 2011 г. по объему за-
регистрированных выпусков облигаций, с 0,18 в 
2008 г. до 23,9 % в 2011 г. по объему облигаций, 
находящихся в обращении на конец года.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

По данным ОАО «Белорусская валютно-фон-
довая биржа» сектор вторичных торгов облига-
циями юридических лиц в 2011 году оказался на 
втором месте по оборотам с объемом сделок в 
5,5 трлн белорусских рублей и количеством сде-
лок, равным 2325. По оборотам данный сегмент 
рынка занял в 2011 году 12,7 % всего биржево-
го рынка. В сравнении с 2010 годом в 2011 году 
выросли как объемы, так и число сделок обли-
гациями юридических лиц: на 63,5 % и 3,2 раза. 
По темпам роста количества сделок данный 
сегмент рынка оказался на первом месте в 2011 
году среди других сегментов биржевого рын-
ка ценных бумаг Республики Беларусь. Однако 
остается открытым вопрос, сохранит ли бело-
русский рынок корпоративных облигаций эти 
тенденции после января 2013 г., когда переста-
нет действовать налоговая льгота.

Следовательно, среди основных характери-
стик рынка облигаций Республики Беларусь, 

можно отметить: отсутствие дефолтов; преоб-
ладание обеспеченных облигаций в корпоратив-
ном секторе (за исключением облигаций банков); 
излишнее доминирование банков на рынке; от-
сутствие прозрачности; удлинение сроков обра-
щения выпускаемых облигаций; «технический» 
характер большинства выпусков; отсутствие 
ликвидности и снижение доходности. Наметив-
шиеся положительные тенденции на первичном 
и вторичном рынках корпоративных облигаций 
свидетельствуют о том, что политика либерали-
зации белорусской экономики дает свои резуль-
таты. Однако, для того чтобы признать их поло-
жительными, еще необходима долгая совместная 
работа различных субъектов экономических и 
общественных взаимоотношений по улучшению 
уровня жизни населения, повышения финансо-
вой грамотности, обеспечения притока инвести-
ций в экономику, достижения стабильности эко-достижения стабильности эко- стабильности эко-
номики в целом.
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Экономическое развитие страны зависит от 
многих факторов, среди которых особое вни-
мание отводится эффективности платежной 
системы. В свою очередь, эффективность пла-
тежной системы зависит от уровня развития 
ее подсистем, а именно: системы расчетов в не-
финансовом секторе (между экономическими 
субъектами – предприятиями), системы отноше-
ний предприятий и банков, и, наконец, системы 
межбанковских расчетов.

Организация денежных расчетов с исполь-
зованием безналичных денег гораздо предпо-
чтительнее платежей наличными деньгами, 
поскольку в первом случае достигается значи-
тельная экономия на издержках обращения. 
Широкому применению безналичных расчетов 
способствует разветвленная система банков, а 
также заинтересованность государства в их раз-
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Summary. This article describes the basic 
mechanism of non-cash payments in Uzbekistan. 
The analysis of operations by means of non-cash 
payment is carried out. On the basis of the analy-
sis and evaluation of current situation, the identi-
fied problems, the appropriate recommendations 
and suggestions are worked out for further im-
provement of the system of non-cash payments.
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витии, как по вышеотмеченной причине, так и 
с целью изучения и регулирования макроэконо-
мических процессов.

Ключевым элементом денежно-кредитной 
системы является платежный оборот. Особенно 
важное место в нем занимают системы электрон-
ного перевода денег на основе компьютерных 
технологий. Формирование новых экономиче-
ских механизмов в Узбекистане обусловливает 
всё возрастающую роль кредитно-финансовых 
институтов в оказании финансовых услуг граж-
данам, предприятиям и организациям. При этом 
определяющим фактором становится эффек-
тивность функционирования систем денежных 
расчетов. Современный этап развития экономи-
ки нашей республики характеризуется всё более 
интенсивным использованием электронных 
средств передачи и обработки информации, что 
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позволяет сформировать систему электронного 
перевода денежных средств.

Постановка проблемы. Платежная система 
Узбекистана в течение последних лет претер-
певает глубокие изменения, обусловленные, с 
одной стороны, макроэкономическими про-
цессами, затрагивающими сферу безналичных 
расчетов, с другой – развитием технологий, что 
позволяет решать задачи по совершенствова-
нию управления рисками, ускорения расчетов, 
минимизации издержек и т. д.

Наряду с этим, существует ряд проблем, кото-
рые не только необходимо учитывать, но и актив-
но решать с помощью привлечения дополнитель-
ной информации, изучения зарубежного опыта, 
нахождения приемлемых алгоритмов и т. п.

На сегодняшний день в республике уровень 
развития системы безналичных расчетов, авто-
матизированных банковских систем, программ-
но-аппаратных средств и опыт работы персона-
ла поднялись на качественно новую ступень, и 
возникает необходимость привлечения больше-
го внимания к вопросам управления, поддержа-
ния рентабельности и эффективности их функ-
ционирования в конкурентной среде.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Теоретические основы безналичных 
расчетов исследованы многими зарубежными 
учеными экономистами как А. В. Шамраев [1], 
Г. А. Шварц [2], М. П. Березина [3], А. М. Косой 
[4], Ю. А. Пряжникова [5] и др.

Безналичные расчеты и их некоторые пробле-
мы изучены в научных трудах отечественными 
учеными экономистами как И. А. Муругова [6, 7], 
К. Н. Наврузова [7], Х. У. Рахимова [8], М. И. Юл-
дашев, А. А. Ахмедов [11], Б. Ф. Эйвазов [9, 10].

Цель статьи – исследовать основной меха-
низм функционирования безналичных расче-
тов в Узбекистане и выявить основные пробле-
мы их совершенствования.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. На территории Республики Узбекистан 
безналичные расчеты осуществляются на осно-
ве Положения «О безналичных расчетах в Ре-
спублике Узбекистан» № 1122 от 15.04.2002 г., со-
гласно которому расчетные операции осущест-
вляются банками с депозитных счетов клиен-
тов. Законодательной базой для регулирования 
отношений по безналичным расчетам являются 
Законы Республики Узбекистан «Об электрон-
ных платежах» и «Об электронном документоо-
бороте», «Об электронной цифровой подписи», 
Гражданский Кодекс РУз [13].

Коммерческие банки хранят денежные сред-
ства клиентов на их счетах, зачисляют поступа-
ющие на эти счета суммы, выполняют распоря-

жения клиентов об их перечислении и выдаче 
со счетов, проводят другие банковские опера-
ции. Платежи производят за счет собственных 
средств клиента, а в отдельных случаях за счет 
кредита банка. Зачисление средств на счет по-
лучателя осуществляется лишь после списания 
этих средств со счета плательщика.

При наличии достаточных денежных средств 
на депозитном счете до востребования юриди-
ческого лица списание средств осуществляется 
в порядке поступления распоряжений владель-
ца счета по его платежным поручениям или в 
порядке поступления других денежных требо-
ваний к этому банковскому счету, с акцептом 
или без акцепта. При недостаточности денеж-
ных средств на депозитном счете до востребова-
ния списание средств осуществляется на основе 
Инструкции «О порядке списания денежных 
средств с банковских счетов хозяйствующих 
субъектов» № 2342 от 15.03.2012 г.

В свою очередь, расчёты между банка-
ми Республики Узбекистан проводятся на 
основе Положения «О порядке осуществле- Положения «О порядке осуществле-Положения «О порядке осуществле- «О порядке осуществле-
ния электронных платежей через межбанков-
скую платежную систему Центрального банка» 
№ 1545 от 14.02.2006 г. [14].

В соответствии с этим положением, для уве-
личения надежности и безопасности функцио-
нирования платёжной системы организованы 
Центр расчетов Центрального банка (ЦР ЦБ) и 
Главный центр информатизации (ГЦИ). ЦР ЦБ 
– это отдел управления учета, отчетности и рас-
четов Главного управления Центрального бан-
ка Республики Узбекистан города Ташкента, в 
функции которого входит открытие и обслужи-
вание корреспондентских счетов головных офи-
сов коммерческих банков и бесперебойное обе-
спечение электронных расчетов между ними. 
ГЦИ – центр, обеспечивающий техническое, 
программное и эксплуатационное сопровожде-
ние межбанковской платежной системы в соот-
ветствии с действующим законодательством, а 
также договорами между ГЦИ и банками.

Межбанковская платежная система пред-
назначена для осуществления электронных 
платежей в национальной валюте между 
банками через их корреспондентские счета 
(корсчета), открытые в Центральном бан-
ке Республики Узбекистан. Для организации 
межбанковских расчётов банки вступают в 
корреспондентские отношения друг с другом 
(банки-корреспонденты).

Правильная организация межбанковских 
расчетов имеет важное значение для эконо-
мики, так как от проведения расчетов между 
банками зависит бесперебойность кругообо-
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рота средств предприятий. Межфилиальные 
расчёты после их отражения по счетам балан-
са называются межфилиальными оборотами 
(МФО). Настоящее время межбанковских рас-
чёты делят на две следующие группы: а) рас-
четы между филиалами одного банка, т. е. вну-
трибанковская платежная система (через го-
ловной банк, минуя ЦР ЦБ); б) расчеты между 
филиалами разных банков, т. е. межбанковская 
платежная система (через единый ЦР ЦБ).

По корреспондентским счетам коммерческих 
банков осуществляется различные операции, 
среди которых преобладающими являются 
операции по безналичным расчётам между кли- по безналичным расчётам между кли-
ентами разных банков. Электронные платежи 
от банков осуществляются только в пределах 
остатка средств на корсчете, если иное не огово-
рено в договоре между ЦР ЦБ и банком.

В соответствии вышеупомянутым положе-
нием используются следующие стандартные 
виды платежных документов, установленных 
Центральным Банком Республики Узбекистан.

Мемориальный ордер (№ 0505411008) исполь-
зуется для осуществления безналичных перево-
дов денежных средств по письменным поручени-
ям граждан, не связанных с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности и операци-
онных расходов банков в безналичной форме.

В случае выявления ошибок после заключе-
ния операционного дня, составления баланса 
и отправки в Центральный банк Республики 
Узбекистан такие ошибочные записи должны 
исправляться обратными записями по тем сче-
там, по которым они были сделаны (методом 
обратного сторно), исправления должны вно-
ситься на основании исправительных мемори-
альных ордеров. Списание со счетов в таких 
случаях производится без согласия клиентов, о 
чем необходимо указать в договоре на банков-
ское обслуживание.

Платежное поручение (№  0505411002) – по-
ручение клиента обслуживающему его банку о 
перечислении (переводе) определенной суммы 
со своего счета на счет получателя.

Платежное требование (№ 0505411001) – де-
нежно-расчетный документ, содержащий тре-
бование получателя средств плательщику об 
уплате определенной суммы через банк.

При учете операций по платежным требова-
ниям, для которых срок оплаты еще не насту-
пил, помещаются в картотеку №  1 (Расчетные 
документы, ожидающие срока оплаты). При 
отсутствии или недостаточности средств на 
депозитном счете плательщика, требование по- счете плательщика, требование по-
мещается в неоплаченной сумме в картотеку № 2 
(Расчетные документы, не оплаченные в срок), 

о чем сообщается в банк получателя средств в 
течение 3 дней в обязательном порядке, и опла- 3 дней в обязательном порядке, и опла-
чивается по мере поступления средств в поряд-
ке, установленном законодательством.

Инкассовое поручение (№  0505411013) – 
поручение получателя средств банку списать 
средства со счета плательщика в бесспорном 
порядке.

Документарный аккредитив (№ 0505411009) – 
форма расчетов, при котором банк, открывший 
аккредитив (банк-эмитент), по поручению свое-
го клиента (плательщика) и в соответствии с его 
указаниями берет на себя обязательство произ-
вести платеж в пользу его контрагента – полу-
чателя средств или предоставить полномочия 
другому банку производить такие платежи при 
условии представления получателем средств до-
кументов и выполнения иных условий, предус-
мотренных аккредитивом.

Расчетный чек коммерческого банка 
(№  0505411005) – поручение клиента обслужи-
вающему его банку произвести платеж со счета 
чекодателя на счет чекодержателя определенной 
суммы средств.

Также безналичные расчеты могут осущест-
вляться с использованием банковской пласти-
ковой карточки, которая представляет собой 
персонифицированное платежное средство, 
выпущенное банком, удостоверяющее нали-
чие в соответствующем банке счета владельца 
карточки и дающее право на приобретение то-
варов, работ или услуг без уплаты наличными 
деньгами.

Форма безналичных расчетов представляет 
собой совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, к числу которых относятся способ платежа 
и соответствующий ему документооборот.

Документооборот – это система оформления, 
использования и движения расчетных докумен-
тов и денежных средств, куда входят: выписка 
грузоотправителем счета-фактуры и передача 
его другим участникам расчетов; содержание 
расчетного документа и его реквизиты; сроки 
составления расчетного документа и порядок 
предъявления его в банк, а также другим участ-
никам расчетов; порядок и сроки оплаты рас-
четного документа, перевода и получения де-
нежных средств и другие сведения.

Конкретная форма безналичных расчетов 
между плательщиком и получателем средств 
определяется ими самими в хозяйственных до-
говорах (соглашениях). Прием документов от 
клиентов производится банком в течение дня в 
зависимости от времени работы банка с клиен-
тами. Зачисление средств на счет клиента про-
изводится в банке на основании электронных 
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денежно-расчетных документов, поступающих 
по системе электронных платежей.

Далее приведем анализ количества и объемов 
транзакций посредством безналичных форм 
расчетов в объеме безналичного платежного 
оборота (см. табл. 1–2).

По сравнению с 2005 годом количество и 
объем безналичных платежей, проведенных в 
2011 году через межбанковскую платежную си-
стему, выросли на 1,9 и 14,1 раза соответствен-
но и составили 44,2 млн транзакций на сумму 
688,9 трлн сум.

Анализ показывает что, доля безналичных 

расчетов, по большинству видов платежных 
документов в общем объеме безналичного пла-
тежного оборота в 2005–2011 годах значительно 
снизилась. Это снижение произошло в основном 
за счет повышения доли расчетов посредством 
мемориального ордера в общем объеме платеж-
ного оборота, тогда можно было оценивать это   
как положительная ситуация. Доля объема без-
наличных расчетов посредством мемориальных 
ордеров в общем объеме платежного оборота в 
2011 году составила 46,0 %, что выше на 2,7 п. п. 
по сравнению с 2005 годом.

Преобладающей формой безналичных рас-

Таблица 1
Соотношение количества транзакций различных форм безналичных расчетов
 в общем количестве транзакций через межбанковскую платежную систему (%)

Платежные 
документы

Период

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Изменение, 
п. п.

Мемориальные 
ордера 29,3 30,2 31,3 30,5 34,2 36,0 38,7 9,4

Платежные 
поручения 61,6 61,6 60,6 62,4 59,4 58,0 55,4 –6,2

Платежные 
требования 3,0 3,1 3,0 2,7 2,3 1,9 1,5 –1,5

Инкассовые 
поручения 5,9 5,1 5,1 4,3 3,7 3,5 4,3 –1,6

Документарные 
аккредитивы 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,009 0,007 0,004

Расчетные чеки 0,19 0,04 0,04 0,03 0,34 0,49 0,08 -0,11

Источник: [12].

Таблица 2
Доля объемов форм безналичных расчетов в общем объеме транзакций 

через межбанковскую платежную систему (%)

Платежные 
документы

Период

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Изменение, 
п. п.

Мемориальные 
ордера 43,3 47,6 46,9 46,8 46,0 45,3 46,0 2,7

Платежные 
поручения 55,1 50,7 51,8 52,2 53,5 54,3 53,7 –1,4

Платежные 
требования 0,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 –0,6

Инкассовые 
поручения 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 –0,8

Документарные 
аккредитивы 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 –0,01

Расчетные чеки 0,0023 0,0006 0,0005 0,0004 0,0018 0,0020 0,0003 –0,0020

Источник: [12].
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четов в 2011 году оставались расчеты, совер-
шаемые с использованием платежных поруче-
ний (55,4 % от общего количества транзакций 
и 53,7 % от общего объема платежей) (рис. 1–2). 
По сравнению с 2005 годом их количество уве-
личилось на 1,7 раза и составило 24,5 млн тран-
закций, а объем платежей – на 13,7 раза (до 
369,7 трлн сум).

Наибольшие значения доли транзакций по-
средством безналичных форм расчетов в общем 
объеме платежного оборота имеют платежные 
поручения – 53,7 % и мемориальные ордера – 
38,7 %, наименьшее – расчетные чеки (0,0003 %). 
Также, низкий уровень доли транзакций по-
средством безналичных форм расчетов в общем 
объеме платежного оборота составляют инкас-
совые поручения (0,2 %), платежные требования 
(0,1 %) и документарные аккредитивы (0,01 %). 
Для сравнения уровень доли транзакций по-
средством банковских пластиковых карт в об-
щем объеме безналичного платежного оборота 
составляет 1,3 %.

Анализ показывает что, доля безналичных 
форм расчетов, таких как платежные требо-
вания, инкассовые поручения, документар-
ные аккредитивы и расчетные чеки в общем 
объеме безналичного платежного оборота в 
2005–2011 годах оставалась низкой. Это свиде-
тельствует о том, что существуют определенные 
резервы по развитию безналичных расчетов по-
средством вышеупомянутых форм безналичных 
расчетов. Изменение объема использования 
форм безналичных расчетов, каждый из кото-
рых имеет своеобразные преимущества и недо-
статки, активно влияет финансово-хозяйствен-
ную деятельность хозяйствующих субъектов. 
В целом, использование безналичных расчетов 
будет способствовать сокращению дебиторской 
и кредиторской задолженности между хозяй-
ствующими субъектами.

Выводы. Постоянный характер предостав-
ления расчетных услуг и обширная география 

платежей обусловливают необходимость соблю-
дения их надежности, безопасности, точности, 
своевременности, относительно невысокой сто-
имости, большой степени доверия между сто-
ронами, участвующими в расчетах. Соблюдение 
этих требований достигается посредством соз-
дания широкой сети банков-корреспондентов на 
страновом и межстрановом уровнях. Поскольку 
все банки имеют счета в Центральном банке, не-
редко становится экономичнее проводит расче-
ты именно через него, нежели расширять кор-
респондентскую сеть и рассредоточивать в по-
следней свои ликвидные средства. Стабильность 
осуществления расчетов открывает большие воз-
можности для моделирования систем, отвечаю-
щих потребностям разнообразных участников, а 
также для стандартизации системы, типизации и 
развития так называемых стандартизированных 
расчетных услуг.

Важно понимать значение правильно органи-
зованной и нормально функционирующей си-
стемы безналичных расчетов в целом и платеж-
ной системы в частности. Безусловно, причины 
масштабного кризиса, который переживает эко-
номики мира макроэкономического порядка, но 
важнейшим инструментарием и непременным 
условием проведения стабилизирующих меро-
приятий и дальнейшего продуктивного функ-
ционирования всего хозяйственного механизма 
будет являться система безналичных расчетов.

Таким образом, стратегической целью со-
вершенствования системы безналичных расче-
тов должно стать ее превращение в надежный и 
отлично функционирующий инструментарий, 
способствующий макроэкономической стаби-
лизации и, в конечном итоге, экономическому 
росту. В этом движении к стратегической цели 
можно выделить несколько уровней.

1. Система межбанковских безналичных 
расчетов в современных условиях представля-
ет собой основу безналичных расчетов, в том 
смысле, что основные информационные потоки, 

Рис. 1. Доля объемов форм
 безналичных расчетов  в общем объеме тран-

закций через межбанковскую платежную 
систему 2011 г.

Рис. 2. Соотношение количества транзакций раз-
личных форм безналичных расчетов  в общем ко-

личестве транзакций через межбанковскую 
платежную систему 2011 г.
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благодаря которым платежи становятся безот-
зывными и окончательными, проходят именно 
через эту систему. Касательно задач, связанных 
с оптимизацией механизма межбанковских рас-
четов можно выделить следующее:

- поддержание текущей ликвидности 
участников (в качестве частной проблемы мож-
но рассматривать обеспечение «запаса прочно-
сти» корсчетов посредством составления кален-
даря платежей);

- минимизация рисков при осуществлении 
расчетов;

- создание рыночного механизма поддер-
жания мгновенной ликвидности банков (кре-
дитная политика центрального банка, в том 
числе в части предоставления внутридневного 
кредита).

Данный комплекс задач должен решаться цен-
тральным банков, оформляться в виде программ-
ных документов и реализовываться посредством 
разработки, внедрения и контроля за исполнени-
ем предписаний инструктивных материалов.

2. В том числе, объем требований клиен-
та к банку отражается на его расчетном (теку-
щем) счете. На корреспондентских счетах бан-
ков отражаются уже суммы требований к бан-
кам-корреспондентам. Сложность и важность 
расчетных взаимоотношений предопределяет 
необходимость установления единообразия 
посредством регулирования. Это требует вы-
работки единой концепции стандартизации и 
сертификации банковской деятельности.

Значительной проблемой является задерж-
ка расчетов банками, ЦР ЦБ, предприятиями. 
Эти задержки связаны с большим потоком бу-
мажных носителей с финансово-денежной ин-
формацией. Представив в банк платежное по-
ручение о перечислении средств в трех экзем-
плярах, предприятие получает от банка третий 
экземпляр с распиской в приеме поручения и 
штампом банка. Затем предприятие по выписке 
из своего лицевого счета может удостоверить-
ся в списании со счета перечисленной суммы. 
Но если банк ведет расчеты через ЦР ЦБ, такие 
бухгалтерские проводки – лишь предпосылки 
межбанковских платежей, которые совершают-
ся ЦР ЦБ и начинаются в тот момент, когда там 
производится списание средств с корсчета бан-
ка. В документообороте также иногда проис-
ходят заминки. Известно, что некоторые банки 
задерживают платежные поручения на стадии 
передачи их в ЦР ЦБ и в течение какого-то вре-
мени используют средства, предназначенные 
для перевода, в качестве кредитного ресурса. 
И наоборот, по поступившим через ЦР ЦБ на 
счет предприятия средства банк может задер-

жать бухгалтерскую проводку по их зачисле-
нию на расчетный счет предприятия.

Поэтому для улучшения техники расчетов 
становится необходимым в рамках все страны 
идентификация участников расчетов в виде 
идентификационных номеров налогоплатель-
щика (ИНН), банковских идентификацион-
ных кодов (БИКов) и т. п. Единообразная си-
стема идентификации и индексации адресатов 
бумажных документов или направляемых по 
электронным каналам связи сообщений явля-
ется важным условием сокращения количества 
ошибок и задержек в их обработке. Весьма ак-
туально разрабатывать стратегию и маркетинг 
в сфере оказания расчетных услуг, учитываю-
щих особенности различных групп клиентов. В 
банковской практике это находит выражение в 
специфике расчетно-кассового обслуживания 
особо важных (VIP) клиентов, крупнейших кор-
пораций, средних и мелких фирм, частных лиц с 
последующей классификацией их деятельности 
по отраслям, регионам и т. д. В то же время для 
обеспечения надежности системы, защиты ин-
тересов всех групп участников расчетов требу-
ется надзор со стороны государственного орга-
на, которым является центральный банк.

3. Дальнейшее развитие и совершенство-
вание инструментария безналичных расчетов 
между хозяйствующими субъектами. Не говоря 
уже о том, что в здоровом экономическом меха-
низме нет места неплатежам, бартеру и прочим 
элементам натурального хозяйства, требуется 
развивать принятые в современном деловом 
обороте инструменты безналичных расчетов, 
прежде всего, имеется в виду аккредитивы, ин-
кассо и чеки.

Реальностью на сегодняшний день является пре-
обладание такой формы расчетов, как банковский 
перевод с использованием в качестве платежного 
документа платежного поручения. Его особое пре-
имущество – это возможность полного контроля 
над качеством поставляемого товара. Что касается 
его основного недостатка это не гарантированность 
платежа. Каждый коммерческий банк хорошо знает 
своих платежеспособных клиентов, которые также 
вовремя и полностью выполняют обязательства по 
поставке товаров перед партнерами. С целью со-
вершенствования практики безналичных расчетов 
посредством платежных поручений целесообразно 
внедрить широкое использование гарантий, вы-
даваемых коммерческими банками по платежным 
обязательствам и поставкам товаров вышеупомя-
нутых клиентов. Что в результате предоставляет 
следующие экономические эффекты:

- повышается объем комиссионных дохо-
дов коммерческих банков;
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- не возникает трудность возврата заранее 
оплаченных сумм по поставляемым товарам;

- возникает возможность вовремя и полно-
го получения сумм поставленных товаров.

4. Повышение объема расчетов посред-
ством платежных требований свидетельству-
ет о существовании негативного воздействия 
на деятельность хозяйствующих субъектов 
поставщиков товаров. Поскольку платежные 
требования выставляются после поставки то-
вара с целью взыскания его суммы. Из-за не 
взыскания вовремя суммы товара приводит к 
увеличению дебиторской задолженности хо-
зяйствующих субъектов и следствии возникает 
негативное влияние на их финансовое состоя-
ние. Кроме того, возникает другая проблема, 
платежи посредством платежных требований 
осуществляются без акта сверки дебиторско-
кредиторской задолженности.

5. В условиях существования проблемы де-
биторской и кредиторской задолженности между 
хозяйствующими субъектами повышение объ-
ема безналичных расчетов посредством доку-
ментарных аккредитивов имеет большое значе-
ние. Так как платежи по поставленным товарам и 
оказанным услугам в аккредитивах являются га-
рантированными. В практике республики основ-
ная часть документарных аккредитивов состоит 
из обеспеченных аккредитивов. В обеспеченной 
форме документарных аккредитивов сумма ак-
кредитива депонируется на отдельном расчетном 
счете, и платежом является средства в депониро-
ванном расчетном счете. Основными недостатка-
ми обеспеченного аккредитива являются:

- выход части денежных средств предпри-
ятий из хозяйственного оборота, в следствии 
возникает сильное негативное воздействие на 
денежные потоки предприятий;

- коммерческие банки не имеют возмож-
ность получить высокий доход от аккредитив-
ной услуги. Но в условиях мирового кризиса 
нужно использовать обеспеченный докумен-
тарный аккредитив при экспорте товаров на за-
рубежные страны.

В развитых странах необеспеченная форма 
документарных аккредитивов почти не приме-
няется. По этой причине коммерческий банк 
берет на свою ответственность поручительство 
платежа по аккредитиву. В результате этого с од-
ной стороны предотвращается выход денежных 
средств предприятий из хозяйственного оборо-
та, с другой стороны коммерческие банки полу-
чают высокий комиссионный доход от аккреди-
тивной услуги за платежный риск.

6. В республике расчеты с расчетным че-
ком коммерческого банка практически не осу-

ществляются. Чековая форма расчетов широ-
ко применяется в международной банковской 
практике. Один из ее особых преимуществ в 
том, что чеки ускоряют реализацию товаров и 
денежное обращение, предоставляют возмож-
ность сокращения дебиторско-кредиторской 
задолженности. Поскольку чеков можно пере-
дать через индоссамент третьему лицу.

7. Проблема использования инкассо заклю-
чается в несовершенстве механизма применения 
инкассовой формы безналичных расчетов:

- отсутствует вид инкассо чистое инкассо;
- придается приоритетное значение ис-

полнению инкассо, предъявленным по налого-
вым платежам.

В результате придания приоритета осущест-
влению платежей по налоговым обязанностям 
наблюдается замедление оборотного коэффи-
циента дебиторской задолженности. Налого-
вая служба выставляет инкассо без акта сверки 
дебиторско-кредиторской задолженности. В 
большинстве случаев инкассовые поручения 
выставляются предприятиям, не имеющим за-
долженность в текущий период по налоговым 
платежам, и впоследствии взимается налог на 
будущий период. В конечном счете, увеличива-
ется размер дебиторско-кредиторской задол-
женности между хозяйствующими субъектами.

В банковской практике развитых стран, в том 
числе США, Японии применяется календарная 
последовательность платежей. В этой последова-
тельности, какой вид задолженность хозяйству-
ющего субъекта возникает раньше, тот и первым 
оплачивается. В результате не придается приори-
тет платежам в Государственный бюджет с пла-
тежами, осуществляемых в пользу предприятий 
частного сектора.

8. В международной практике эффек-
тивным способом сокращения дебиторско-
кредиторской задолженности между хозяй-
ствующими субъектами является обращение 
коммерческих векселей. Тратты (переводные 
коммерческие векселя) передаются через ин-
доссамент другим субъектам. Тратты предо-
ставляют возможность не только сокращения 
дебиторско-кредиторской задолженности, но 
и возможность повышения объема дисконт-
ных и форфейтинг кредитов. Так как форфей-
тинг основан в учете дисконтных кредитов без 
права регресса, то дисконтные кредиты осно-
ваны в учете тратт с правом регресса. Учет 
коммерческими банками тратт, выпущенных 
эмитентами высоким уровнем платежеспо-
собности, предоставляет возможность полу-
чения высокий процентный доход.

Банки как профессиональные финансовые 
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посредники должны активно развивать такие 
привлекательные для предприятий услуги, как, 
например, факторинг, форфейтинг, способство-
вать форсированному внедрению интерактив-
ных систем (интернет-банкинг) и т. д. Иными 
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Постановка проблеми. Сучасні компанії сти-
каються з безпрецедентним тиском зі сторони 
ринку. Виживають і стають успішними ті з них, 
які ведуть свій бізнес найефективнішим спосо-
бом, добиваючись зниження операційних витрат 
при збереженні високої якості товарів та послуг. 
Однією з найсучасніших та перспективних біз-
нес-моделей, що дозволяє отримати реальні кон-
курентні переваги, є застосування аутсорсингу.

Під аутсорсингом (від англ. outsourcing – ви-
користання зовнішніх джерел) розуміють част-
кову або повну передачу робіт із забезпечення 
бізнес-процесів стороннім організаціям для 
концентрації власних зусиль на основній діяль-
ності компанії, що виконується власним персо-
налом з використанням власних ресурсів. Такий 
метод ведення бізнесу став відомим ще з почат-
ку 1960-х років, проте банки розвинутих країн 
почали застосовувати його масштабніше лише 
з початку 1990-х. Це пояснюється специфічніс-
тю банківської діяльності, високим ступенем її 
регульованості, а також традиційно притаман-
ними банкам розумним консерватизмом та обе-
режністю у використанні запозичених з інших 
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сфер національної економіки інноваційних роз-
робок, у тому числі, і у сфері управління. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З цього ж часу аутсорсинг став об’єктом погли-
блених наукових досліджень. Широко відомими 
є роботи таких зарубіжних авторів як Р. Аалдерс, 
Ж.-Л. Бравар, А. Какабадзе, С. Календжян, С. Кле-
ментс, В. Курьянович, Дж. Хейвуд та інших. Деякі 
аспекти безпосередньо банківського аутсорсингу 
розглядаються у працях С.  Волченкова, К. Кара-
ченцева, Дж. Сінкі, Дж. Пуджала, хоч й ці автори 
недостатньо розкривають мотиви та наслідки ви-
користання аутсорсингу комерційними банками, 
його особливості у банківській сфері, ризики, що 
супроводжують його впровадження.

На жаль, в українській економічній літературі 
практично відсутні теоретичні праці, присвячені 
проблемам аутсорсингу у банківському секторі, 
лише окремі матеріали у періодичній пресі інфор-
мують про напрями його застосування вітчизня-
ними банками. Отже, можна констатувати, що 
нагромаджений певний практичний досвід потре-
бує систематизації та теоретичного узагальнення 
для створення умов для подальшого розвитку цієї, 



ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

28 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (8) 2012

у цілому, перспективної моделі організації банків-
ського бізнесу.

Метою статті є об�рунтування, на основі ана-
лізу зарубіжного досвіду, необхідності та напря-
мів регулювання наглядовими органами засто-
сування комерційними банками аутсорсингу для 
забезпечення стабільного та надійного функціо-
нування національної банківської системи. 

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Базельський комітет з банківського нагляду 
визначає банківський аутсорсинг як викорис-
тання у даний час або у майбутньому установою, 
діяльність якої регулюється, третьої сторони (афі- якої регулюється, третьої сторони (афі-
льованої структури у межах корпоративної гру-
пи або організації, що є зовнішньою відносно до 
корпоративної групи) для виконання на постійній 
основі діяльності, що звичайно здійснюється са-
мою регульованою установою [1, с. 4].

Основною метою застосування аутсорсингу 
традиційно вважають економію витрат та опти-
мізацію процесів. Утім, все більш масштабне ви-
користання аутсорсингових схем у комерційних 
банках, які виконують найважливішу функцію по-
середництва у розподілі фінансових ресурсів між 
економічними суб’єктами, поряд з перевагами по-
роджує проблеми, що обумовлені зростаючою за-
лежністю банківських установ від діяльності сто-
ронніх структур. Річ у тому, що поступово взаємо-
відносини у рамках аутсорсингових контрактів 
переходять у нову якість: від моделі «банк – поста-
чальник послуг» до моделі «банк – стратегічний 
партнер», коли сервісним провайдерам доруча-
ється виконувати деякі ключові банківські опера-
ції. Зокрема, Дж. Сінкі зазначає, що вже у 1990 рр. 
європейські банки вдавалися до аутсорсингу своєї 
основної діяльності: лише у 1998 році 340 банків та 
ощадних установ підписали аутсорсингові контр-
акти на обслуговування новітніх систем, що забез-
печували основну банківську діяльність [2, с. 148].

Одночасно у банківському секторі відбувало-
ся перенесення виконання окремих функцій та 
операцій за національні межі, у країни, де наявна 
кваліфікована та відносно дешева робоча сила. Лі-
дерами з офшорингу, тобто зарубіжному аутсор-
сингу, зараз виступають Індія, Індонезія, Філіппі-
ни, Сінгапур, Китай, країни Південної Америки. 
Офшоринг охопив практично всі бізнес-функції, 
при цьому найбільше зростання спостерігається 
у таких сферах, як обробка операцій, фінанси та 
управління кадрами. Розвивається також офшо-
ринг наукоємних процесів, таких як інвестицій-
ний банківський аналіз та дослідження.

Отже, складалася ситуація, коли фактично від-
бувалося послаблення контролю державних регу-
люючих органів за функціонуванням банківської 
системи, оскільки вони не могли впливати на ді-

яльність партнерів банків по аутсорсингу, яка за 
деякими важливими напрямами чинила суттєвий 
вплив на фінансові установи та визначала параме-
три їх фінансового стану.

Саме у цей період, на рубежі ХХ–ХХІ ст., у бага-
тьох країнах органи нагляду формують перші нор-
мативні документи, спрямовані на регулювання 
видів та обсягів діяльності, що передаються бан-
ками на аутсорсинг, а також їх взаємовідносин з 
аутсорсерами. Так, у 1999 році Швейцарська феде-
ральна банківська комісія розробила «Директиви 
з аутсорсингу» для банків та компаній-торговців 
цінними паперами, визначивши принципи пере-
давання окремих функцій та контролю за цими 
процесами. У Німеччині Федеральне відомство 
з нагляду за фінансовими послугами (BaFin) у 
2001 році видало рекомендації, що містили вимоги 
до здійснення аутсорсингу. В Австралії у 2002 р. 
були введені «Пруденційні стандарти» аутсорсин-
гу для банків. Банк Японії у 2001 р. опублікував 
документ про розважливу практику застосування 
аутсорсингу, визначивши свої настанови щодо ор-
ганізації ризик-менеджменту [3, c. 187–188].

Якщо говорити про країни Євросоюзу, то до 
2004 року у шістнадцяти з них у тій чи тій формі 
вже існувало регулювання банківського аутсор-
сингу, причому у шести країнах було категорич-
но заборонено повністю або частково передавати 
ключові функції, такі, як управління ризиками, 
до зовнішніх провайдерів [4. c. 11]. Деякі нагля-
дові органи зобов’язували банки інформувати 
про наміри передавати функції зовнішнім вико-
навцям та повідомляти про результати впрова-
дження аутсорсингу.

Важливо зазначити, що регуляторне середови-
ще стає суворішим у зв’язку зі зростанням ризи-
ків, з якими стикається фінансовий сектор. І якщо 
в Україні, відповідно до нормативних документів 
НБУ, аутсорсинг розуміють лише як додатковий 
фактор операційно-технологічного ризику [5, 6], 
то у документі Об’єднаного форуму визначено де-
сять найважливіших ризиків, що притаманні без-
посередньо банківському аутсорсингу:

- стратегічний ризик – розбіжність стратегіч-
них цілей банку та компанії-аутсорсера, неможли-
вість забезпечити контроль за її діяльністю;

- ризик репутації – низький рівень якості по-
слуг, що надаються, та розбіжності у принципах 
діяльності банку й третьої сторони;

- ризик недотримання правових норм компа-
нією-аутсорсером;

- операційний ризик – технологічні від-
мови, шахрайство, неадекватність фінансових 
можливостей зобов’язанням, що взяті третьою 
стороною;

- ризик стратегії виходу – відсутність страте-
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гій виходу з договірних відносин, висока вартість 
виходу у разі необхідності, обмеження можливос-
тей щодо повернення переданих функцій внаслі-
док відсутності персоналу та втрати кваліфікації;

- ризик контрагента;
- ризик країни – політичний, соціально-еко-

номічний та законодавчий клімат країни розта-
шування аутсорсера (у разі застосування офшо-
рингу);

- ризик контракту – можливість невиконан-
ня контрактних зобов’язань;

- ризик доступу – зниження можливості 
банку своєчасно надавати необхідну інформацію 
наглядовим органам;

- ризик концентрації та системний ризик – 
можливість втрати контролю над провайдером 
послуг, що у певних масштабах веде до системного 
ризику всього банківського сектору [1, c. 11–12].

Виокремлення та тлумачення такого широ-
кого кола ризиків є суттєвим поглибленням ро-
зуміння сутності та механізмів банківського 
аутсорсингу, що дозволяє сформувати основні 
принципи його регулювання.

Основними міждержавними інститутами, що 
активно займаються розробкою та впроваджен-
ням наглядових ініціатив щодо аутсорсингу у 
фінансовій сфері, є Базельський комітет банків-
ського нагляду, Європейський комітет органів 
банківського нагляду, Міжнародна організація ко-
місій з цінних паперів, Європейська асоціація коо-
перативних банків, Міжнародна асоціація органів 
страхового нагляду та ін. Найбільш значимими 
документами, що було ухвалено міжнародним 
банківським співтовариством й які активно обго-
ворювалися державними органами різних країн, є:

- «Аутсорсинг у фінансових послугах» 
(2005) – документ Об’єднаного форуму Базель-
ського комітету банківського нагляду;

- «Директиви з аутсорсингу» (2006) – до-
кумент Європейського комітету органів банків-
ського нагляду.

Перший документ надає широкий аналіз аут-
сорсингової діяльності фінансових інститутів, 
одночасно пропонуючи основоположні принципи 
побудови відповідної стратегії. Він не належить 
безпосередньо до банків, визначаючи як об’єкт 
нагляду «установу, що регулюється» («regulated 
entity»), проте є узагальнюючим міжнародним до-
кументом щодо формування підходів до розумін-
ня та регулювання аутсорсингу у фінансовій сфері.

Дев’ять запропонованих принципів можуть 
бути об’єднані у три групи [1, c. 3, 14–18]. Перша 
визначає вимоги до фінансових установ на етапі 
ухвалення рішення щодо застосування аутсор-
сингу. Вони повинні усвідомлювати доцільність та 
методику передавання певної діяльності сторон-

нім виконавцям, а ради директорів несуть повну 
відповідальність за політику в області аутсорсин-
гу. Регульована установа повинна розробити сис-
тему ризик-менеджменту стосовно аутсорсингу та 
відносин з постачальником послуг. Вона повинна 
бути упевненою в тому, що аутсорсингові угоди 
не заважатимуть виконанню її зобов’язань перед 
клієнтами та регуляторами. Нарешті, фінансова 
установа зобов’язана проводити ретельний due 
diligence у процесі відбору постачальників послуг.

Друга група принципів стосується форми 
укладання та змісту аутсорсингових контрактів. 
Вони мають бути укладені у письмовій формі, 
визначати права, відповідальність всіх сторін та 
очікувані результати. Фінансова установа та про-
вайдер повинні мати плани на випадок неперед-
бачених подій та плани періодичної перевірки 
резервних потужностей. У договорах має бути 
передбачений обов’язок аутсорсера щодо збере-
ження конфіденційності інформації щодо діяль-
ності фінансової установи та її клієнтів, запобі-
гання її навмисного або випадкового розкриття. 
неуповноваженим особам.

Нарешті, третя група принципів має причет-
ність до наглядових органів. Вони повинні вра-
ховувати діяльність, передану на аутсорсинг, як 
невід’ємну частину майбутнього оцінювання 
установи, що регулюється. Органам нагляду необ-
хідно також бути впевненими, що аутсорсингові 
угоди не заважатимуть фінансовим установам ви-
конувати всі вимоги регуляторів. Останні мають 
усвідомлювати потенційні ризики, що виплива-
ють з ситуації, коли діяльність великої кількості 
фінансових установ буде залежати від обмеженої 
кількості провайдерів послуг.

На мінімізацію ризиків банківського аутсор-
сингу шляхом запровадження певних обмежень 
та висунення вимог щодо наявності у банках від-
повідних систем ризик-менеджменту спрямовані 
й «Директиви з аутсорсингу», ухвалені Європей-
ським комітетом органів банківського нагляду 
(CEBS) роком пізніше та з врахуванням змісту 
документу Об’єднаного форуму. Основною іде-
єю, що лежить в основі Директив, є забезпечення 
пруденційного нагляду за діяльністю банків, які 
здійснюють як комерційну, так й інвестиційну ді-
яльність. Тому положення даного документу узго-
джуються з директивами ЄС «Про ринки фінансо-
вих інструментів» (MiFID та MiFID-2) [7].

«Директиви з аутсорсингу», що включають 
дванадцять деталізованих принципів, покладають 
повну відповідальність за діяльність, що переда-
ється на аутсорсинг, на саму банківську установу 
[8, c. 3]. Всі види діяльності банків поділяються 
на три види: стратегічні або ключові; нестратегіч-
ні, але «суттєві»; «несуттєві». При цьому заборо-
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няється передача ключових функцій управління 
фінансовим інститутом, а також ліцензованої ді-
яльності, пов’язаної з прийомом депозитів та на-
данням кредитів, за виключенням випадку, коли 
поставщик послуг має еквівалентну ліцензію.

Комерційний банк повинен приділяти осо-
бливу увагу передаванню на аутсорсинг «сут-
тєвих операцій» й у достатній мірі інформува-
ти по це органи державного нагляду для того, 
щоб останні могли проаналізувати ситуацію 
й, при необхідності, висунути додаткові вимо-
ги. Органи нагляду можуть навіть заборонити 
здійснювати аутсорсинг, якщо, на їх думку, па-
раметри угоди будуть чинити суттєвий вплив 
на спроможність банку відповідати за своїми 
зобов’язаннями. Одночасно по «несуттєвих» 
операціях (тобто всіх інших, крім стратегіч-
них й «суттєвих») не встановлюється ніяких 
обмежень щодо їх передачі на аутсорсинг тре-
тім особам.

У Директивах зазначено, що фінансові інсти-
тути повинні розробляти відповідні політики у 
сфері аутсорсингу, що включають підготовлені 
плани дій на випадок непередбачених обставин 
та стратегії виходу. На банки покладається повна 
відповідальність за результати суб-аутсорсингу 
або «ланцюгового аутсорсингу» (chain outsourcing 
англ. - наступна передача сервісним провайдером 
частини операцій на аутсорсинг третій організа-
ції). У зв’язку з цим рекомендується включати в 
аутсорсингові угоди заборону на додаткову пере-
дачу окремих функцій третім особам або вимогу 
щодо необхідності укладання прямого договору 
між ними та банком для здійснення безпосеред-
нього контролю за цією діяльністю.

Щодо наглядових органів, то вони повинні 
вимагати, щоб фінансовий інститут надавав їм 
можливість доступу до даних стосовно партне-
ра з аутсорсингу, а також проведення перевірок 
його діяльності.

Окремим аспектом контролю у процесі здій-
снення банківського аутсорсингу виступає збе-
реження конфіденційності інформації, захист 
персональних даних клієнтів. У межах Євросоюзу 
ці питання регулюються Директивами № 95/46 ЕС 
та № 2002/58 ЕС [9, 10], у відповідності до яких 
використання банками послуг зовнішніх провай-
дерів повинно супроводжуватися повідомленням 
клієнтів про передачу їх персональних даних, а 
також, у деяких випадках, зокрема, при обслуго-
вуванні третьою стороною рахунків, одержанням 
від клієнтів дозволів на розкриття конкретним ор-
ганізаціям банківської таємниці.

Проаналізовані нормативні документи мали 
суттєве значення для розвитку аутсорсингу, адек-
ватного сучасному рівню технологій та спромож-
ності банків ідентифікувати та контролювати від-
повідні ризики, оскільки вони:

- відзначили актуальність проблеми банків-
ського аутсорсингу та визначили необхідність 
його регулювання;

- запропонували узагальнююче визначення 
аутсорсингу у фінансовій сфері, а також визна-
чення відповідних пов’язаних термінів;

- узагальнили напрацювання національних 
органів банківського нагляду щодо ризиків бан-
ківського аутсорсингу та надали їх детальну ха-
рактеристику;

- визначили обов’язки банківських установ 
щодо організації аутсорсингу та зафіксували 
принцип повної відповідальності банку за аут-
сорсингову діяльність перед клієнтами та орга-
нами нагляду;

- окреслили можливості органів нагляду 
щодо регулювання діяльності банків у сфері 
аутсорсингу.

Висновки. Процеси, що відбуваються в укра-
їнській банківські системі, свідчать про те, що їй 
також притаманні загальні тенденції розвитку 
світового банківництва. Банківські установи 
інноваційно перетворюють свою структуру, біз-
нес-моделі, намагаючись побудувати стратегію 
розвитку з врахуванням позитивного зарубіж-
ного досвіду. Все більше банків використовують 
аутсорсинг ІТ-систем, технологічної підтримки 
діяльності, логістики, маркетингового, аудитор-
ського обслуговування, а також інших функцій 
і процесів, що може чинити суттєвий вплив на 
стабільність та якість виконання банківськими 
установами своїх основних функцій. Водночас в 
Україні практично відсутнє нормативно-право-
ве регулювання аутсорсингу комерційних бан-
ків. Враховуючи зарубіжний досвід, розробка 
відповідних документів повинна включати ви-
значення аутсорсингу стосовно фінансово-бан-
ківської сфери, регламентацію можливих сфер 
його застосування, умов передачі певних функ-
цій та процесів на аутсорсинг, порядок контр-
олю наглядових органів за банками та сервісни-
ми провайдерами.

Перспективи подальших досліджень даного 
кола проблем полягають, на наш погляд, у роз-
робці науково-методичних підходів до побудо-
ви системи управління ризиками банківського 
аутсорсингу.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
Україна перебуває на шляху всебічних економіч-
них перетворень, за яких процес налагодження 
стабільного інвестиційного розвитку набуває 
особливого значення. Інвестиції відіграють ви-
рішальну роль в економічному розвитку країни, 
вони визначають пріоритетні напрямки зростан-
ня економіки. Процес активізації інвестиційних 
потоків забезпечує зростання обсягів виробни-
цтва, національного прибутку, конкурентний 
розвиток галузей.

Обмеженість бюджетних ресурсів і відмо-
ва від політики централізованого фінансуван-
ня розвитку визначають пошук альтернативних 
шляхів активізації інвестиційної діяльності та 
залучення інвестиційних ресурсів.

До однієї з пріоритетних технологій раці-
онального використання наявних ресурсів у 
світовій практиці господарювання належить 
іпотечне кредитування, яке є суттєвим факто-
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фінансування інвестиційних проектів шляхом ви-
користання іпотечних продуктів. Охарактери-
зовано критерії оптимальності інвестиційних 
проектів, прийнятних для їх залучення до іпотеч-
ного механізму фінансування. Визначено динаміч-
ні методи оцінки ефективності інвестиційних 
проектів, необхідних для врахування при обґрун-
туванні доцільності іпотечного фінансування.

Summary. In the article investigational operating 
methods of financing of investment projects by using 
mortgage products and the criteria of optimum of 
investment projects, acceptable to their bringing 
in to the mortgage mechanism of financing are 
described. Dynamic methods of estimation of 
efficiency of investment projects necessary for 
consideration while grounding the expedience of 
mortgage financing are defined.
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ром економічного і соціального розвитку сус-
пільства. Однак, через різні умови використан-
ня іпотеки, ефективність кредитування під за-
ставу нерухомості з метою нарощення капіталу 
не відповідає економічному потенціалу, що за-
кладений в ній. Головна проблема сьогодні по-
лягає у відсутності загальної концепції іпотеч-
ного кредитування як механізму використання 
ресурсів і системного підходу при дослідженні 
факторів, які впливають на ефективність робо-
ти іпотечного механізму.

Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема до-
слідження іпотечного кредитування як інстру-
менту розширення виробничого капіталу. Умови 
сьогодення вимагають наукового об�рунтування 
поняття іпотеки як механізму руху ресурсів та 
ефективного використання і розвитку нерухо-
мості. При цьому особлива увага повинна бути 
приділена ефективності роботи різних моделей 
іпотечного механізму.
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Світова практика показує, що національний 
іпотечний механізм може ефективно функціону-
вати в тих випадках, коли всі його складові пра-
цюють на науково об�рунтованих засадах, мето-
дах та процедурах, виходячи із загальних законо-
мірностей і існуючої економічної ситуації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Окремі аспекти досліджуваної проблеми досить 
широко представлено в економічній літературі. 
Так, теоретичні і практичні питання організації 
іпотечного кредитування, інвестиційної діяльнос-
ті, оцінки нерухомості, оцінки ефективності реа-
лізації проектів досліджено в роботах українських 
і зарубіжних науковців: А. А. Вдовічена, О. Т. Єв-
туха, С. В. Онікієнка, А. А. Пересади, А. М. Поддє-
рьогіна, І. А. Разумової, В. К. Селюкова та ін.

Однак, наявні роботи мають, як правило, загаль-
ний або вузькопрофесійний характер і стосуються 
тільки окремих елементів іпотечного кредитування 
або інвестування. Водночас, практично відсутніми 
є комплексні дослідження, що пов’язують пробле-
ми надання іпотечних кредитів для фінансування 
інвестицій, оцінки інвестиційних проектів шляхом 
іпотечного кредитування, організаційних засад їх 
реалізації й інвестиційного забезпечення. Необхід-
ність посилення розвитку іпотечного кредитуван-
ня інвестиційної діяльності в умовах трансформа-
ції економіки та відсутність комплексних розробок 
з цього питання у працях вітчизняних вчених ви-
значають актуальність дослідження.

Це дає підстави для проведення �рунтовного 
аналізу та визначення перспектив розвитку іпо-
течного кредитування при фінансуванні інвести-
ційних проектів.

Метою статті є удосконалення методичних 
підходів до організації процесу фінансування 
інвестиційних проектів з використанням іпотеч-
них ресурсів.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. У світовій практиці використовують роз-
винуту класифікаційну лінійку іпотечних креди-
тів, які спрямовуються на фінансування інвести-
ційних проектів. Всі вони можуть бути об’єднані 
в дві великі групи. Першу групу складають кре-складають кре- кре-
дити з фіксованими виплатами, а другу – кредити 
із змінними виплатами.

Кожен вид іпотечного кредиту визначає параме-
три механізму погашення основного боргу і сплати 
відсотків, визначаючи, тим самим, форму органі-
зації грошового потоку. При цьому важливо від-
значити, що за допомогою кожного з видів інстру-
менту кредитування ув’язуються воєдино інтереси 
кредитора і позичальника [3, с. 301; 5, с. 20; 6, с. 18].

Основні види іпотечних кредитів, які обслуго-
вують процес інвестиційного фінансування, на-
ведено на рис. 1.

Постійний іпотечний кредит демонструє най-
простішу форму побудови графіка погашення, 
який характеризується тривалими строками 
кредитування та передбачає рівні виплати амор-
тизації боргу через однакові проміжки часу. Іпо-
течні кредити зі змінними виплатами передба-
чають різну періодичність погашення основного 
зобов’язання та процентів, а також інші додатко-
ві умови іпотечного договору [3, с. 301].

Іпотечний механізм фінансування процесу 
використання та розвитку об’єктів нерухомого 
майна промислового призначення дозволяє ак-

Рис. 1. Види іпотечних кредитів при фінансуванні інвестиційних проектів
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тивізувати та посилити кількісну оцінку інвес-
тиційних грошових потоків.

Основними напрямкам фінансування інвес-
тиційних проектів під заставу об’єктів нерухо-
мого майна виступають:

1. Придбання або будівництво об’єктів 
незавершеного будівництва (нежитлової 
нерухомості або цивільного призначення для 
наступного використання у комерційних цілях).

2. Нове будівництво – це будівництво комп-
лексу об’єктів основного, підсобного й обслуго-
вуючого призначення новостворюваних підпри-
ємств, будівель, споруд. Таке будівництво, як пра-
вило, проходить на нових майданчиках з метою 
створення нових виробничих потужностей.

3. Розширення наявних підприємств – бу-
дівництво додаткових виробництв на діючо-
му підприємстві, а також будівництво нових і 
розширення діючих цехів і об’єктів основного, 
підсобного та обслуговуючого призначення на 
території підприємств з метою створення додат-
кових чи нових виробничих потужностей.

4. Реконструкція діючих підприємств – це 
переобладнання цехів і об’єктів виробничого 
призначення, пов’язане із вдосконаленням ви-
робництва і підвищенням його техніко-еко-
номічного рівня на основі досягнень науково-
технічного прогресу. Реконструкція має забез-
печувати: підвищення виробничої потужності 
підприємства; впровадження маловідходної, 
безвідходної технології і гнучких виробництв; 
скорочення кількості робочих місць; підви-
щення продуктивності праці; підвищення фон-
довіддачі тощо.

5. Технічне переобладнання діючих під-
приємств – це комплекс заходів із підви-
щення техніко економічного рівня окремих 
виробництв, цехів і ділянок на основі впро-
вадження передової техніки, технології, ме-
ханізації та автоматизації виробництва, мо-
дернізації та заміни застарілого й фізично 
спрацьованого обладнання більш продук-
тивнішим. Мета технічного переобладнан-
ня – інтенсифікація виробництва, нарощен-
ня виробничих потужностей [2].

Первинний відбір інвестиційних проектів 
для іпотечного кредитування відбувається на 
основі якісного аналізу за відповідною систе-
мою показників (табл. 1).

За результатами оцінки проектів у розрізі 
окремих показників визначається загальний 
рівень їх інвестиційної привабливості. До прі-
оритетних проектів належать ті, які під час по-
передньої експертизи отримали 80 балів і вище; 

рівень інвестиційних проектів вище середньо-
го формується в діапазоні від 61 до 80 балів; се-
редній рівень – в діапазоні від 50 до 60 балів; до 
проектів з низьким інвестиційним рівнем при-
вабливості відносять ті, які отримали за під-
сумками підрахунку менше 50 балів.

У таблиці 2 наведено рекомендовані значення 
показників якісної оцінки інвестиційних проек-
тів, які доцільно використовувати на практиці 
іпотечними кредиторами - постачальниками ін-
вестиційних ресурсів.

У процесі ухвалення рішень щодо фінансу-
вання інвестиційних проектів шляхом проду-
кування іпотечних кредитів, вирішальну роль 
відіграє процес оцінки рівня ефективності 
здійснюваної операції. З метою отримання ре-
зультатів такої оцінки за кожним з проектів, 
що розглядаються, необхідно проводити від-
повідний інвестиційний аналіз. Він повинен 
забезпечити процес комплексної оцінки інвес-
тиційної привабливості проекту з урахуванням 
особливостей використання кредитором іпо-
течних ресурсів. У процесі такого аналізу по-
рівнянню підлягають показники, що супрово-
джують інвестиційні відносини, пов’язані з за-
безпеченням зобов’язання нерухомим майном.

Існують дві основні групи методів оцінки 
економічної ефективності інвестиційних про-
ектів: статичні та динамічні. Статичні методи 
передбачають розрахунок показників на основі 
недисконтованих грошових потоків. Динамічні 
ж методи, навпаки, враховують зміну вартості 
грошей в часі і передбачають приведення вар-
тостей усіх грошових потоків до одного й того 
ж самого періоду шляхом їх дисконтування чи 
компаундингу (нарощування) [1]. Саме дина-
мічні методи набули широкого застосування і 
виявились найбільш концептуально правиль-
ними та загальнопридатними для застосування 
в ринкових умовах.

До динамічних методів, оцінки ефективності 
інвестиційних проектів слід віднести такі осно-
вні методи, як чиста теперішня вартість грошо-
вих потоків (NPV), внутрішня ставка дохідності 
(IRR), період окупності інвестицій (DPP) та ін-IRR), період окупності інвестицій (DPP) та ін-), період окупності інвестицій (DPP) та ін-DPP) та ін-) та ін-
декс прибутковості проекту (PI).

Використання методу чистої теперішньої 
вартості передбачає визначення чистих грошо-
вих потоків за кожним періодом, визначення 
теперішньої вартості кожного чистого грошо-
вого потоку відповідного періоду, розрахунок 
чистої теперішньої вартості проекту шляхом 
сумування всіх дисконтованих чистих грошо-
вих потоків [4, с. 318].



ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

35FINANCIAL SPACE     № 4 (8) 2012

Таблиця 1
Система критеріїв для відбору проектів при іпотечному фінансуванні інвестиційних проектів

Показники інвестиційного 
проекту

Варіанти характеристик показника інвестиційного проекту

Відповідність 
інвестиційного проекту 

стратегічним умовам 
діяльності позичальника

Цілком відповідає Відповідає частково Не відповідає

Рівень розвитку галузі 
реалізації проекту

Спостерігається сталий 
розвиток, має місце 

фінансова підтримка 
держави

Стабільний розвиток галузі Стабільний занепад галузі

Характеристика регіону, де 
реалізується проект

Регіон із високим рівнем 
інвестиційної привабливості

Регіон із середнім рівнем 
інвестиційної привабливості

Регіон із низьким рівнем 
інвестиційної привабливості

Рівень виконання 
підготовчого етапу для 

реалізації інвестиційного 
проекту

Наявність розробленої 
проектної документації та 

кошторису витрат

Наявність типової проектної 
документації та кошторису 

витрат

Наявність проекту про наміри 
інвестування з основними 
фінансово-господарськими 

показниками
Рівень забезпечення 

інвестиційного проекту 
ресурсами

Необхідні ресурси 
в повному обсязі 

виробляються в регіоні

Необхідні ресурси в повному 
обсязі виробляються в 

Україні

Необхідні ресурси 
імпортуються з інших країн

Необхідний обсяг 
інвестицій, в у. о До 100 000 100 001 – 500 000 Більше 500 000

Період здійснення 
інвестиційного 

фінансування до початку 
експлуатації об’єкту

До 1 року Від 1 до 3 років Більше 3 років

Період окупності 
інвестиційного проекту До 1 року Від 1 до 3 років Більше 3 років

Джерела фінансування 
інвестиційного проекту Власні кошти Власні та залучені кошти Запозичені кошти

Рівень ризику відповідності 
параметрів реалізації 

інвестиційного проекту
Мінімальний Середній Високий

Таблиця 2
Рекомендовані значення показників якісної оцінки інвестиційних проектів

 при іпотечному кредитуванні

№ п/п Найменування оцінюваних показників
Рівень вагомості показників оцінки

В балах або %
У системі 

коефіцієнтів

1 Відповідність інвестиційного проекту стратегічним передумовам 
діяльності позичальника 3 0,03

2 Рівень розвитку галузі реалізації проекту 5 0,05

3 Характеристика регіону, де реалізується проект 7 0,07

4 Рівень виконання підготовчого етапу для реалізації інвестиційного 
проекту 4 0,04

5 Рівень забезпечення інвестиційного проекту ресурсами 6 0,06

6 Необхідний обсяг інвестицій, в у. о 5 0,05

7 Період здійснення інвестиційного фінансування до початку 
експлуатації об’єкту 7 0,07

8 Період окупності інвестиційного проекту 40 0,4

9 Джерела фінансування інвестиційного проекту 8 0,08

10 Рівень ризику відповідності параметрів реалізації інвестиційного 
проекту 15 0,15

Разом 100 1,00
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Таблиця 3
Критерії використання методів оцінки інвестиційних проектів

Відповідність методів оцінки ефективності 
інвестиційних проектів критеріям, 
що висуваються до методів оцінки

Д
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од
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ку
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ті

D
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Ч
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PV

Ін
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кс
 

до
хі

дн
ос

ті
PI

Вартість грошей у часі + + + +

Рівень ризику інвестиційного проекту +   + +
Тривалість економічного життя інвестиційного проекту   + + +
Об’єктивність результату, наявність правила щодо 
прийняття рішення     + +
Грошові потоки   + + +
Використання у порівняльному аналізі +     +

Таблиця 4
Критерії допустимості показників якісної оцінки 

інвестиційних проектів шляхом іпотечного кредитування

DPP IRR NPV PI LTV PTI OTI Запас 
міцності σ

Менше 
терміну 

реалізації 
проекту

Більше 
вартості 
капіталу

Більше 0 Більше 1 Близько 
70%

Близько 
40%

Близько 
50%

Більше 
0 Близько 0

У загальному випадку чиста теперішня вар-
тість інвестиційного проекту визначається за та-
кою формулою:

(1)

де              – сума дисконтованих інвестицій в 
періоді t, грн;

           – сума дисконтованих витрат в періоді 
t, грн.

Внутрішня ставка дохідності - це таке зна-
чення норми дисконту, при якому теперішня 
вартість грошових потоків від реалізації проекту 
дорівнює теперішній вартості інвестиційних ви-
трат. Іншими словами, це значення норми дис-
конту, при якому чиста теперішня вартість про-
екту дорівнює нулю [1]. Внутрішня ставка дохід-[1]. Внутрішня ставка дохід-1]. Внутрішня ставка дохід-]. Внутрішня ставка дохід-. Внутрішня ставка дохід-
ності визначатиметься з рівняння:

(2)

де А – ставка дисконтування, при якій NPV> 0;
В – ставка дисконтування, при якій NPV< 0;
а – значення позитивного NPV;
b  – значення негативного NPV.

Одним із найпростіших методів оцінки ефек-
тивності реалізації інвестицій, який досить час-
то використовується на практиці, є дисконтова-
ний період їх окупності. Він визначається як час, 
необхідний для того, щоб дисконтовані грошові 
потоки від інвестиційного проекту зрівнялись з 
початковими інвестиціями в даний проект:

(3)

де            – середньорічні дисконтовані чисті 
грошові надходження.

Індекс прибутковості показує, у скільки разів 
сума дисконтованих грошових потоків проекту 
за весь період його реалізації перевищить тепе-
рішню вартість інвестиційних витрат. Для визна-
чення індексу прибутковості проекту використо-
вується така формула:

(4)

Доцільним вважаємо запровадження наступ-
них критеріїв придатності використання розгля-
нутих методів оцінки (табл. 3)

Окрім проаналізованих складових економіч-
ної доцільності фінансування інвестиційного 
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проекту, установи банків велику увагу приді-
ляють аналізу проекту з точки зору можливості 
його реалізації в рамках перерозподілу ресурсів 
методом іпотечного кредитування. При цьому 
основними є наступні показники:

        (5)

де K – сума наданого банком іпотечного кредиту;
Vo – оціночна вартість предмета іпотеки.

 (6)

Pm – щомісячний платіж відповідно до графіка 
погашення кредиту;

Im – обсяг первинного джерела для погашення 
кредиту за період.

 (7)

Rm – загальна сума всіх періодичних 
зобов’язань позичальника за період;

Hm – чистий сукупний прибуток позичальни-
ка за період.

Важливим елементом усіх інвестиційних рі-
шень виступає ризик. У зв’язку з цим ідентифіка-
ція, вимірювання і заходи щодо зменшення ризи-
ку повинні бути одним з основних критеріїв, які 
беруться до уваги у процесі оцінки ефективності 
інвестиційних проектів [2].

1. Запас міцності визначається як можливий 
допустимий інтервал зміни вартості капіталу:

(8)

де WACC – середньозважена вартість фінан-WACC – середньозважена вартість фінан- – середньозважена вартість фінан-
сових ресурсів, які будуть направлені на фінан-
сування інвестиційного проекту банком.

  (9)

де Кзк – ефективна вартість залучених коштів,
 – частка у фінансуванні проекту окремо за 

кожною установою банку.
2. Абсолютна міра ризику (�) характеризує се-�) характеризує се-) характеризує се-

редньоквадратичне відхилення:

    (10)

де          – чистий операційний дохід в періоді t;
  – середній операційний дохід за весь період 

інвестування;
N – термін інвестування.
Узагальнимо наведені показники в таблиці 4, 

визначивши їх орієнтовні значення для банку – 
постачальника іпотечних ресурсів для фінансу-
вання інвестиційного проекту.

Висновки. Врахування банком у комплексі 
перелічених показників оцінки при ухваленні 
інвестиційних рішень дає можливість опти-
мізувати рівень кредитного ризику та забез-
печити достатній рівень дохідності від прове-
дення операції.

Важливим є врахування особливостей орга-
нізації діяльності банку як генератора іпотечних 
ресурсів. Тому крім загальноприйнятих показ-
ників оцінки інвестиційної привабливості про-
екту, доцільним є застосування системи показ-
ників, пов’язаних з забезпеченням кредитного 
зобов’язання нерухомим майном. Такий підхід 
дає можливість врахувати всі властивості кре-
дитного ризику, пов’язаного з фінансуванням ін-
вестиційних проектів.
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Постановка проблеми. Під впливом інтегра-
ції і технічних нововведень сформувалися досить 
сприятливі передумови для підвищення мобіль-
ності капіталів (поява транснаціональних банків, 
глобальних інтегрованих ринків тощо). Інтернаці-
оналізація фінансово-кредитної інфраструктури 
спричинила створення транснаціональних банків, 
які стали одними з головних суб’єктів сучасної 
глобальної фінансової системи.

Характерними ознаками прояву процесів 
глобалізації і міжнародної інтеграції у сфері фі-
нансових відносин є створення міжнародних 
фінансових інституцій і центрів, входження на 
національні фінансові ринки іноземного капіта-
лу та посилення його впливу на розвиток націо-
нальних фінансових систем. Все це створює пере-
думови для розвитку активних операцій купівлі-
продажу, відкриває перед банківським сектором 
широкі перспективи зростання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В 
Україні процеси глобалізації і міжнародної фінансо-
вої інтеграції набули конкретних форм прояву шля-
хом входження іноземних банків у вітчизняні фінан-
сові ринки, використовуючи для цього різні форми: 
через купівлю українських банків, поглинання їх, 
створення нових банків з іноземним капіталом.

Сьогодні серед вчених немає однозначної дум-
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ки щодо наслідків збільшення частки іноземного 
капіталу в структурі вітчизняної банківської сис-
теми. Так, на думку О. Барановського [1] та А. О. 
Єпіфанова [4], надмірна концентрація іноземно-
го капіталу спричинить повну руйнацію націо-
нального банківського сектору.

Процеси входження іноземних банків на ві-
тчизняний фінансовий ринок відбуваються 
майже в закритому режимі, без належних об-
�рунтувань. За відсутності довгострокової дер-
жавної програми розвитку банківської системи 
України в умовах наростання процесів глоба-
лізації, експансії зарубіжними банками вітчиз-
няних фінансових ринків це може призвести до 
негативних наслідків.

У наукових працях, В. Геєць [2] та К. В. Пав-
люк [8], вважають, що, навпаки, присутність іно-
земного капіталу на вітчизняному фінансовому 
ринку сприятиме підвищенню ефективності ро-
боти українських банків, залученню передових 
банківських технологій, розширенню спектра 
послуг, що надаються, сприятиме залученню іно-
земних інвесторів, створенню джерел інвести-
ційних ресурсів.

Метою статті є дослідження особливостей 
функціонування комерційних банків з іноземним 
капіталом, аналіз їх стану.



ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

39FINANCIAL SPACE     № 4 (8) 2012

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Частка іноземного капіталу в Україні 
щорічно зростає, все більше інститутів стають 
об’єктами угод купівлі з боку іноземних фінансо-
вих установ та переходять під контроль іноземних 
інвесторів (табл. 1).

Дослідження показали, що процеси опануван-
ня національних фінансових ринків іноземними 
банками є притаманними для різних країн світу. 
Однак найбільш інтенсивно вони відбуваються в 
країнах з перехідною економікою. При цьому збе-
рігається, як правило, односторонній рух капіта-
лів: від розвинених держав до менш розвинених. 
Опанування іноземними банками національних 
фінансових ринків супроводжується, як правило, 
зростанням конкурентної боротьби між банками 
за сфери впливу та клієнтів.

Як свідчать статистичні дані [9, 10], банківська 
система України за більшістю показників, які харак-
теризують її потужність, наразі не може конкурува-
ти з банківськими системами багатьох постсоціаліс-
тичних європейських країн та економічно розвине-
них держав Західної Європи. Так, відношення акти-
вів банківської системи до ВВП в Україні у 2006 р. 
становило близько 50 %, тоді як у Великобританії, 
а також у Франції і країнах зони євро цей показник 
коливався у межах 240–340 %. З іншого боку, слаб-
кий розвиток фінансової інфраструктури в Україні є 
аргументом на користь значної присутності інозем-
них банків на вітчизняному ринку. А отже, можна 
очікувати збільшення спектра банківських послуг та 
зниження їх вартості.

За офіційними даними, в Україні функціону-
ють іноземні банки різних держав. Слід констату-
вати, що співвідношення іноземного банківського 
капіталу різних країн постійно змінюється при 
збільшенні його загальної частки в сукупному ка-
піталі вітчизняної банківської системи. Сьогодні 
вітчизняні банки є предметом зацікавлення біль-
шою мірою для іноземних інвесторів з Європей-
ського Союзу. Хоча, загалом, активність окремих 
країн-членів ЄС є досить низькою щодо купівлі 
акцій вітчизняних банків (рис. 1).

За період 2006–2010 рр. іноземний капітал в укра-
їнський банківський сектор надійшов з 17 країн. Слід 
відзначити, що найбільш активними інвесторами є 
представники Російської Федерації, адже за 2006–
2010 рр. російські фінансові установи придбали 5 
українських банків, що приблизно становить четвер-
ту частину від усіх підписаних угод упродовж цього 
періоду. Найбільш активно російські інвестори поча-
ли діяти упродовж 2006–2007 рр., адже 4 з 5 угод були 
підписані саме в цей період. Станом на 01.01.2011 р., 
російські фінансові установи контролюють 11 банків 
України, три з яких входять до десятки лідерів україн-
ського банківського ринку [3].

Другим за активністю інвестором на україн-

ському банківському ринку є Греція, частка якої 
становить 14 % від загальної кількості угод), що 
за період 2006–2010 рр. підписали 5 угод купівлі 
акцій українських банківських установ. 

Кожен конкретний іноземний банк, виходячи 
на фінансовий ринок України, намагається розро-
бити і реалізувати свою стратегію розвитку. Дослі-
дження показали, що банки західноєвропейських 
розвинених держав входження на вітчизняний фі-
нансовий ринок пов’язують із розв’язанням вну-
трішніх економічних проблем, включаючи підви-
щення прибутковості банківської діяльності за 
рахунок реалізації власних конкурентних переваг, 
зміцнення своїх позицій на міжнародних ринках.

На нашу думку, наразі складно передбачити 
кінцеві наслідки впливу іноземних банків на роз-
виток вітчизняної банківської системи відбува-
ється поступово.

Однак вже сьогодні можна виокремити нові 
тенденції, які проявляються з приходом інозем-
них банків на вітчизняний фінансовий ринок:

- посилення конкуренції між ві-
тчизняними та зарубіжними банками за 
клієнтів. Одночасно підвищилась якість обслу-
говування клієнтів та розширився асортимент 
послуг, які надаються вітчизняними банками. Це 
безсумнівно є позитивним як для клієнтів вітчиз-
няних банків, так і для банківської системи зага-
лом, оскільки присутність іноземних банків зму-
сила банківську систему активізувати реалізацію 
стратегії адаптації та наближення до вимог між-
народних стандартів;

- зміни в структурі джерел формуван-
ня банківського капіталу. Іноземні банки через 
свої материнські структури отримали доступ до 
більш дешевих, ніж в Україні, фінансових ресур-
сів. Використання таких ресурсів іноземними 
банками та банками з іноземним капіталом по-
ставило українські банки в складні умови щодо 
здійснення ними фінансово-кредитних операцій, 
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Франція Росія Ісландія Чехія Венгрія
Греція Австрія Латвія Польща Німеччина
Італія Казахстан Грузія Кіпр Швеція
Ізраїль Голландія

Рис. 1. Кількість угод злиття і поглинання 
українських банківських установ

 у розрізі країн-покупців за 2006–2011 рр.

Джерело: складено автором на основі опрацювання [3].



ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

40 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (8) 2012

Таблиця 1
Ринок злиття і поглинання в Україні у 2006–2010 рр.

Часові межі Загальна вартість угод, 
млрд дол США 

Зміни відносно попереднього 
періоду, %

Кількість 
угод, шт.

Середня вартість 
угод, млрд дол США

1 2 3 4 5
2006 рік

І квартал 0,59 10 0,059
ІІ квартал 1,81 206,78 32 0,057
І півріччя 2,53 42 0,06

ІІІ квартал 0,57 -68,51 40 0,014
IV квартал 0,62 8,77 27 0,023
ІІ півріччя 1,19 -52,96 67 0,018

РІК 3,72 109 0,034
2006 рік 0,31 (середньомісячний показник)

2007 рік
І квартал 4,02 548,39 17 0,24
ІІ квартал 2,72 -32,3 25 0,11
І півріччя 6,74 466,39 42 0,16

ІІІ квартал 7,12 161,8 23 0,31
IV квартал 8,33 17,0 21 0,4
ІІ півріччя 15,45 129,2 44 0,35

РІК 22,19 496,51 86 0,26
2007 рік 1,85 (середньомісячний показник)

2008 рік
І квартал 1,69 -79,71 14 0,12
ІІ квартал 0,44 -73,96 12 0,04
І півріччя 2,13 -86,21 26 0,08

ІІІ квартал 0,04 -90,91 3 0,01
IV квартал 1,15 1875 11 0,1
ІІ півріччя 1,19 -44,13 14 0,09

РІК 3,32 -85,04 40 0,08
2008 рік 0,28 (середньомісячний показник)

2009 рік
І квартал 1,20 4,35 5 0,24
ІІ квартал 1,63 35,83 13 0,13
І півріччя 2,83 137,82 18 0,16

ІІІ квартал 0,78 -52,15 5 0,16
IV квартал 1,83 134,62 12 0,15
ІІ півріччя 2,61 -7,77 17 0,15

РІК 5,44 63,86 35 0,16
2009 рік 0,45 (середньомісячний показник)

2010 рік
І квартал 1,19 -34,97 8 0,15
ІІ квартал 1,98 66,39 10 0,2
І півріччя 3,56 36,4 18 0,2

ІІІ квартал 0,78 -60,6 5 0,16
IV квартал 1,63 108,9 13 0,13
ІІ півріччя 2,41 32,3 18 0,15

РІК 5,97 9,74 36 0,18
2010 рік 0,5 (середньомісячний показник)

Джерело: складено на основі даних експертно-аналітичної групи M&A-Intelligence.

активізувавши політику їх власників в напрямах 
об’єднання з іноземним банківським капіталом;

- стратегічні зміни у виборі джерел формуван-
ня банківського капіталу і орієнтація на дешевий 
позичковий капітал підвищили залежність банків-
ської системи України від іноземного капіталу. За 
офіційними даними частка зовнішнього боргу ві-
тчизняних банків у сумарній заборгованості Украї-
ни складала у 2006 р. – 8,7 %, у 2007 р. – 15,8 %, у 2008 
р. – 21,5 %, у 2009 р. – 27,4 %, а у 2010 р. – 38,2 %. Але 
зростання зовнішньої заборгованості вітчизняних 
банків не може стати стратегічним напрямом роз-

витку банківської системи України. У цьому аспекті 
доцільно Національному банку України розробити 
стратегію обмеження зовнішньої заборгованості 
банківської системи, розширення альтернативних 
варіантів включення в банківський обіг заощаджень 
фізичних і юридичних осіб;

- наявність економічних переваг в інозем-
них банках сприятиме перерозподілу ринку бан-
ківських послуг на користь іноземного капіталу. 
При цьому іноземні банки не поспішають позбу-
ватись своїх переваг і з максимальною прибутко-
вістю використовують їх на вітчизняному фінан-
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Рис. 2. Структура банківської системи України за 2002–2011 рр.
Джерело: [7].

Рис. 3. Частка участі іноземного капіталу за 2002–2011 рр.
Джерело: [7].

Рис. 4. Динаміка банків з іноземним капіталом в Україні за 2001–2010 рр.
Джерело: [7].
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совому ринку.
Іноземні інвестори впливають на розвиток 

банківської системи України шляхом:
- пайової участі в управлінні банками-рези-

дентами;
- створення банків-нерезидентів;
- придбання діючих фінансово-кредитних 

установ.
Підтвердженням цьому слугують такі дані: з 

01.01.2001 р. по 01.01.2011 р. кількість діючих бан-
ків в Україні зросла з 153 до 176 установи. Водночас, 
спостерігаємо значне збільшення кількості банків з 
іноземним капіталом: з 22 до 55 банків, у тому числі 
зі 100 % іноземним капіталом – з 7 до 20 банків. Від-
повідно, частка іноземного капіталу в статутному 
капіталі банків зросла з 3,3 % до 40,6 % [7].

Як бачимо з рис. 2 та 3, частка іноземного ка-
піталу у банківській системі України має тенден-
цію до зростання. При цьому іноземні фінансові 
групи не розпорошують свої капітали, а купують 
виключно великі, розгалужені та стабільні банки, 
ті банки, які формують «ядро» банківської систе-
ми України, визначають її стабільність і функціо-
нальну спроможність.

Привабливість банківського сектору економіки 
України для європейських інвесторів, на нашу дум-
ку, пояснюється високими, порівняно з країнами 
Європи, процентними ставками і високими темпа-
ми зростання активних операцій, про що свідчить 
збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Банківська система України сьогодні відкрита 
для входження іноземного капіталу (рис. 4). Чин-
не законодавство дає можливість створювати в 
Україні банки із 100 % іноземним капіталом, але 
з обов’язковою вимогою - це мають бути дочірні 
банки, що діють у правовому полі України.

Як уже зазначалося, найбільш розповсюдженим 
методом проникнення іноземного капіталу в бан-
ківський сектор економіки країни є придбання кре-
дитних установ іноземними інвесторами. Методи 
такого придбання залежать від організаційно-пра-
вового типу власності установ, що продаються.

В Україні організаційно-правовий тип власності 
банків регулюється на законодавчому рівні. Всі банки 
мають бути акціонерними товариствами, а з недав-
нього часу лише публічними акціонерними товари-
ствами. Саме тому продаж українських банківських 
установ відбувається через продаж їх акцій.

Таким чином, завдяки розширенню присут-
ності іноземних банків в Україні інтенсифікується 
розвиток якісно нового фінансово-економічного 
середовища, головну роль в якому відігравати-
муть іноземні банки та іноземна валюта [11].

Як уже зазначалося вище, іноземні банки входять 
у банківський сектор України за допомогою купівлі 
вітчизняних комерційних банків шляхом реорганіза-
ції, процеси якої є варіантом зовнішнього зростання 

і можуть бути зумовлені певними мотивами (табл. 2).
Окреслимо детальніше розвиток процесів ре-

організації банків за останні роки.
У 2006 році у фінансовому секторі економіки 

України було укладено 16 угод з 109 загальних на 
суму 2,9 млрд дол США. Слід відзначити, що ана-
логічного періоду у фінансовому секторі економіки 
Росії було укладено 32 угоди загальною вартістю 
2,5 млрд дол США. Протягом 2006 року 12 україн-
ських банків перейшли у власність різних фінансо-
вих груп Європи, а 2 комерційні банки – Росії.

На нашу думку, інтерес інвесторів до банківсько-
го сектору економіки України пов’язаний з можли-
вістю отримання разом з новими активами необхід-
них ліцензій, клієнтської бази і філійної мережі.

Тенденція до збільшення частки іноземного капі-
талу, яка розпочалася в 2006 році в фінансовому сек-
торі, продовжилася і в 2007 році. Упродовж 2007 року 
на банківському ринку України було зареєстровано 
86 угод щодо реорганізації комерційних банків на 
загальну суму 22,19 млрд дол США, що на 496,51 % 
більше, ніж у 2006 році, коли було зафіксовано 109 
угод (див. табл. 1). Загалом у 2007 року спостерігалася 
тенденція до зростання таких угод, окрім ІІ кварталу 
2007 року, де відбувся незначний спад, проте це не 
вплинуло на приріст даних угод упродовж року.

За 2006–2007 рр. було укладено 2 угоди за меж-
ами України загальною вартістю 29 млн дол США 
(КБ «Укрпромбанк» придбав 35 % акцій ЗАТ «Арм-
бізнесбанк» (Арменія) та ЗАТ «ПриватБанк» при-
дбав 75 % акцій АТ «Тао банк» (Грузія).

На нашу думку, головними чинниками зацікавле-
ності стратегічних інвесторів в банківському секторі 
України у 2007 році були сегмент роздрібного банкін-
гу, а також можливості збільшити частку ринку шля-
хом консолідації сектору. Причинами цьому були:

1. Зміна споживчого менталітету.
2. Низький ступінь проникнення банківських 

послуг.
3. Значні середньорічні темпи приросту ВВП.
4. Збільшення кількості локальних банків.

Відповідно до показників середньорічних тем-
пів приросту загальних активів і кредитів фізич-
ним особам у 2007 році (58 % і 119 % відповідно, 
порівняно з 2006 р.), банківський сектор Украї-
ни розвивався швидшими темпами, ніж сектори 
Центральної та Східної Європи.

Основною причиною сповільнення процесів ре-
організації у банківському секторі економіки Украї-
ни у 2008 році є фінансова криза, яка прямо пропо-
рційно вплинула на можливості країн-інвесторів. 
Упродовж 2008 року в Україні було укладено лише 
40 угод загальною вартість 3,32 млрд дол США (див. 
табл. 1), з них лише 4 угоди в банківському секторі 
України, а упродовж аналогічного періоду 2007 року 
– 86 угод на суму 22,19 млрд дол США, з них 19 угод 
в банківському секторі України. 
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Високий рівень відсоткових ставок за кредит-
ними операціями, невисокий рівень концентрації 
на ринку, а також наявність регулятора (Націо-
нального банку України) збільшують інтерес між-
народних фінансових груп до купівлі вітчизняних 
комерційних банків з метою виходу на нові ринки.

За І півріччя 2009 року банківський сектор, за 
показниками злиття та поглинання, значно зріс по-
рівняно з показниками 2008 року, проте наслідки 
фінансової кризи не дали можливості досягнути 
рівня 2007 року або збільшити показники входжен-
ня іноземних банків на територію України. 

Слід зазначити, що упродовж цього періоду 
відбувалася рекапіталізація банківських установ 
шляхом емісії акцій, забезпечених облігаціями 
внутрішньої державної позики.

У І півріччі 2010 року не відбулося змін на рин-
ку злиття і поглинання, але варто зазначити, що 
зросла середня вартість угоди – з 15 млн дол США 
в ІІ півріччі 2009 року до 20 млн дол США.

Узагальнюючи результати аналізу, нами визна-
чено переваги та недоліки процесу входження іно-
земних банків на вітчизняний банківський ринок.

До переваг слід зарахувати такі: підвищення 
ефективності діяльності банків, зумовлене по-
силенням конкуренції; удосконалення системи 
управління банківськими ризиками; підвищення 
ефективності банківського нагляду і регулювання 
банківської діяльності.

Розширення присутності банків з іноземним 
капіталом на українському банківському рин-
ку сприяє подальшому впровадженню сучасних 
банківських технологій, міжнародного досвіду 
ведення банківської справи, підвищення ква-

ліфікаційного рівня банківських працівників 
(адже вони будуть вимушені працювати за єв-
ропейськими стандартами надання банківських 
послуг), принципів корпоративного управління 
в банківській діяльності.

Основним негативним чинником, який може при-
звести до фінансової нестабільності є банкрутство ві-
тчизняних банків унаслідок неможливості конкуру-
вання з іноземними банківськими установами.

З метою пом’якшення негативних наслідків 
створення в Україні філій іноземних банків, до-
цільним є встановлення відповідних критеріїв 
допуску іноземного капіталу на вітчизняний фі-
нансовий ринок.

Деякі науковці та банкіри [5], [11] висловлю-
ють думку, що саме банківські об’єднання зможуть 
протистояти, з одного боку, світовим фінансовим 
корпораціям, які поглинають банківські устано-
ви та перетворюють їх на функціональні підроз-
діли, спонукаючи працювати на економіки інших 
держав, а, з іншого, – сприятимуть зміцненню ві-
тчизняної банківської системи, мінімізації ризиків, 
зростанню довіри населення до фінансових інсти-
туцій. У світовій практиці такі об’єднання набули 
поширення ще кілька десятиріч тому, однак і досі їх 
роль у банківській системі залишається предметом 
активних досліджень учених.

Іноземні інвестиції в банківській системі безза-
перечно важливі з погляду надходжень додаткових 
фінансових ресурсів, нових банківських технологій, 
підтримки конкуренції між банками тощо.

Водночас, все це виправдано, коли вже скла-
лася національна банківська система з міцною 
власною ресурсною базою. Однак, відомо, що рі-

Таблиця 2
Основні мотиви реорганізації комерційних банків

У межах однієї країни У різних країнах
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ці

я

Національна реорганізація банків Міжнародна реорганізація банків

Основна мета – зменшення витрат за ра-
хунок економії на масштабах. Зменшення 
філійної мережі і адміністративних за-
трат, включаючи інформаційні технології 
і управління ризиками.

Основна мета – збільшення розміру банку на 
ринку банківських послуг. Можлива  раціоналі-
зація адміністративних функцій.
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Національна консолідація Міжнародна консолідація

Основна мета – досягнення ефекту синергії 
за рахунок надання більш широкого спектру 
послуг. Диверсифікація ризиків та доходів. 
Можлива раціоналізація адміністративних 
функцій.

Основна мета – досягнення ефекту синергії 
за рахунок надання більш широкого спектру 
послуг та збільшення розміру банку на ринку 
банківських послуг. Диверсифікація ризиків та 
доходів. Раціоналізація за рахунок розміщення і 
проведення операцій в різних країнах.

Джерело: [8].
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вень монетизації в Україні (близько 48,7 станом 
на 30 вересня 2011 р.) є значно нижчим від рівня 
країн з розвиненою економікою, де цей показник 
наближається до розміру ВВП, або навіть пере-
вищує його [6]. Суттєво меншим є і сам розмір 
ВВП. В умовах, коли ці показники є не співстав-
ними, прихід в Україну іноземних філій, діяль-
ність яких буде регулюватися розміром капіталу 
материнського банку, поставить іноземні банків-
ські установи в заздалегідь вигідніше станови-
ще при неможливості з боку українських банків 
скласти їм адекватну конкуренцію.

Для порівняння можна сказати, що активи 
та капітал всієї банківської системи України 
є меншими, ніж ті, якими володіє серед-
ній європейський банк. За цих умов не буде 
виконуватися принцип «рівних конкурентних 
можливостей», який підтримується багатьма 
міжнародними організаціями.

Загалом прихід іноземних банків на націо-

нальний банківський ринок може стати вагомим 
чинником прискорення процесів розвитку бан-
ківського сектора внаслідок посилення міжбан-
ківської конкуренції.

Висновки. Відзначаючи появу нових тенден-
цій в розвитку вітчизняної банківської системи 
із приходом іноземних банків, важливо врахо-
вувати, що їх діяльність на українському ринку 
з дешевим кредитним ресурсом, високоякісним 
обслуговуванням клієнтів сприятиме посиленню 
впливу на управління процесами використання 
кредитних ресурсів у реальній економіці. Відпо-
відно, може послабитися вплив на розвиток націо-
нальної економіки України не тільки вітчизняних 
комерційних банків, але й Національного банку 
України. Насамперед це означає, що банківський 
капітал – як вітчизняний, так і зарубіжний, якщо 
він функціонує в Україні, повинен забезпечувати 
ефективний розвиток економіки країни відповід-
но до визначених урядом стратегічних напрямів.
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Анотація. У статті досліджено теоретичні 
та прикладні аспекти процесу міжнародного 
інвестування, основні фактори, що його 
детермінують у посткризовий період, визначені 
структурні пропорції розподілу та динаміки 
міжнародних інвестицій. Запропоновано стра-
тегічні напрями управління міжнародною 
інвестиційною діяльністю України.

Summary. In this article are analyzed theoretical 
and practical aspects of the process of international 
investment, as well as the main factors, that 
determine it in the post-crisis period, and specified 
the structure of distribution and development of 
foreign investment. It is also offered a strategic 
orientation for managing Ukrainian international 
investment operations.
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зиції та реалізувати стратегії випереджаючого розви-
тку. Таким чином, врахування особливостей геоеко-
номічної трансформації, якісних змін міжнародного 
інвестиційного ринку дає можливість визначитись із 
пріоритетами стратегічного партнерства, спрямова-
ністю національної економічної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування нової архітектури світо-
вого фінансового та інвестиційного простору 
перебувають в полі зору численних зарубіжних 
та вітчизняних дослідників. Серед них: Є. Акопо-
ва, О. Білорус, Д. Лук’яненко, О. Михайловська, 
О. Мозговий, В. Новицький, Ю. Пахомов, О. Плот-
ніков, О. Рогач, А. Філіпенко. Водночас, потребу-
ють поглибленого вивчення питання причин, а 
відтак, факторів довгострокової дії, що визнача-
ють пропорції та спрямованість трансформації 
світового інвестиційного простору, перспективи 
в ньому країн, що розвиваються, а також вимоги 
щодо інвестиційної стратегії України.

Метою статті є дослідження чинників, що здій-
снюють визначальний вплив на формування сучас-
ної структури світового інвестиційного ринку, ди-
версифікацію і зміну спрямованості інвестиційних 

Постановка проблеми. Триваючий вплив сві-
тової економічної кризи посилює актуальність 
проблематики подолання її наслідків як на рівні 
національних економік, їх регіональних об’єднань, 
так і в глобальному вимірі. Ефективність віднов-
лення економічних процесів, забезпечення умов 
їх самовідтворення визначають конкурентоспро-
можність кожної країни, її місце в світовому гос-
подарському просторі, геополітичну роль та стра-
тегічні перспективи. Наслідки як безпосередньо 
глобальної кризи, так і політики з подолання її 
насідків, суттєво змінили тенденції сучасного сві-
тового господарства – відбуваються зрушення в 
міжнародному та міжрегіональному поділі праці, 
трансформується геоекономічні ролі розвинутих 
країн та країн, що розвиваються. Інвестиційна ак-
тивність учасників міжнародного ринку, як одна 
із ключових форм міжнародних економічних від-
носин, найбільш наочно відображає зміну пріори-
тетів та стратегічних ролей зазначених груп країн.

Для України, як і багатьох інших трансформацій-
них економік важливо не лише досягнути показників 
докризового економічного розвитку, але поновити 
втрачені за час перехідного періоду міжнародні по-
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потоків та розробка пропозицій щодо пріоритетів 
міжнародної інвестиційної діяльності України.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Фінансова глобалізація, як визначальна ха-
рактеристика сучасного етапу розвитку світового 
господарства, здатна суттєво прискорювати перебіг 
будь-яких економічних процесів та взаємодій. Зміст 
структурних зрушень, що відбуваються в світовому 
економічному просторі за сучасного етапу глобалі-
зації, може бути визначений за наступними напря-
мами: починаючи з 1990-х рр., темпи зростання до-
ходів у країнах, що розвиваються, постійно зроста-
ли і зараз стабільно перевищують аналогічні показ-
ники по групі розвинутих країн; за різної швидкості 
економічної динаміки за групами країн, зберігається 
циклічна взаємозалежність між ними, іншими сло-
вами, циклічних рух суспільного відтворення має 
місце та співпадає за фазами циклу в усіх групах кра-
їн; в багатьох країнах посилилась нерівність у розпо-
ділі доходів, зокрема, у США частка 1 % населення, 
що отримують найвищі доходи майже потроїлась 
за останні три десятиліття і складає наразі близько 
20 % сукупних доходів США [1, c. 13].

До визначальних якісних характеристик гло-
бальних трансформаційних процесів належить 
безпрецедентне зростання потоків інформації та 
можливостей її використання на основі новітніх 
технологій. Специфіка сучасного етапу розвитку 
світового господарства, що є одним із наслідків 
процесів глобалізації, полягає в активізації чис-
ленних взаємодій між його суб’єктами різних 
таксономічних рівнів. Все більшого поширення 
набувають сітьові структури, які суттєво транс-
формують як світові потоки товарів, послуг, еко-
номічних факторів, так і всю систему міжнарод-
них економічних відносин.

Трансформація світового економічного про-
стору прискорюється, значною мірою, завдяки 
глобальним фінансовим ринкам. В посткризовий 
період методичні підходи дослідження світової 
економіки, зокрема експертів МВФ, поповнились 
виміром «вторинних ефектів» – впливу заходів 
політики однієї країни на іншу як наслідок зрос-
таючих обсягів торгівлі і фінансових потоків. До 
числа найбільш вагомих факторів світового фі-
нансового простору, що активізують економічне 
зростання національних економічних систем, на-
лежать прямі іноземні інвестиції.

Аналітичне дослідження сучасних тенденцій та 
перспектив міжнародного інвестиційного процесу 
ЮНКТАД засвідчує, що посткризове відновлення 
відбувається нерівномірно, посилюючі тенденції 
структурних трансформацій докризового періоду. 
Незважаючи на тривалість наслідків глобальної 
кризи, неоднозначної результативності антикризо-
вих політик, поглиблення проблеми заборгованос-
ті країн ЄС, притік прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) в світі в 2011 р. збільшився до 1,5 трлн дол 
США. Зростання відносно попереднього, 2010 р. 

склало суттєвих 16 %, хоча рівня рекордного пе-
редкризового 2007 р., коли притік ПІІ склав 2 трлн 
дол США, все ще не досягнуто. Розподіл обсягів 
світових інвестицій між групами країн склався на-
ступним чином: потоки ПІІ до розвинутих країн 
зросли на 21 % до 748 млрд дол США, до країн, що 
розвиваються – на 11 % до рекордних 684 млрд дол 
США, до країн з трансформаційними економіками, 
що включають країни СНД, Південно-Східної Азії 
та Грузію, – на 25 % до 92 млрд дол США. Важливе 
значення має трансформація галузевої структури 
світових прямих іноземних інвестицій. Так, піс-
ля дворічного скорочення в 2011 р. збільшився на 
43 % притік інвестицій в галузі добувної промисло-
вості – до 200 млрд дол США. Одночасно, зменши-
лись темпи приросту ПІІ в сектор послуг – 16 % до 
570 млрд дол США та обробну промисловість – 6 % 
до 660 млрд дол США [2, с. 13]. Таким чином, за аб-
солютними обсягами прямих іноземних інвестицій 
в розрізі регіонів, відбувається поступове вирівню-
вання між розвинутими країнами та країнами, що 
розвиваються і трансформаційними, які в сукуп-
ності вже акумулюють 51 % світових ПІІ.

За галузевими пріоритетами зберігається до-
мінування більш високотехнологічних секторів як 
реципієнтів міжнародних інвестиційних потоків. 
Наслідком нестійкої динаміки ПІІ періоду посткри-
зового відновлення стала змінена галузева структу-
ра інвестицій за агрегованими секторами (табл. 1).

Зростання абсолютних та відносних показ-
ників нарощування обсягів ПІІ в галузі добувної 
промисловості викликане посиленням ризиків 
обмеженості ресурсів для зростаючого світово-
го виробництва. По-перше, країни, що розвива-
ються і стали локомотивами зростання світового 
валового продукту, передусім Китай, мають ре-
сурсовитратні економіки; по-друге, вкладання в 
добувні галузі є своєрідним засобом хеджування 
інвестиційних ризиків при нестійкості ринкової 
вартості інших активів. Скорочення обсягів ін-
вестування в сферу послуг відбулось, головним 
чином за рахунок фінансових послуг (-52 % від-
носно 2005–2007 рр.), бізнес-послуг (-33 %), тран-
спорту і комунікацій (-31 %).

Посилення загроз другої хвилі світової фінан-
сової кризи обмежує можливості укладання дво-
сторонніх та багатосторонніх міжнародних ін-
вестиційних угод, кількість яких за 2011 р. склала 
лише 47 проти близько 220 станом на середину 
90-х рр. [2, с. 22]. До того ж, в практиці національ-
ного та регіонального регулювання процесів іно-
земного інвестування посилюються тенденції вра-
хування вимог корпоративної соціальної відпо-
відальності, захисту навколишнього природного 
середовища, забезпечення умов стійкого самопід-
тримуючого розвитку. Таким чином, посткризова 
динаміка світових фінансових потоків характери-
зується поступовою зміною механізмів взаємодій 
учасників ринку, з’являються нововведення на на-
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Таблиця 1
Галузевий розподіл прямих іноземних інвестицій, 2005–2011 рр.

Період Добувна промисловість, 
млрд дол США, %

Обробна промисловість, 
млрд дол США, %

Послуги, млрд дол США, %

2005–2007 130 8 670 41 820 50
2008 230 10 980 42 1130 48
2009 170 13 510 39 630 48
2010 140 11 620 50 490 39
2011 200 14 660 46 570 40

Джерело: [2].

ціональному та міжнародному рівнях формуван-
ня та здійснення інвестиційної політики.

Узагальнення досвіду інвестиційної політики 
національних урядів дозволило виокремити на-
ступні якісні зміни [2, с. 26]: по-перше, відбуваєть-
ся інтеграція інвестиційної політики із стратегія-
ми економічного розвитку, інвестиційні потоки 
стають ключовими факторами зростання продук-
тивності та міжнародної конкурентоспроможнос-
ті; по-друге, завдання стійкого розвитку стають 
об’єктами інвестиційної політики шляхом мак-
симізації позитивних та мінімізації негативних 
ефектів міжнародного інвестування, формування 
відповідальної поведінки інвесторів; по-третє, по-
силення інвестиційної політики з позицій доціль-
ності та ефективності через формування сильних 
інститутів її реалізації, моніторинг стійкості роз-
витку під дією інвестиційних факторів. На рівні 
міжнародної інвестиційної політики найбільш 
суттєвими стали зміни в контексті посилення зна-
чимості міжнародних інвестиційних угод через 
вищий рівень їх відповідності завданням стійкого 
розвитку; врівноваження прав і обов’язків країн 
та інвесторів завдяки поширенню принципів со-
ціальної відповідальності, захисту навколишньо-
го природного середовища тощо.

Дослідження особливостей участі України в 
процесах міжнародного інвестування дозволяє 
зробити висновки щодо відхилення пануючих у 
національній економіці тенденцій від загально-
світових, принаймні, за галузевою ознакою. Так, 
за даними Державної служби статистики України 
[3], в 2011 р. чистий приплив прямих іноземних 
інвестицій склав 6,5 млрд дол США, за 6 за місяців 
2012 р. – 3,2 млрд дол США.

За період з початку інвестування станом на 
31.12.2011 р. в економіку України надійшло пря-
мих іноземних інвестицій (акціонерного капіта-
лу) 49,4 млрд дол США, з них із країн ЄС – 79, 9 % 
загального обсягу, з країн СНД – 8,1 %. Основні 
потоки ПІІ, 84 % від загального обсягу за весь пе-
ріод інвестування, були спрямовані з країн: Кіпр – 
12,6 млрд дол (24,3 %), Німеччина –7,4 млрд дол 
(24,3 %), Нідерланди – 4,8 млрд дол (24,3 %), Ро-
сійська Федерація – 3,6 млрд дол (24,3 %), Австрія 
– 3,4 млрд дол (24,3 %), Велика Британія – 2,5 млрд 

дол (24,3 %), Франція – 2,3 млрд дол (24,3 %), Шве-
ція – 1,7 млрд дол (24,3 %), Віргінські Острови – 
1,6 млрд дол (24,3 %), США – 1,0 млрд дол (24,3 %). 
Вагомою серед іноземних інвесторів залишається 
частка офшорних територій, що засвідчує непро-
зорість та тіньовий характер значного обсягу про-
цесів міжнародного інвестування в країні. Пока-
зовою є концентрація вихідних потоків капіталу з 
України до Кіпру, що склала в 2011 р. 91,9 % загаль-
ного обсягу.

Найбільш привабливими для лідерів іноземно-
го інвестування в Україні є галузі: Кіпр – фінансо-
ва діяльність 21,8 % від загального обсягу інвес-
тицій, переробна промисловість (металургійне 
виробництво та виробництво готових металевих 
виробів, хімічна та нафтохімічна промисловість, 
інші) – 20,7 %, операції з нерухомістю – 17,9 %; 
Німеччина – металургійне виробництво – 62,3 %, 
фінансова діяльність – 18,3 %, операції з нерухо-
мим майном – 3,6 %; Нідерланди – будівництво – 
19,5 %, торгівля, ремонт автомобілів – 12,7%, 
харчова та тютюнова промисловість – 12,4 %; Ро- та тютюнова промисловість – 12,4 %; Ро-
сійська Федерація – фінансова діяльність – 68,6 %, 
переробна промисловість – 7 %, діяльність тран-
спорту і зв’язку – 6,8 %; Австрія – фінансова діяль-
ність – 71,8 %, переробна промисловість – 8,9 %, 
торгівля, ремонт автомобілів – 5,9 %.

Виходячи із галузевих пріоритетів прямого іно-
земного інвестування економіки України, до числа 
пріоритетних належать фінансовий сектор, низько- 
та середньотехнологічна група галузей переробної 
промисловості, діяльність транспорту і зв’язку.

Порівняння географічної структури прямих 
іноземних інвестицій в період економічного зрос-
тання України і циклічного розширення світового 
господарства та в посткризовий період відображає 
дієвість внутрішніх економічних, політико-право-
вих тощо факторів на перебіг міжнародного інвес-
тування (рис. 1, 2). В аналізований період суттєво 
скоротилась відносна частка окремих розвину-
тих країн в здійсненні ПІІ в Україну, першочерго-
во США – на 14 п. п., Великобританії – на 5 п. п., 
Швейцарії – на 3 п. п. при одночасному зростанні 
частки країн тих, що мають моно-спеціалізацію в 
інвестуванні – Австрія на 3 п. п., Німеччина – на 
9 п. п., та Кіпр – на 14 п. п. з огляду на особливі умо-
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Рис. 2. Географічна структура прямих 
іноземних інвестицій в Україну у 2011 р., %

Джерело: складено за даними [3].
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Рис. 1. Географічна структура прямих 
іноземних інвестицій в Україну у 2003 р., %

ви здійснення економічної діяльності в цій країні. 
Тим самим, підтверджується загальна тенденція до 
переорієнтації інвестиційних потоків провідних 
країн світу з ризикових ринків, що формуються на 
регіони з вищим рівнем стабільності.

Таким чином, тенденції прямого іноземного інвес-
тування в Україні закріплюють неефективну, ренто-
орієнтовану структуру національної економіки, тоді 
як перспективи моделі випереджаючого зростання 
базуються на новітніх інноваційних технологіях.

Висновки. Однією з характерних рис світово-
го господарства на сучасному етапі його розви-
тку є наростаючі процеси глобалізації, які носять 
об’єктивний характер і є результатом еволюції сві-
тової економіки. За умов подолання довгостроко-
вих наслідків світової економічної кризи, сила та 
спрямованість глобалізаційних впливів суттєво 
змінюється, однак, інтеграційні процеси та транс-
націоналізація світової економіки продовжують 
посилюватись. Це свідчить про те, що глобаліза-
ція докорінно змінює середовище міжнародної ін-
вестиційної діяльності, генерує формування над-
національного простору, в якому діють багатона-
ціональні суб’єкти світогосподарських відносин.

Трансформація світового економічного про-
стору обумовлена зростаючим впливом країн, що 
розвиваються на динаміку світового виробництва 
та міжнародного інвестування, збереженні ци-
клічної взаємозалежності розвитку країн за всіма 
групами, посиленням соціальної диференціації в 
світі, зростанням масштабів інформації та техно-
логій її використання, прискореним розвитком 

сітьових структур, що визначають всю систему 
міжнародних економічних відносин.

Специфіка процесів міжнародного інвестуван-
ня в посткризовий період відображає підвищен-
ня ваги країн, що розвиваються та трансформа-
ційних економік в структурі світових інвестицій, 
які акумулюють вже більше половини сукупного 
обсягу останніх. Зміни галузевої структури сві-
тових прямих іноземних інвестицій відобразили 
скорочення частки послуг на користь добувної та 
обробної промисловості, передусім, за рахунок 
фінансової складової. Характерною особливістю 
економічної політики національного та міжна-
родного рівнів є поєднання завдань інвестиційно-
го процесу із стратегічними цілями стійкого еко-
номічного розвитку, вимогами охорони довкілля, 
посилення екологічності розвитку.

Процеси іноземного інвестування української 
економіки характеризуються недостатністю як за 
кількісними, так і за якісними параметрами, що 
обумовлено, передусім, дією чинників внутрішньо-
го характеру. Галузевий розподіл прямих іноземних 
інвестицій в Україні сприяє відтворенню техноло-
гічно відсталої структури національної економіки, 
розвитку тих видів послуг, де факторами прискорен-
ня виступають чинники спекулятивного характеру. 
Відтак, потребують якісного оновлення стратегічні 
пріоритети міжнародного інвестування в Україні в 
напрямі посилення їх інноваційної складової, відпо-
відності національним конкурентним перевагами, 
націленості на модернізацію економічного розвитку 
із забезпеченням його довгострокової стійкості.

нний ресурс] / Режим доступу : http://unctad.org/
en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/
WIR2012_WebFlyer.aspx.

3. Офіційний сайт Державної служби ста-
тистики України. — Режим доступу : http://www.
ukrstat.gov.ua/.
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Постановка проблеми. Наприкінці 2008 
року в Україні налічувалось 829 кредитних спі-
лок (КС) [1]. З більш ніж двох мільйонів укра-
їнців – членів КС – близько 130 тисяч вклад-
ників довірили 6,267 млрд грн своїх коштів 
в управління конкретним особам – головам 
правлінь КС, правлінням та спостережним ра-
дам КС. Минає четвертий рік, відколи частина 
КС України відмовили вкладникам повернути 
депозити, аргументувавши свої дії «неплато-
спроможністю». Відмова повернути вклад-
никам депозитні внески створює соціальну 
напруженість серед населення України. В Ін-
тернеті та ЗМІ з’являються заклики з вимога-
ми до Уряду фінансово підтримати такі КС. Із 
трибуни ВР України звучить ідея ліквідації КС 
України як джерела породжених ними проблем 
[2]. Ціла низка питань супроводжує діяльність 
таких КС. Отже, маємо проблему, яка вимагає 
детальних досліджень.
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Анотація. Досліджено діяльність групи кре-
дитних спілок (КС) України, керівники яких, ско-
риставшись кризовими явищами в економіці 
України наприкінці 2008 – початку 2009 рр., пере-
творили депозитні кошти вкладників у власні 
активи. Наведено ознаки виокремлення таких 
КС. Запропоновано варіант розв’язання створе-
них ними проблем.

Summary The activity of group of credit unions 
of Ukraine, leaders of which taking advantage of 
the crisis phenomena in the economy of Ukraine at 
the end of 2008 - to beginning of 2009, converted 
deposit money of depositors into their own assets is 
investigated. The features of singling out such credit 
unions are shown. Suggested is a variant of problems 
solution.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
З моменту публікації статті з аналізом діяльності 
та перспектив КС України [3], минуло майже три 
роки, що дозволяє зробити ретроспективний по-
гляд на досліджені явища, оцінити правильність 
зроблених висновків, дослідити раніш не вивчені 
аспекти діяльності КС та зробити нові висновки.

Перше кредитне товариство, засноване в 
1849 році в Південній Німеччині Фрідріхом Райф-
фазеном, як важливе для суспільства явище, по-
ширилося в Англії, Канаді, США, інших країнах, 
переросло в потужну банківську систему [1]. 
Перше ощадно-позичкове товариство на терито-
рії теперішньої України було створено в 1869 році 
на Полтавщині, як важливе явище поширилося 
на українських землях і до 1918 року об’єднало у 
більш ніж 3 тис КС приблизно 3 млн громадян [1]. 
Із приходом Радянської влади КС було ліквідова-
но. Можливість нового народження в Україні КС 
отримали в 1992 році, з ухваленням Верховною 
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Радою України 16 червня 1992 року Закону Украї-
ни N 2460-XII «Про об’єднання громадян». Затвер-
джене Указом Президента України від 20 вересня 
1993 р. № 377/93 «Тимчасове Положення про кре-
дитні спілки в Україні» та ухвалений Верховною 
Радою України 20.12.2001 р. Закон України № 2908-
III «Про кредитні спілки» мав забезпечити їх життя 
та процвітання. Проте, висока ймовірність, що зно-
ву на українській землі КС буде знищено.

КС України можемо умовно поділити на 3 групи 
[3]. КС перших двох груп, як і прогнозувалося раніш 
[3], працювали і продовжують працювати відповід-
но до Закону України 2908-III «Про кредитні спіл-
ки». Аналіз інформаційних джерел [1–17], особис-
тих думок вкладників, позичальників та керівників 
таких КС дозволяє стверджувати, що кризові явища 
в економіці 2008–2009 рр. майже не вплинули на ро-
боту таких КС, на отримані ними результати. Проте, 
кінець 2009 року, відзначався збільшенням довіри 
вкладників до таких КС. Їх приклад роботи дозволяє 
стверджувати, що Конституція України, Цивільний 
Кодекс та Закон України № 2908-III «Про кредитні 
спілки» вдало і успішно врегульовують взаємодію 
сторін, пов’язаних з роботою КС, якщо сторони дій-
сно керуються їхніми статтями.

КС, що зараховують до третьої групи [3], на-
прикінці 2008 – на початку 2009 рр., відмовились 
повернути вкладникам депозитні внески, посила-
ючись на власну «неплатоспроможність», на «про-
блеми» з платежами позичальників. У цій групі, за 
наведеною в літературі класифікацією КС [3], ви-
окремлено 2 підгрупи.

Керівники КС першої підгрупи керувались у 
своїх діях чинним законодавством. Ускладнення 
з поверненням депозитів вкладникам обумовлені 
огріхами менеджменту (створений замалий стра-
ховий фонд, який не дозволив своєчасно і сповна 
розрахуватися з вкладниками). Такі КС дійсно яв-
ляють собою громадську організацію, вплив іні-
ціативних груп вкладників на роботу правління 
КС дозволив забезпечити повернення депозитних 
коштів вкладникам, в деяких випадках робота КС 
відновлена повністю.

Керівниками другої підгрупи КС депозитні ко-
шти вкладників було привласнено, діяльність та-
ких КС вивчають правоохоронні органи.

Однак, окреслені дві підгрупи не повністю ха-
рактеризують групу КС, які не розрахувалися з 
вкладниками. 

Мета статті – доповнити раніше запропоновану 
класифікацію КС України, встановити умови та при-
чини появи проблем, пов’язаних з чинними діючими 
на території України «неплатоспроможними» КС, за-
пропонувати шлях усунення таких проблем.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Результати аналізу джерел [1–17] ви-
магають доповнити третю групу (за раніше на-
веденою класифікацією) «неплатоспроможних», 

«проблемних» КС, окремою (третьою) підгрупою. 
КС підгрупи діють дотепер і, на нашу думку, є над-
звичайно цікавим предметом вивчення. Проана-
лізуємо окремі аспекти їх діяльності.

Для усвідомлення реалій щодо таких КС, ско-
ристаємось відомою методикою – знайдемо відпо-
відь на питання: «Який отримано результат (робо-
ти таких КС), коли, за яких умов та обставин, чиїми 
діями та з якою метою результат створено?».

Результат такий. Такі КС продовжують працю-
вати, не повертаючи вкладникам депозитні кошти 
та не сплачуючи відсотків за ними, отже, позбув-
шись відповідних статей витрат. Вилучення ліцен-
зії на залучення нових депозитів та виведення КС з 
Державного реєстру фінансових установ комісією 
ДФП не дозволяє КС залучити нових вкладників, 
але не заважає отримувати відсотки за кредитами 
та надавати кредити. Судові рішення про повер-
нення коштів вкладникам не виконують «у зв’язку 
із відсутністю коштів у КС» [5] (що пояснюється 
коротко: «Кошти – в кредитах»). З отриманих за 
кредитами відсотків виплачують заробітна плата 
персоналу КС, залишок відразу ж розміщують у 
нові кредити, чим забезпечується «пуста каса» 
(«відсутність коштів в КС»). Останнє використо-
вують для підтримки ілюзії «проблемності» КС. 
Діяльність таких КС підпорядковується головам 
правління КС, які не юридично, але фактично ста-
ли власниками активів КС. Дохідність КС зросла 
порівняно з КС, правління яких сумлінно дотри-
мується законодавства, оскільки вартість запози-
чених за депозитами коштів стала нульовою (ко-
шти не повертаються, відсотки не сплачуються). 
На боржників, що невчасно повертають кредити, 
невчасно сплачують відсотки за ними, нарахову-
ються штрафи. Борги разом з штрафами та су-
довими витратами стягуються через суд. Інколи, 
такі боржники вимушені сплачувати подвоєну-
потроєну суму кредиту.

Отже, в ситуації, що склалася:
- Втратили кошти вкладники КС, а також по-

зичальники, які дозволили собі затриматись з по-
верненням кредитів та (або) відсотків за ними.

- КС, що відмовились повертати депозитні ко-
шти вкладникам, по-суті, привласнивши їх, позбу-
лись суттєвих витрат, отримавши «дешеві» кошти, 
збільшили свою дохідність порівняно з КС, які пра-
цюють відповідно до чинного законодавства.

- Активи «проблемних» КС, не юридично, 
але фактично, перейшли у володіння голів КС (що 
збільшило кількість мільйонерів-співвітчизників).

Проаналізуємо передумови, які сприяли появі 
«проблемності» КС.

Кінець 2008 року. КС видають переважно корот-
котермінові кредити під 45–55 % річних, залучаю-
чи кошти під 22–28 %, порівняно з банком мають 
значно менші витрати на приміщення, обладнання 
тощо, не сплачують податки. Неприбуткові за За-
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коном, КС дають прибуток їх засновникам – обме-
женому колу пайовиків та вкладникам депозитів з 
«особливими умовами» – до 370 % річних. Створено 
чималий капітал за кілька попередніх років роботи 
КС. Але восени 2008 року курс долара США зміню-
ється і становить [11–15]: 4,8613 грн – 01.10.2008; 
5,7888 грн – 03.11.2008, 6,8777 грн – 01.12.2008, 
7,7000 грн – 06.01.2009. Отже, в доларовому виразі, 
створений за час роботи КС капітал знецінився за 
осінь 2008 року майже в 1,6 рази. Прогноз інфляції 
на 2009 рік – не менше 30 %. Наприкінці 2009, або 
ж на початку 2010 року плануються президентські 
вибори [10, 11]. Які після виборів відбудуться змі-
ни у внутрішній політиці, що зміниться в економі-
ці – повністю передбачити неможливо, що викли-
кає хвилювання керівників КС (які мають вплив 
на крупні кошти). Отже, ініціатори заснування та 
керівники КС, заснованих як вдалий високопри-
бутковий бізнес, хвилюються з приводу втрати 
«власних коштів» і гарячково шукають варіанти 
повернення раніше створеного капіталу. До того ж, 
370 % річних у гривні за умов курсу долара США 
4,8613 грн і за умов курсу долара США 7,7000 грн 
– керівниками частини КС сприймаються як прин-
ципово різні речі. Прибутки різко зменшились. Як 
їх збільшити? Один із шляхів вирішити питання – 
отримати «дешеві» кошти. Ситуація ускладнюєть-
ся проблемами з поверненням депозитів у банках 
– вкладники КС теж починають звертатись з ви-
могою повернути депозитні вклади. З’явились по-
зичальники, що відмовляються повертати кредити 
та відсотки за ними. Серед боржників з’являється 
девіз: «Під час кризи борги віддають лише боягузи 
і слабаки» [6, 7]. У кінці 2008 року рада директорів 
МВФ ухвалює рішення про надання уряду України 
кредиту на стабілізацію економіки в розмірі 16,5 
мільярдів доларів США [16]. Кредит надано під 4 
% річних на 15 років. Перший транш – чотири з по-
ловиною мільярди доларів – надходить до України 
в 2008 році. Кошти МВФ спрямують на реалізацію 
антикризової програми, яку розраховано на два 
роки. Серед основних її положень – надання до-
помоги банкам, збільшення суми гарантування 
вкладів та запровадження стабілізаційного фон-
ду. У жовтні 2008 НБУ починає рефінансування 
банків [16]. Для голів КС, які досліджуємо, – КС є 
фінансовою установою за задумом створення. Спо-
сіб отримати «дешеві гроші» – отримати фінансову 
допомогу від держави. Щоб мати підстави проха-
ти допомоги – КС має стати «проблемною». Ідея 
причини проблемності – проблеми з поверненням 
кредитів від позичальників. Швидко створюється 
механізм моделювання таких «проблем». У різних 
КС по-різному, але переважно – шляхом видачі 
крупних «безнадійних» кредитів «дружнім» юри-
дичним особам з подальшою ліквідацією останніх. 
Голови таких КС поводяться впевнено – знають, що 
роблять – на відміну голів КС, де дійсно мають міс-

це проблеми з причини прорахунків у менеджменті 
(створено замалий страховий фонд, якого не до-
сить, щоб погасити борги КС перед вкладниками).

Отже, наприкінці 2008 року (відразу після над-
ходження в Україну коштів МВФ, призначених для 
реалізації антикризової програми, розрахованої 
на два роки) спостерігається з боку правління КС 
«втрата професіоналізму»: спостерігається лавин-
ний зріст кількості «безнадійних» кредитів, видача 
крупних кредитів під заставу малоліквідного майна 
та майна з явно завищеною оціночною ціною, але, в 
здавалося б непевних умовах, дії голів та правління 
КС відзначаються впевненістю, чіткістю.

З іншого боку, за словами директора Антирей-
дерскої спілки підприємців України Андрія Семи-
дідько, в 2008 році в Україні відбулося понад 2500 
рейдерських захоплень (привласнення чужої влас-
ності): «Рейдерство в Україні набуло таких масш-
табів, що стало реальною загрозою економічної 
безпеки держави» [9]. За словами Семидідько, для 
захоплення чужої власності використовується ши-
рокий спектр дій, серед яких підкуп менеджерів, 
посадових осіб, створення штучних боргів, підроб-
ка уставних та інших документів.

Отже, якщо не вдасться отримати кошти від 
держави – вдасться здійснити рейдерське захо-
плення (привласнення) депозитів вкладників. Та-
ким чином, якщо відкинути морально-етичний 
аспект ситуації, вектор думок і дій голів части-
ни КС формувався об’єктивними умовами кінця 
2008 року. Деякі голови КС відкрито заявляють, 
що КС у воєнному становищі і за законами воєн-
ного часу, враховуючи особливість умов, що скла-
лися, відповідно до Конституції України, правлін-
ням КС ухвалено рішення конфіскувати депозити 
вкладників, щонайменше на два роки (!). Дехто з 
голів тривалий час сумнівався (можливо, заважа-
ли залишки сумління). На зборах голів КС звучить 
заклик об’єднатись і разом, усім КС не повертати 
вкладникам кошти за депозитами. Для виправ-
дання своїх дій використано аргумент: «Ми заро-
бляємо більше, отже, маємо право диктувати свої 
умови» [7]. Слід відзначити, що заклик було ви-
значено за мету дій меншою частиною голів КС.

Що відбувається нині. За даними різних дже-
рел, досліджуваного типу «проблемних» КС 
близько 10 %. Сума неповернених вкладів близько 
1,5 млрд грн (із 6,267 млрд грн, зконцентрованих у 
КС України). Вкладники таких КС створюють гру-
пи «постраждалих вкладників», у яких обговорю-
ють шляхи повернення власних коштів. Готують 
звернення до Уряду з вимогою гарантувати повер-
нення вкладів постраждалим вкладникам, надати 
фінансову допомогу «проблемним КС». Серед під-
писів таких звернень до Уряду [2, 5] особи, що без-
посередньо причетні до створення «проблемнос-
ті» очолюваних ними КС. Отже, діють відповідно 
до відомого вислову: «Якщо соціальному руху не 
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можеш протистояти – такий рух слід очолити».
Шлях вирішення проблем. Вирішення проблем 

КС полягає у виконанні антирейдерських дій, пере-
творенні КС - приватних фінустанов в об’єднання 
громадян (якими КС мають бути за Законом) через 
ухвалення та запровадження урядових рішень, за 
якими управління «проблемними» КС буде переда-
но правлінням тих КС, які здатні успішно працюва-
ти відповідно до чинного законодавства, незважа-
ючи на кризові явища в економіці. Основною озна-
кою здатності успішно працювати є відсутність 
боргів перед вкладниками депозитів. Механізм пе-
редачі є темою іншої публікації. Інакше кажучи, рі-
шення проблем полягає у створенні умов необхід-
ного, без спотворень, дотримання положень статей 
Конституції України, Цивільного Кодексу України, 
Закону «Про кредитні спілки України», КК України.

Ознаки для виокремлення КС, проблеми яких 
штучно створені їх же керівниками з метою при-
власнення коштів вкладників та отримання дер-
жавних коштів такі:

1. Ініціатори заснування таких КС – під-
приємці з управлінським досвідом, з «широким» 
досвідом підприємницької діяльності (які до 
заснування КС робили неодноразові спроби роз- КС робили неодноразові спроби роз-
почати підприємницьку діяльність у різних галузях 
господарювання, або ж володіють діючими підпри-
ємницькими проектами у різних галузях).

2. Початкова мета створення таких КС – 
створення ініціаторами підконтрольного, керо-
ваного джерела інвестицій для реалізації власних 
підприємницьких проектів, або ж створення КС як 
приватної високоприбуткової справи.

3. Ініціатор заснування такої КС має повний 
вплив на діяльність КС, будучи головою правління 
КС, або ж входить до наглядової ради КС, маючи 
головою правління КС підпорядковану особу.

4. До кінця 2008 року (до моменту надхо-
дження в Україну коштів МВФ, призначених для 
реалізації антикризової програми) працівники 
КС проявляють високий професіоналізм у роботі, 
вміння повертати видані кредити, що демонстру-
ється у звітах до 2008 року близькою до нуля кіль-
кістю «безнадійних» кредитів, підкреслюється ма-
лоризиковістю кредитного портфелю. У КС панує 
чітка ієрархія, чітка трудова дисципліна.

5. Інформація про фактичну діяльність КС, 
про реальний стан справ, є закритою для більшос-
ті спілчан.

6. Наприкінці 2008 – початку 2009 років спо-
стерігались: різка «втрата професіоналізму» прав-
лінням таких КС, лавинний зріст кількості «без-
надійних» кредитів, видача крупних кредитів під 
заставу малоліквідного майна та майна з явно за-
вищеною оціночною ціною.

7. У, здавалося б, непевних умовах дії голів 
та правління КС відзначались впевненістю та чіт-
кістю, що пояснюється чіткістю спланованої акції 

рейдерського захоплення коштів вкладників та 
отримання державних коштів, ніби-то «для стабі-
лізації діяльності КС».

8. Поява сумнівних претензій та судових по-
зовів на значні суми з боку юридичних осіб (при-
ватних фірм) до КС, які суди швидко задовольня-
ли на користь фірм.

9. Надання крупних кредитів юридичним осо-
бам (приватним фірмам) з подальшим закриттям 
останніх та визнанням наданих кредитів безнадій-
ними. Зустрічається інформація про випадок, коли 
співзасновником такої фірми був голова КС.

10. Правління КС ухвалюють з формулю-
ванням «щонайменше на два роки» рішення про 
припинення повернення депозитів вкладникам 
та виплати відсотків за депозитами (державна ан-
тикризова програма, для якої залучались кошти 
МВФ, обмежувалась двома роками).

11.  Проведення загальних зборів КС, без по-
переднього попередження більшості вкладників, 
фальсифікація рішення зборів про ухвалу рішен-
ня правління щодо припинення повернення де-
позитів та виплати (або суттєвого зменшення ви-
плати) відсотків за депозитами (які за Законом є 
приватною власністю громадян і не можуть вико-
ристовуватись для забезпечення обов’язків КС).

12. Контроль з боку голів правлінь таких 
КС за діями груп активістів з повернення коштів 
за депозитами КС їх вкладникам, безпосередня 
участь голів у роботі таких груп, спроби очолити 
дії груп з метою отримати від держави кошти ні-
бито «для стабілізації діяльності КС», відвернути 
увагу від дійсних організаторів рейдерського за-
хоплення коштів вкладників, або ж звести дії ак-
тивістів нанівець.

Висновки.
1. На території теперішньої України КС 

отримали друге народження, але знову можуть 
бути ліквідованими.

2. Кредитна спілка як об’єднання громадян, 
працюючи відповідно до Закону «Про кредитні 
спілки», може стати неплатоспроможною лише 
через недбалість, або ж зловмисні дії з боку прав-
ління, голів КС.

3. На кінець 2008 року в Україні склалися 
умови, що спонукали керівників КС штучно ство-
рити проблему неплатоспроможності КС та ско-
ристатись нею з метою рейдерського захоплення 
(привласнення) коштів вкладників КС та отри-
мання державних коштів.

4. Виокремлена підгрупа КС, «проблем-
ність» та неплатоспроможність яких наприкінці 
2008 року (відразу після надходження в Україну 
коштів МВФ, призначених для реалізації анти-
кризової програми) було створено штучно, їх 
керівництвом, з метою рейдерського захоплення 
(привласнення) депозитних коштів вкладників 
та отримання державних коштів. Виокремлено та 
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наведено характерні ознаки таких КС.
5. Голови частини «проблемних» КС, при-

власнивши кошти вкладників, здійснюють антиу-
рядову та антидержавну діяльність, спрямовуючи 
незадоволення вкладників у бік Уряду, використо-
вуючи активність вкладників для отримання дер-
жавних коштів, провокуючи недовіру населення 
до владних структур, держави.

6. «Після краху СРСР у 1991 році, ми, фактич-
но, виявились в умовах японців чи німців після Дру-
гої світової війни. Німці і японці знову відбудували 
свої країни, створивши успішні економіки. Але, при 
відбудові своїх країн вони опирались на національні 
традиції і почуття патріотизму, а не тільки на жадобу 
прибутку і невидиму руку ринку» [7].

7. Ситуація з КС України може бути виріше-
на ухваленням урядових рішень, що забезпечать 
виконання антирейдерських дій, дотримання 
положень «Конституції України», Закону «Про 

кредитні спілки України», КК України, повер-
нення коштів вкладникам, перетворення КС із 
приватних надприбуткових фінансових установ 
в об’єднання, спілки громадян, якими КС мають 
бути відповідно до чинного законодавства. 

8. Наявності досконалих законів недостат-
ньо для побудови правової держави, потрібно 
створення умов та діючих механізмів забезпечен-
ня їх дотримання.

9. КС є сектором економіки України, пробле-
ми якого є незначними, порівняно з іншими сек-
торами, але, його впорядкування через створення 
умов необхідного виконання головами правлінь 
КС положень чинного законодавства, дозволяє 
продемонструвати здатність владних структур та 
інститутів виконувати власні функції з забезпечен-
ня верховенства Закону, піднявши рівень довіри 
населення до себе, зміцнивши віру в можливість іс-
нування України як правової держави.
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Постановка проблеми. Останнім часом питання 
впливу глобальної екологічної кризи та можливих 
шляхів протидії її наслідкам широко та інтенсивно об-
говорюють у межах наукової спільноти, в політичних 
колах, громадські діячі та навіть пересічні громадяни. 
Це й не дивно, адже наслідки цієї кризи, хоча поки що 
і в різній мірі, але однозначно негативно відбиваються 
і далі будуть відбиватися на умовах життєдіяльнос-
ті людей. Необхідно враховувати, що причиною цієї 
кризи став безпрецедентний тиск людини на довкілля, 
зумовлений стрімким та значним зростанням кіль-
кості людей на планеті та пов’язаним з цим величез-
ними збільшенням виробництва широкого спектру 
благ, яке супроводжується в десятки разів більшим 
за масштабами «виробництвом» найрізноманітніших 
забруднень. Забруднювачі прямо та опосередкова-
но, однак завжди негативно впливають на довкілля. 
Тому, забезпечення і підтримання рівноваги в системі 
«людина – суспільство – середовище проживання (до-
вкілля) – природа» нині стало системною проблемою, 
яка торкається широкого кола політичних, соціаль-
них, господарських та інших питань. Адже організм 
людини [1], а отже і всі аспекти її життєдіяльності [2] 
та життєдіяльності людського суспільства [3] кри-
тично залежать від стану довкілля. Зміни в довкіллі 
спроможні здійснювати широкий спектр впливів на 
суспільства прямо чи опосередковано, виступаючи як 
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каталізатор і/або причини соціальних та економічних 
криз. Враховуючи те, що зміни умов існування люди-
ни в сучасному світі, спричинені факторами глобаль-
ної екологічної кризи, негативно відбиваються на всіх 
сферах життєдіяльності як окремої людини, так і сус-
пільства, протидію їм потрібно здійснювати за допо-
могою всіх доступних засобів і заходів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тео-
ретико-методологічні та практичні аспекти страху-
вання ризиків, пов’язаних з впливом сил природи на 
суб’єкти господарювання, досліджено в працях таких 
вчених як В. Д. Базилевич, Є. В. Бридун, С. М. Глад-
ченко, О.  В.  Козьменко, Г.  А.  Моткін, С.  С.  Осадець 
та інших вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак, 
питання, пов’язані з можливими трендами розвитку 
страхової галузі в зв’язку із процесами в довкіллі, які 
є наслідком глобального потепління потребують по-
дальшого вивчення.

Мета статті. У зв’язку вищезгаданим, метою до-
слідження є виявлення та аналіз тенденцій розви-
тку й потенціалу протидії негативному впливу гло-
бального потепління на економіку завдяки можли-
востям страхування.

Обґрунтування отриманих наукових результа-
тів. Економічні відносини є основним інструментом, 
який забезпечує взаємодію людини і довкілля. Нещо-
давня економічна криза поставила світ на межу еко-
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номічного колапсу, при тому, що найбільша екосис-
тема Землі біосфера також знаходиться на межі ко-
лапсу, а її кризовий стан продовжує поглиблюватися.

Для аналізу ситуації, яка нині панує в глобальній 
економіці в зв’язку з розгортанням Глобальної еколо-
гічної кризи вважаємо вельми продуктивним підходом 
використання методологічних принципів та аналогій, 
запозичених із природничих наук. На нашу думку, це 
забезпечуватиме адекватне моделювання впливу до-
вкілля на перебіг економічних процесів. Прибічником 
природничонаукових підходів до пояснення економіч-
них феноменів був лауреат Нобелівської премії, що-
правда в галузі хімії, Ф. Содді, який, однак, залишив по-
мітний слід в економічній науці. Основним постулатом 
його теорії було твердження про те, що джерелом дій-
сного багатства є не нагромаджений капітал, а енергія 
Сонця [4]. На початку 80-х років ХХ століття на про-
дуктивності природничонаукових підходів для пояс-
нення економічних процесів наполягав також відомий 
американський економіст, лауреат Нобелівської премії 
в галузі економіки В. Леонтьєв.

В основу сучасної парадигми розвитку економіки по-
кладено уявлення про необхідність зростання обсягів 
виробництва благ та розширення їх асортименту.

Загальноприйнятою є думка, що виробництво благ 
може здійснюватися двома способами: екстенсивним, 
який передбачає постійне зростання споживання ре-
сурсів, що використовуються економікою, та інтенсив-
ним, ознакою якого є те, що економіка розвивається 
за умови використання незмінних обсягів ресурсів. 
Однак, необхідно зазначити, що інтенсивний спосіб 
суспільного виробництва спроможний забезпечувати 
поступальний розвиток економіки лише на певному 
часовому відрізку. В певний момент збільшення виходу 
продукції стає неможливим без зростання обсягів, за-
лучених у виробництво благ ресурсів. Отже, насправді 
інтенсивний шлях розвитку економіки є лише різнови-
дом екстенсивного. Цей висновок кореспондує зі зміс-
том І закону термодинаміки, в якому стверджується, 
що система може виконувати роботу лише за рахунок 
своєї власної енергії або за рахунок зовнішніх джерел 
енергії, а з нічого зробити щось неможливо.

Фахівці фізики можуть зауважити, що закони тер-
модинаміки стосуються замкнутих систем. Це дійсно 
так, однак, їх положення можуть бути використаними 
для якісної характеристики спрямованості процесів, 
що відбуваються в межах геосфери Землі, яка не є за-
мкнутою термодинамічною системою.

Суттєве зростання обсягів виробництва благ, яке 
почалося з середини ХІХ ст. і триває, набираючи все 
більших масштабів призвело до того, що температур-
ний режим планети почав змінюватися.

Про можливий вплив глобального потепління на 
розвиток окремих територій та цивілізації в цілому 
зараз багато говорять і пишуть, та навіть враховують 
у стратегічних планах розвитку країн [5].

Ефект глобального потепління можна пояснити 
виходячи з ІІ закону термодинаміки. Адже продуку-
вання будь-якого блага вимагає перевищення темпе-

ратури процесу його виробництва над температурою 
довкілля. Напрям передачі тепла в цьому випадку 
лише один від виробництва до довкілля. Надлишко-
ве тепло, яке продукується при виробництві благ не 
встигає з достатньою швидкістю розсіюватися в до-
вкіллі та поза межами Землі в космічному просторі. 
Це підтверджується тим загальновідомим фактом, що 
в містах середньорічна температура, як правило, пе-
ревищує температуру прилеглих незаселених місце-
востей на кілька градусів, а території міст повсякчас 
зростають. Крім того, з ІІІ закону термодинаміки ви-
пливає, що властивістю будь-якої системи є зростання 
її ентропії. У випадку сучасної цивілізації виробнича 
діяльність людина суттєво сприяє збільшенню темпів 
зростання ентропії довкілля (наприклад, за рахунок 
зростання концентрації парникових газів в атмосфе-
рі, що викликане, переважно, процесами спалювання 
органічного палива). В свою чергу, зростання концен-
трації згаданих газів сприяє підвищенню середньоріч-
ної температури в межах оболонки життя.

Таким чином, виходячи з міркувань, що базують-
ся на знаннях основоположних фізичних законів 
людству необхідно готуватися до подальших змін в 
планетарному середовищі та, перш за все, до наслід-
ків глобального потепління. У цьому сенсі страху-
вання як галузь убезпечення може і повинне відігра-
вати неабияку роль.

Необхідно зазначити, що страховики інтенсив-
но вивчають тренди кліматичних змін на планеті, 
та прогнозуванням обсягів збитків, які можуть бути 
викликані ними та, в зав’язку з цим, плануванням 
стратегії своєї діяльності [6, 7, 8].

Водночас треба усвідомлювати й те, що локальний 
вплив кліматичних змін доволі важко прогнозувати 
через його залежність від низки географічних (рельєф, 
вплив морських течій, кількість сонячних днів на рік) 
та економічних (потужність та характер господар-
ського комплексу територій, характер забруднювачів 
довкілля тощо) факторів. Однак, загальний тренд до 
підвищення середніх температур у межах біосфери, 
обумовлений економічною діяльністю людини зали-
шатиметься незмінним, що випливає із згаданих вище 
законів термодинаміки.

Яких же найбільш вагомих змін в довкіллі, 
пов’язаних з глобальним потеплінням слід очікува-
ти? На підставі мультидисциплінарних досліджень 
прогнозують [9]:

- загальне, хоча і неоднакове по території планети, 
підвищення температури, яке проявлятиметься в збіль-
шенні тривалості спекотних періодів;

- підвищення рівня світового океану, через танен-
ня гірських льодовиків та полярних шапок;

- зміна режиму опадів, з посиленням паводкових 
явищ у певних регіонах та одночасним зростанням 
частоти та тривалості посух в інших;

- збільшення кількості потужних циклонів.
Вивчення та адекватне моделювання впливів на 

економіку та суспільство факторів, зумовлених про-
цесом глобального потепління, є важливими переду-
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мовами для усвідомлення страховиками необхідності 
змін у стратегії та тактиці їх діяльності. Такі зміни, в 
свою чергу, забезпечуватимуть необхідні передумови 
для розробки новаторських рішень, спрямованих на за-
безпечення розвитку страхової галузі та сприятимуть 
стійкому розвиткові економік окремих регіонів, країн 
та глобальної економіки.

До таких новаторських рішень можна зарахувати:
– андеррайтинг ризиків великих екологічних 

інцидентів, передуючу йому діяльність з їх аудиту та 
наступну за андеррайтингом діяльність з поперед-
ження їх проявів;

- страхування бізнесу від наслідків проявів стихії;
- страхування об’єктів альтернативної енергетики;
- страхування можливих збитків при впрова-

дженні екологічно дружніх технологій;
- страхування транспортних засобів, метою 

якого є забезпечення збереження довкілля (надання 
знижок при страхуванні транспортних засобів, про-
порційних зменшенню обсягів його пробігу за пев-
ний період);

- страхування «екологічно дружніх» транспорт-
них засобів;

- страхування нових лісових насаджень на тери-
торіях лісу постраждалих внаслідок пожеж тощо.

Не можна оминути увагою також такий парадок-
сальний, на перший погляд, факт, що негативні прояви 
глобального потепління, спроможні здійснити позитив-
ний вплив на розвиток страхової галузі. Це зумовлюєть-
ся тим, що через потенційно великі розміри страхового 
відшкодування страхові компанії муситимуть вдаватися 
до стратегії диверсифікації ризиків шляхом їх перестра-
хування. Крім того, в економічно розвинутих країнах не-
гативні прояви глобальної екологічної кризи спроможні 

стимулювати співробітництво між страховими компа-
ніями і державою з метою забезпечення удосконалення 
взаємовідносин між страховиками та застрахованими 
з одного боку, а також між страховиками і державними 
регулюючими органами з іншого. У країнах, де довіра до 
страхування як до інституції знаходиться на недостатньо 
високому рівні, наслідки глобальної екологічної кризи, 
можуть посприяти підвищенню страхової культури ши-
роких верств населення, зокрема в частині усвідомлен-
ня громадянами необхідності страхування на випадок 
екологічних інцидентів, а також за рахунок підвищення 
рівня відповідальності суб’єктів підприємницької діяль-
ності, змушуючи їх страхувати відповідальність на випа-
док вчинення екологічних правопорушень.

Висновки.
1. Для моделювання трендів впливу глобальної 

економіки на довкілля продуктивним є використан-
ня природничонаукових аналогій, зокрема законів 
термодинаміки.

2. Очевидно, що кліматичні зміни, зумовлені 
глобальним потеплінням надалі здійснюватимуть 
все більший тиск на економіку та соціум, а відтак і на 
страховий ринок.

3. Мінімізація негативних проявів глобального 
потепління може бути досягнута, зокрема, і за раху-
нок використання як інструмента компенсації нега-
тивних наслідків спричинених ним страхування.

4. Перед страховиками стоїть задача розробки і 
впровадження інноваційних продуктів, для компен-
сації негативних наслідків глобального потепління.

5. Глобальне потепління може посприяти роз-
виткові страхування, як в економічно розвинутих 
країнах, так і в країнах, де до страхування як до ін-
ституції довіра знаходиться на низькому рівні.
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Постановка проблеми. Важливою складовою 
економічних перетворень в Україні на сучасно-
му етапі є забезпечення комплексного соціаль-
но-економічного її розвитку шляхом зміцнення 
фінансових засад самоврядування окремих адмі-
ністративно-територіальних одиниць (АТО). Це 
зумовлює необхідність удосконалення системи 
управління їх фінансовими ресурсами, яка пови-
нна �рунтуватись, перш за все, на об’єктивному 
підході до оцінювання фінансового потенці-
алу адміністративно-територіальної одиниці 
(ФП АТО), виявленні та активізації реалізації ре-
зервів його розвитку.

Особливої актуальності питання прогнозуван-
ня фінансового потенціалу адміністративно-тери-
торіальних одиниць набуває в зв’язку з прийнят-
тям у 2000 році Закону України «Про державне про-
гнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України» [6].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У вітчизняній науковій літературі представле-
но рекомендації учених щодо оцінювання стану 
та перспектив розвитку фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальних одиниць через 
критичний аналіз податкової системи, як основи 
фондоутворення держави та її адміністративно-те-
риторіальних одиниць [1–4, 8–11]. Однак, на думку 
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автора, важливим напрямом пошуку резервів роз-
витку фінансового потенціалу АТО є підвищення 
рівня ефективності використання та нарощення 
ними власного ресурсного забезпечення. 

Мета статті – об�рунтування доцільності ви-
користання адаптивних моделей для прогнозу-
вання розвитку фінансового потенціалу АТО, які 
�рунтуються на ресурсних показниках регіонів.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Процес розвитку фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальної одиниці відно-
сяться до соціально-економічних явищ, для яких 
рекомендується використовувати статистичні ме-
тоди прогнозування, результатом яких є очікувані 
у майбутньому значення його характеристик [5].

Об’єктивно розвиток соціально-економічних 
процесів в Україні відбувається не тільки у по-
стійно змінних умовах, а й, що особливо важливо 
враховувати, в умовах невизначеності.

Для отримання більш точних результатів про-
гнозування така ситуація вказує на доцільність 
застосування адаптивних моделей. Їх відмінність 
від інших прогностичних моделей полягає в тому, 
що вони відображають поточні властивості низ-
ки характеристик і при цьому здатні безперервно 
враховувати еволюцію їх динаміки.

Класично, як пояснюють у фахових літератур-
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них джерелах, метою адаптивних методів про-
гнозування є побудова самокорегуючих економі-
ко-математичних моделей, які здатні відображати 
змінні у часі умови функціонування об’єкту до-
слідження, враховувати інформаційну цінність 
різних членів (показників) часової послідовності 
і надавати достатньо точні оцінки майбутнім чле-
нам даного ряду [7, с. 4].

Ще однією перевагою використання саме адап-
тивних моделей є достатність для їх використання 
невеликого масиву статистичних даних для здій-
снення короткострокового прогнозування.

У нашому випадку розмір статистичного маси-
ву інформації для прогнозування розвитку соці-
ально-економічних процесів, до яких відноситься 
і проблемна область даного дослідження, залежить 
від стану відкритості та періодичності висвітлення 
її в офіційних джерелах, що не завжди забезпечу-
ються на достатньому для інших методів рівні.

Тому, підкреслюємо, – за умов мінливості со-
ціально-економічних, нестійких політичних та 
бюджетних процесів в Україні можливо тільки 
короткострокове прогнозування фінансового по-
тенціалу адміністративно-територіальних оди-
ниць з використання саме адаптивних моделей.

До таких моделей належить модель Брауна. 
Вона дозволяє здійснювати прогнозування зна-
чення певного показника з динамічного ряду з 
урахуванням вказаних вище особливостей.

Канонічне представлення моделі має такий вигляд.

P t+1 = Pt + α(Ft – Pt),                             (1)
або

P t+1 = αFt + (1 – α)Pt,                             (2)

де, P t+1 – прогнозне значення інтегрального 
показника фактичного рівня фінансового потен-
ціалу адміністративно-територіальної одиниці в 
плановому періоді t + 1;

Pt – прогнозне значення інтегрального показ-
ника фактичного рівня фінансового потенціалу 
адміністративно-територіальної одиниці на пері-
од t (розраховане в періоді t – 1);

Ft – фактичне значення прогнозованого показ-
ника в періоді t;

α – фактор згладжування.

До алгоритму використання моделі Брауна на-
лежать такі етапи:

1. За кількома першими спостереженнями ряду 
оцінюються значення параметрів моделі з вико-
ристанням методу найменших квадратів;

2. За отриманою моделлю виконується прогноз 
на один крок, до того ж його відхилення від фак-
тичного значення ряду приймається як похибка 
прогнозування, яка враховується при прогнозу-
ванні наступного кроку за прийнятою схемою ко-

регування параметрів моделі. Корегування здій-
снюється за схемою із заданими параметрами, а 
саме α та β.

Оптимальне значення параметру адаптації 
визначається ітеративним шляхом при багатора-
зовій побудові моделі за різних значень α. Опти-
мальним приймається таке значення параметру 
адаптації, за яким сумарна похибка прогнозуван-
ня виявляється найменшою;

3. За моделлю зі скоректованими показниками 
розраховується прогнозна оцінка на наступний 
момент часу, та весь процес повторюється знов 
до моменту, коли будуть вичерпані всі фактичні 
члени ряду.

Таким чином, модель постійно «вбирає» нову 
інформацію, адаптується до неї і у кінці періоду 
відбиває тенденцію розвитку, що склалася;

4. Прогнозування показників на майбутній пе-
ріод здійснюється з використанням параметрів 
моделі, що визначенні на останньому кроці.

Вихідними даними для прогнозування фінан-
сового потенціалу областей України прийнято 
значення показників його фактичного рівня за 
2006–2011 роки.

У табл. 1 наведено результати прогнозування 
рівня фінансового потенціалу адміністративно-те-
риторіальних одиниць України з періодом уперед-
ження на один рік, у нашому випадку – на 2012 рік.

Для зручності інтерпретації отриманих резуль-
татів там же наведено показник рейтингу адміні-
стративно-територіальних одиниць за прогнозни-
ми даними інтегрального показника їх фінансово-
го потенціалу.

На рис. 1 проілюстровано порівняння отрима-
ного значення рейтингу областей за фактичним та 
прогнозним станом фінансового потенціалу.

Аналізуючи зміну рейтингу фінансового по-
тенціалу усіх областей України за прогнозними 
розрахунками відносно до попереднього року 
можна чітко вияснити, які із них мають у перспек-
тиві можливості для його підвищення, а які ма-
ють в майбутньому розробляти та впроваджувати 
систему запобіжних заходів з метою упередження 
дії негативних факторів.

Очевидно, можна стверджувати про очікуван-
ня розвитку фінансового потенціалу для тих ад-
міністративно-територіальних одиниць, рейтинг 
яких став вищим. Так, зокрема, суттєве підвищен-
ня фінансового потенціалу можна очікувати для 
Сумської, Кіровоградської, Івано-Франківської, 
Рівненської та Луганської областей. За рейтингом 
рівня фінансового потенціалу їх місця у 2012 році 
відповідатимуть 13-ому, 19-ому, 14-ому, 16-ому та 
4-ому проти 17-ого, 24-ого, 18-ого, 19-ого та 6-ого 
за фактичним рівнем 2011 року.

До областей, які характеризуються зниженням 
рівня фінансового потенціалу у прогнозному періоді 
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відносяться Волинська, Хмельницька, Чернівецька, 
Чернігівська, Житомирська, Запорізька, Одеська та 
Херсонська області. Прогнозне значення їх місця у 
рейтингу областей України за рівнем фінансового 
потенціалу складе 18-те, 20-те, 24-те, 15-те, 17-те, 
5-те, 6-те та 21-те проти 14-ого, 16-ого, 21-ого, 13-ого, 
15-ого, 4-ого, 5-ого, та 20-ого місця за фактичними 
даним попереднього року відповідно.

Усі інші області за прогнозний рівень їх фінан-
сового потенціалу залишиться незмінним.

Отримані результати прогнозного рівня фі-
нансового потенціалу адміністративно-терито-
ріальних одиниць мають стати під�рунтям для 
ухвалення органами місцевого самоврядування 
відповідних рішень щодо утримання його на попе-
редньому рівні та пошуку резервів до підвищення.

Так, управлінські рішення органів місцевого 
самоврядування адміністративно-територіаль-
них одиниць, у яких прогнозується тенденція до 
підвищення рівня фінансового потенціалу, мають 
бути спрямовані на подальше забезпечення роз-
ширеного відтворення суспільних потреб грома-

ди за рахунок наявних фінансових ресурсів та їх 
резервів. Такий висновок �рунтується на особли-
востях процесу відтворення фінансового потенці-
алу адміністративно-територіальної одиниці.

Рішення органів місцевої влади адміністратив-
но-територіальних одиниць, рівень фінансового 
потенціалу яких за прогнозними оцінками зни-
жується, мають бути спрямовані на активізацію 
пошуку резервів фінансових ресурсів із власних 
та залучених джерел.

За представленої на рис. 2 схеми надання прак-
тичних рекомендації до підвищення рівня фінан-
сового потенціалу адміністративно-територіальної 
одиниці має �рунтуватися на результатах дослі-
дження її ресурсної бази. Це, в свою чергу, дозволяє 
враховувати особливості діяльності кожної адміні-
стративно-територіальної одиниці і надавати реко-
мендації з урахуванням реальних їх можливостей, 
а саме, задіяних ресурсів, їх резервів та можливос-
тей до залучення останніх. Характеристика ресурс-
ного забезпечення при цьому конкретизована у 
відповідності до вимог блоку «Аналіз ресурсного 

Таблиця 1
Прогнозна оцінка фінансового потенціалу 

адміністративно-територіальних одиниць України на 2012 рік

Область (адміністративно-
територіальна одиниця)

Коефіцієнт 
адептації 
(0<α<1)

Прогнозне значення 
фінансового 
потенціалу

Рейтинг

Середня 
абсолютна 
відсоткова 

похибка (m.a.p.e)
Вінницька обл. 0,1 0,327 11 8,14
Волинська обл. 0,1 0,281 18 4,16
Дніпропетровська обл. 0,1 0,497 2 7,16
Донецька обл. 0,2 0,609 1 3,47
Житомирська обл. 0,7 0,286 17 5,92
Закарпатська обл. 0,1 0,273 22 5,56
Запорізька обл. 0,1 0,409 5 5,72
Івано-Франківська 0,1 0,301 14 6,44
Київська обл. 0,1 0,347 9 5,77
Кіровоградська обл. 0,1 0,278 19 9,21
Луганська обл. 0,1 0,416 4 4,49
Львівська обл. 0,1 0,385 7 5,17
Миколаївська обл. 0,1 0,332 10 6,34
Одеська обл. 0,1 0,408 6 8,77
Полтавська обл. 0,1 0,37 8 2,59
Рівненська обл. 0,1 0,287 16 5,51
Сумська обл. 0,1 0,304 13 8,66
Тернопільська обл. 0,1 0,267 23 9,21
Харківська обл. 0,4 0,456 3 4,46
Херсонська обл. 0,1 0,275 21 10,2
Хмельницька обл. 0,5 0,278 20 7,27
Черкаська обл. 0,1 0,316 12 6,58
Чернівецька обл. 0,1 0,265 24 6,34
Чернігівська обл. 0,1 0,298 15 7,29
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забезпечення фінансового потенціалу адміністра-
тивно-територіальної одиниці».

На шляху підвищення та подальшого забезпе-
чення подальшого підвищення рівня фінансового 
потенціалу розробки практичних рекомендацій 
та заходів потребують і ті області, які позиціону-
ються, як адміністративно-територіальні одиниці 
з високим його рівнем. Це пояснюється умовами 
мінливості та швидкоплинності соціальних та 
економічних процесів у державі.

Для прикладу представлено практичні реко-

мендації та заходи по забезпеченню формування 
та підвищення фінансового потенціалу Дніпропе-
тровської, Донецької та Харківської областей. Вибір 
саме цих адміністративно-територіальних одиниць 
об�рунтований не лише високим фактичним рівнем 
фінансового потенціалу, але й наявними типовими 
характеристиками ресурсного забезпечення, соці-
ального розвитку та їх фінансового.

У табл. 2 представлено рекомендації щодо під-
вищення фінансового потенціалу Дніпропетров-
ської, Донецької та Харківської областей, розро-

Рис. 1. Схема зміни місця у рейтингу областей України за рівнем їх фінансового потенціалу
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Рис. 2. Позиціонування адміністративно-територіальних одиниць 
за фактичним рівнем фінансового потенціалу рівнем та фінансовою стійкістю

блені з урахуванням результатів дослідження ре-
сурсної бази розвитку їх фінансового потенціалу.

Із представленої у табл. 2 інформації можна 
зробити такі висновки:

1. Дніпропетровськ, Донецька та Харківська 
область визначаються, як промислово розвинуті 
адміністративно-територіальні одиниці, що дає 
підстави не конкретизувати окремо для кожної з 
них стимулюючі фактори забезпечення формуван-
ня та підвищення їх фінансового потенціалу.

2. Аналіз ресурсного забезпечення фінансо-
вого потенціалу та його фактичний стан областей 
дозволив визначити фактори, які стримують або 
можуть стати на заваді подальшому забезпеченню 
високого рівня фінансового потенціалу і надати 
практичні рекомендації щодо їх усунення.

3. Забезпечений у попередніх періодах високий 
рівень фінансової стійкості областей дає можливості 
в якості резервів розвитку їх фінансового потенціалу 
залучати зовнішні джерела фінансування.

Для забезпечення подальшого розвитку фінан-
сового потенціалу для областей з високим його 
рівнем, а саме, Дніпропетровської та Донецької, 
визначати пріоритети розвитку їх регіональної 
політики слід, спираючись на наявні на їх тери-
торії природні, виробничі та фінансові ресурси. 
При цьому особливу увагу необхідно звернути 
на результати аналізу складових ресурсного за-
безпечення фінансового потенціалу, – у вказаних 
адміністративно-територіальних одиницях спо-
стерігаються негативні тенденції їх соціального 
розвитку, які проявляються у низькому рівні де-
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Таблиця 2
Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу областей 

з високим рівнем його ресурсного забезпечення

Область (АТО)
Фактори, які впивають на рівень фінансового потенціалу 

АТО
Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу 

АТО
Стимулюючі Стримуючі Ресурсне забезпечення Резерви

Дніпропетров-
ська область

1. Забезпеченість сукупністю 
природних ресурсів;

2. Високий рівень розвитку 
сфер матеріального та 

нематеріального виробництва;

3. Інвестиційно-привабливий 
клімат;

4. Високий рівень забезпеченості 
фінансовими ресурсами;

5. Переважання власних 
надходжень у структурі доходів 

обласного бюджету;

6. Високий фактичний рівень 
фінансового потенціалу.

1. Загрозлива екологічна 
ситуація;
2. Низький рівень 
демографічного розвитку
3. Низький рівень 
фінансування соціальних 
програм.

1. Вдосконалення системи 
охорони довкілля та 
використання природних 
ресурсів;
2. Створення умов для 
збереження та зміцнення 
репродуктивного здоров’я 
населення;

1. Залучення зовнішніх 
джерел фінансування 
оновлення основного 
капіталу підприємств та 
організацій;

2. Активізації діяльності 
об’єктів, які здатні 
забезпечити ефективне 
використання залучених 
ресурсів та сплатити за 
кредит (виробнича сфера, 
банківській сектор, 
розвиток інноваційно-
активних суб’єктів 
підприємництва); 

3. Пожвавлення 
інвестиційної 
активності та створення 
привабливого 
інвестиційного клімату;

4. Об�рунтоване 
залучення іноземного 
капіталу з дотриманням 
принципів раціонального 
та ефективного 
використання власних 
ресурсів тощо.

Донецька 
область

1. Найнижчий серед 
областей України рівень 
екологічної безпеки;
2. Низький рівень 
демографічного розвитку;
3. Низький рівень умов 
проживання населення;
4. Стан охорони здоров’я 
громадян.

1. Забезпечення стійкого 
зростання показників, які 
характеризують рівень життя 
населення території;
2. Стабільне зростання 
обсягів виробництва, 
створення розвинутої 
ринкової інфраструктури та 
стимулювання інноваційно-
інвестиційних перетворень.

Харківська 
область

1. Значні обсяги 
трансфертів з державного 
бюджету;

2. Невисокий рівень 
матеріального добробуту 
населення;
3. Низький рівень 
реалізації можливостей з 
підвищення фінансового 
потенціалу
4. Значна частка 
іноземних інвестицій у їх 
загальній сумі;

1. Законодавче регулювання 
ефективного використання 
природних ресурсів;

Реалізація цілеспрямованої 
політики у сфері зайнятості 
населення;
3. Розвиток агромислового 
комплексу;
4. Державна підтримка з 
відновлення функціонування 
промислового комплексу;
5. Запровадження 
мотиваційних заходів з 
підвищення фінансового 
потенціалу.

Таблиця 3
Результати прогнозування фінансового потенціалу

 адміністративно-територіальних одиниць із значним зниженням його рівня

Адміністра-
тивно-тери-

торіальна 
одиниця 
(область)

Фактичне 
значення 

показника 
ФПАТО 
(2011 р.)

Фактичне 
рейтингове 

місце АТО за 
рівнем ФП 

(2011 р.)

Прогнозне 
значення 

показника 
ФПАТО 
(2012 р.)

Прогнозне 
рейтингове місце 

АТО за рівнем 
ФП (2011 р.)

Абс. відхилення 
значення 

показника 
ФПАТО

Зміна 
рейтин-
гового 

місця АТО 
за рівнем 

ФП
Області західного регіону

Волинська 0,382 14 0,281 18 -0,001 -4
Хмельницька 0,280 16 0,278 20 -0,002 -4
Чернівецька 0,243 21 0,265 24 0,022 -3

Області північного регіону
Чернігівська 0,288 13 0,298 15 0,001 -2
Житомирська 0,281 15 0,286 17 0,005 -2
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мографічних процесів, екологічного становища, 
умовах охорони здоров’я, забезпеченості населен-
ня соціальними благами високої якості.

У такому разі до конкретних рекомендацій по 
підвищенню рівня фінансового потенціалу До-
нецької та Дніпропетровської області слід зара-
хувати такі: створення умов для збереження та 
зміцнення репродуктивного здоров’я населення; 
забезпечення послідовного та стійкого зростан-
ня показників, які характеризують рівень життя 
населення території; вдосконалення системи охо-
рони довкілля та використання природних ресур-
сів, залучення інструментів екологічної політики; 
створення умов перетворення господарського 
комплексу у високоефективну систему, спрямова-
ну на забезпечення стабільного зростання обсягів 
виробництва; створення розвинутої інфраструк-
тури ринку фінансових послуг; подальше стиму-
лювання інноваційно-інвестиційних перетво-
рень; усунення перешкод по створенню робочих 
місць; активізація фінансово-кредитної та інвес-
тиційної підтримки суб’єктів малого бізнесу.

Особливої уваги щодо надання практичних ре-
комендації підвищення рівня фінансового потенці-
алу, потребують ті адміністративно-територіальні 
одиниці, прогнозний рівень фінансового потенціа-
лу яких має значні тенденції до зниження. До таких 
областей належать Волинська, Хмельницька, Чер-
нівецька, Чернігівська та Житомирська області.

Окремо, слід наголосити, що означені адміні-
стративно-територіальні одиниці представлені у 
порядку зниження їх місця у рейтингу областей 
України за рівнем їх фінансового потенціалу, тобто 
рейтингове місце Волинської області у прогнозно-
му 2012 році може знизитись на чотири пункти, а, 
наприклад, Житомирської – лише на два пункти.

Представлені у останньому переліку області, 
у яких прогнозується зниження фінансового по-
тенціалу, відрізняються за географічним розташу-
ванням. Так, за прогнозними оцінками, найбільше 
зниження рівня фінансового потенціалу прогно-
зується на території областей західного регіони, а 
саме: у Волинській, Хмельницькій та Чернівець-
кій областях. Окремо області північного регіону 
України: Чернігівську та Житомирську області.

У табл. 3 представлено результати прогнозу-
вання фінансового потенціалу адміністративно-
територіальних одиниць, які характеризуються 
значним зниженням його рівня.

Представлене у табл. 3 групування визначених 
областей України за критерієм зниження рівня їх 
фінансового потенціалу та врахування особли-
востей їх територіального розташування дає під-
стави вважати доцільним надати рекомендацій по 
його підвищенню за окресленими двома групами.

У табл. 4 представлено практичні рекомендації та 
заходи по забезпеченню формування та підвищення 

фінансового потенціалу адміністративно-територі-
альних одиниць з негативною динамікою його про-
гнозного рівня, а саме: Волинської, Чернівецької, Жи-
томирської, Чернігівської та Хмельницької областей.

Так, за результатами аналізу ресурсного забез-
печення фінансового потенціалу областей захід-
ного регіону, а саме: Волинської, Хмельницької та 
Чернівецької, можна виділити такі особливості:

1. За розподілом природних ресурсів вказані 
області характеризуються наявністю на їх терито-
рії земельних ресурсів, у структурі яких перева-
жають, сільськогосподарські угіддя та лісові наса-
дження. Як результат, у структурі їх виробничих 
підприємств домінують непромислові галузі та 
малі підприємства, доходність яких не сприяє за-
безпеченню середнього по Україні рівня показни-
ка валового регіонального продукту. Негативною 
у цих область також є і демографічна ситуація.

2. Низький рівень розвитку виробничої сфе-
ри обмежує формування власного інвестиційного 
капіталу та залучення його ззовні.

За такої ситуації актуальними для органів міс-
цевої влади відповідних адміністративно-терито-
ріальних одиниць можна рекомендувати: актив-
ніше сприяти розвитку малого підприємництва 
як більшої потужності так і кількості суб’єктів; 
забезпечити підвищення зайнятості населення 
через активізацію розвитку ринку праці.

Щодо рекомендацій для Хмельницької облас-
ті, то на зниження рівня фінансового потенціалу 
впливають, насамперед, забезпечення природни-
ми ресурсами, рівень валового регіонального про-
дукту, стан інвестиційної привабливості та роз-
виток малого підприємництва. Також вузькими 
місцями у цій області можна вважати рівень ма-
теріального добробуту та умови проживання на-
селення, покращення яких залежить від рівня на-
повненості доходної частини місцевого бюджету.

Опираючись на вказані причини першочерго-
вими заходами по підвищенню рівня фінансового 
потенціалу Волинської, Чернівецької та Хмель-
ницької областей повинні стати: забезпечення їх 
економічного зростання за рахунок стимулювання 
розвитку агропромислового комплексу; створення 
сприятливих умов функціонування малого під-
приємництва, в першу чергу, шляхом полегшення 
фіскального тиску; підвищення професійно-освіт-
ньої кваліфікації економічно активного населення 
територій та розширення їх компетентностей.

Ще одним важливим резервом підвищення фі-
нансового потенціалу вказаних адміністративно-
територіальних одиниць є використання їх турис-
тичного потенціалу, що забезпечено наявністю 
рекреаційних ресурсів, низьким екологічним на-
вантаженням, сприятливими природнокліматич-
ними умовами та їх географічним розташуванням.

Ґрунтуючись на результатах дослідження ре-
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Таблиця 4
Рекомендації щодо підвищення фінансового потенціалу областей 

з негативною динамікою його прогнозного рівня

Область 
(АТО)

Фактори, які впивають на рівень фінансового 
потенціалу АТО

Рекомендації щодо підвищення фінансового потен-
ціалу АТО

Стимулюючі Стримуючі Ресурсне забезпечення Резерви

Хмельниць-
ка область

1. Природний потенціал 
для розвитку промис-
лового та сільського

 господарства;

2. Розвиненість 
мережі малих 
підприємств;

3. Високий рівень 
людського розвитку.

1. Обмеженість 
у забезпеченні
 природними 

ресурсами; 

2. Низький рівень 
розвитку галузей

 промислового 
виробництва;

3. Нижчий за середній по 
Україні рівень освоєння 
інвестиційних ресурсів 
оновлення основного 

капіталу;

4. Низька кількість пра-
цівників зайнятих у ма-

лому бізнесі.

1. Стимулювання розвитку 
функціонуючих галузей 

промисловості;

2. Створення умов розви-
тку малого та середнього 

бізнесу за рахунок зниження 
на нього фіскального тиску, 

спрощення процедури 
залучення кредитних

 ресурсів, стимулювання 
активності населення 
до підприємництва;

3. Підвищення матеріального 
добробуту населення. 

1. Залучення зовнішніх та 
внутрішніх джерел 

фінансування 
оновлення основного 

капіталу суб’єктів
 господарювання;

2. Активізація
 підприємницької 

активності населення;

3. Створення 
привабливого

 інвестиційного 
клімату;

4. Формування власних 
джерел наповнення місце-

вих бюджетів.

Чернігів-
ська область 

1. Забезпеченість 
земельними 

та сировинними 
ресурсами;

2. Наявність 
виробничої бази для 

функціонування 
та розвитку галузей 

матеріального 
виробництва;

3. Рекреаційний
 потенціал
територій.

1. Відсутність структур-
них змін 

в економіці; 

2. Низька конкуренто-
спроможність

 продукції; 

3. Незначний рівень ін-
вестиційної 

привабливості; 

4. Нерозвиненість рин-
кової 

інфраструктури; 

5. Негативна динаміка 
розвитку малого 
підприємництва;

6 Значний рівень 
безробіття.

1. Стимулювання розвитку 
промисловості за рахунок 
використання переваг ре-

сурсного забезпечення;

2. Модернізація інвестицій-
ної інфраструктури;

3. Активізація діяльності 
середнього та малого під-

приємництва через за-
провадження механізмів 

зменшення податкового їх 
навантаження; спрощення 
умов надання кредитних 

ресурсів фінансовими уста-
новами.

1. Залучення зовнішніх та 
внутрішніх джерел фінан-

сування;
2. Активізація підпри-
ємницької активності 

населення;

Житомир-
ська області

Можливості 
використання 

переважно власних дже-
рел фінансування: 

1. Державна 
підтримка розвитку;

2. Активізація 
підприємницької актив-

ності населення;

3. Створення умов залу-
чення вільних коштів юри-

дичних та фізичних осіб.
Волинська 

область 
1. Значний природний 
потенціал для розви-

тку агропромислового 
комплексу;

2. Наявність природ-
них та рекреаційних 

ресурсів для розвитку 
туристичного бізнесу;

3. Розвиненість мере-
жі малих підприємств.

1. Низький розвиток 
галузей промислового 

виробництва;

2. Низький рівень
 освоєння інвестиційних

 ресурсів;

3. Низька кількість за-
йнятих у малому бізнесі;

4. Високий рівень без-
робіття;

5. Низький рівень 
соціального забезпечен-

ня населення;

1. Стимулювання розви-
тку агро-промислового 

комплексу;

2. Створення умов розви-
тку бізнесу (зниження фіс-
кального тиску, спрощен-

ня процедури залучен-
ня кредит-них ресурсів);
3. Підвищення професій-
но-освітньої кваліфіка-

ції економічно активного 
населення АТО;

4. Реалізація туристичного 
потенціалу.

1. Можливості викорис-
тання переважно власних 

джерел фінансування: 
кошти державної та міс-

цевої влади,
кошти юридичних та 

фізичних осіб 
Чернівецька 

область 
1. Залучення зовнішніх та 
внутрішніх джерел фінан-

сування: кошти органів 
державної та місцевої 

влади, власні кошти під-
приємств, кредитні ре-

сурси, іноземний капітал. 
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сурсного забезпечення фінансового потенціалу 
Чернігівської та Житомирської областей можна 
надати такі рекомендації щодо його підвищення:

1. Природно-ресурсний потенціал, що харак-
теризується наявністю сировинної бази в цих ад-
міністративно-територіальних одинцях, доцільно 
використовувати для розвитку промислового ви-
робництва та більш ефективного використання по-
тужностей агропромислового комплексу.

2. За рахунок потужного рекреаційного комплек-
су доцільно розширювати спектр туристичних послуг.

3. Активізувати розвиток інвестиційної діяль-
ності в напрямку розбудови та модернізації інвес-
тиційної інфраструктури, зокрема, консалтинго-
вих, інвестиційних і аудиторських компаній, бірж, 
депозитаріїв, розрахунково-клірингових установ.

Ініціація органами місцевої влади Чернігівської 
та Житомирської областей процесів надання пільго-
вих умов залучення фінансових ресурсів для розви-
тку пріоритетних галузей економіки дозволяє ство-
рювати умови не лише сприятливого інвестиційно-
го їх клімату, а й є під�рунтям для активізації діяль-
ності малого та середнього бізнесу. Заходами до ре-
алізації таких заходів можуть стати: впровадження 
механізмів зменшення податкового навантаження 
для суб’єктів підприємництва, які реалізують інвес-
тиційні програми; спрощення умов надання фінан-
совими установами кредитних ресурсів для підпри-
ємств малого та середнього бізнесу; сприяння по-
дальшому розширенню ринкової інфраструктури.

Актуальними питаннями забезпечення під-
вищення фінансового потенціалу в Чернігівській 
та Житомирській областях за рахунок активізації 
людського потенціалу залишається демографічна 
ситуація, яка в обтяжується наслідками аварії на 
ЧАЕС, рівнем матеріального добробуту грома-
дян, умовами проживання та станом охорони їх 
здоров’я. Очевидно, що ця проблема повинна ви-
рішуватись також і за рахунок ефективного фінан-
сування з державного бюджету. З боку місцевої 
влади виконання повноважень щодо підвищення 
соціальних стандартів життя населення полягає в 
реалізації розробці спеціальної програми.

Висновки. Отже, методичний підхід до визна-
чення перспективного рівня фінансового потенці-
алу адміністративно-територіальної одиниці, який 
враховує сучасний стан та еволюцію його динаміки 
на основі запропонованого агрегованого інтеграль-
ного показника фінансового потенціалу адміні-
стративно-територіальної одиниці дозволив надати 
практичні рекомендації до підвищення рівня фінан-
сового потенціалу кожної з них. Використання цьо-
го підходу до визначення прогнозного рівня фінан-
сового потенціалу адміністративно-територіальної 
одиниці створює умови мотивації для органів місце-
вого самоврядування адміністративно-територіаль-
них одиниць України щодо підтримки обраної ними 
політики фінансового потенціалу, яка склалася за 
попередні періоди чи стимулом до активізації вияв-
лення та використання резервів його розвитку.
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Постановка проблеми. Актуальність статті 
обумовлена низкою чинників, зокрема: головним 
завданням системи соціального забезпечення на 
сучасному етапі трансформації українського сус-
пільства за умов прогресуючої диференціації до-
ходів є боротьба з бідністю. Завдання боротьби з 
бідністю має отримати пріоритет перед іншими 
функціями, що забезпечуються наданням соці-
альних допомог. Акцент на боротьбі з бідністю 
– не оціночне судження про належну роль соці-
альних допомог, а наслідок поточних соціально-
економічних процесів.

Завдання уряду ускладнює потреба необхід-
ності нових, більш сучасних систем для надан-
ня соціальних допомог, послуг системи охорони 
здоров’я, освіти та підготовки кадрів у період, 
коли фінансові ресурси обмежені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика соціальних відносин, їх трансфор-
мація в умовах глобалізації, вплив соціальних 
факторів на міжнародну конкурентоспромож-
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ги, охарактеризовано методи надання адресної 
соціальної допомоги, її переваги та недоліки. 
Окреслено методологію визначення адресності 
соціальної допомоги за допомогою коефіцієнта 
доступності. Запропоновано шляхи розвитку си-
стеми надання соціальної допомоги.

Summary. The urgency of the research devoted 
to the theme of population poverty in Europe 
and Ukraine is proved in the paper. The economic 
essence of social assistance is examined and 
the methods of social assistance supporting are 
characterized. The methodology of direct social 
assistance identifying due to the coefficient of 
reasonability is described. The ways of social 
assistance system development are proposed.
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ність країн, оцінка ефективності національних 
моделей соціальної політики висвітлені в пра-
цях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, 
як: Б. Аморосо, Л.  Антонюк, Г. Беккер, Д. Белл, 
Й. Бен-Порет, О. Білорус, Ж. Бішо, Дж. Бьюке-
нен, Ю. Вінслав, О. Грішнова, Г. Делік, Е. Денісон, 
Ю. Зайцев, М. Згуровський, І. Каленюк, А. Колот, 
В. Корпі, Е. Лібанова, Д. Лук’яненко, А. Меддісон, 
Р. Мейднер, А. Мелентьєв, Дж. Мінцер, Т. Оболен-
ська, Н. Подшибякіна, А. Поручник, Л. Прітчет, 
Л. Резніков, В. Рокоча, С. Сіденко, Я. Столярчук, 
Дж. Стігліц, В. Чужиков, Ю. Шишков, О. Шилець, 
С. Шишин, Т. Шульц, М. Хансен, А. Хедборг та ін.

Водночас, потребують поглибленого дослі-
дження питання щодо економічної природи дер-
жавної соціальної допомоги, з’ясування місця 
соціальних допомог у процесах соціалізації на- допомог у процесах соціалізації на-
ціональних економічних систем, організаційно-
економічного механізму глобальної трансфор-
мації національних систем соціальних послуг, а 
також напрямів та інструментів формування в 
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Україні системи соціальних допомог, адекватної 
європейським стандартам. Таким чином, комп-
лексне дослідження трансформацій системи со-
ціальних допомог є дуже важливим як в теоре-
тичному, так і практичному плані [5].

Метою статті є дослідження економічної при-
роди соціальних допомог, виявлення причин 
трансформації соціальних допомог, об�рунту-
вання напрямів формування системи соціальних 
допомог в Україні європейського типу.

Досягнення цієї мети передбачає виконання 
таких завдань, як забезпечення соціальної спра-
ведливості, створення стимулів для ресурсозбе-
реження, економія бюджетних коштів тощо.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. У загальній системі соціального забез-
печення соціальні допомоги є одним із самостій-
них видів матеріального забезпечення непрацез-
датних громадян, малозабезпечених сімей, сімей 
з дітьми та інших осіб. Під соціальною допомо-
гою розуміють гарантовані, врегульовані нор-
мами права разові або періодичні виплати соці-
ально-аліментарного характеру чи набір товарів 
і послуг, що надаються з метою матеріальної під-
тримки громадян, які в силу певних соціальних 
випадків, передбачених законом, потребують та-
кої допомоги [3].

Соціальна допомога надається практично в 
усіх розвинених країнах з метою покриття тих 
недоліків, що виникають в інших системах соці-
ального забезпечення, і тим же має сприяти бо-
ротьбі з бідністю.

Традиційні методи підтримки сім’ї і бороть-
би з бідністю дуже недосконалі. Факти вказують 
на те, що виплати створюють негативні стимули, 
як-то, що для їх виплати необхідним є стягнення 
податків, так і тому, що вони не сприяють еко-
номічно ефективній поведінці людей; соціальна 
допомога, особливо в натуральному вираженні, 
пов’язана з високими адміністративними витра-
тами, і відповідні органи зацікавлені в розширен-
ні подібних програм. Тому багато хто наполягає 
на боротьбі з бідністю за допомогою грошових 
виплат: цим заохочується споживчий вибір, по-
легшується функціонування ринку і знижуються 
адміністративні витрати [1].

Для поліпшення соціального забезпечення 
громадян в Україні розвивається адресна соці-
альна допомога. Для підтримки найбільш вразли-
вих верств населення функціонує система гаран-
тованого мінімального сукупного доходу сім’ї, 
який досягається завдяки реалізації завдань, які 
держава ставить перед органами влади:

- поглибити адресність державної соціальної 
допомоги через упорядкування пільг та допомоги, 
що надаються різним категоріям населення;

- удосконалити механізм надання субсидій 
на оплату житла, комунальних послуг, палива;

- запровадити для окремих категорій гро-
мадян залежно від рівня їхніх доходів надання 
субсидій на послуги, пов’язані із забезпеченням 
життєдіяльності (користування транспортом, те-
лефоном тощо);

- реформувати нормативно-правову базу на-
дання адресної соціальної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям та одиноким непрацездатним особам 
на основі врахування їхнього сукупного доходу;

- створити систему контролю за ефектив-
ним і раціональним використанням коштів для 
надання державної соціальної допомоги;

- впровадити єдину обліково-інформаційну 
систему одержувачів соціальної допомоги.

Адресність є принципом призначення соціаль-
ної допомоги, що поліпшує використання виді-
лених на цілі соціальної допомоги коштів шляхом 
спрямування допомоги цільовим категоріям насе-
лення. Адресність допомог дозволяє або збільшити 
розмір допомоги найменше забезпеченим верствам 
населення в межах наявного бюджету програми со-
ціальної допомоги, або досягнути заданого ефекту 
за найменших витрат бюджетних коштів. Постав-
лена мета досягається за рахунок спрямування ко-
штів цільовим, найменш забезпеченим категоріям 
населення. Адресність є типовим інструментом 
програм боротьби з бідністю і скорочення витрат. 
Теоретично застосування принципу адресності 
дозволяє досягти значного ефекту, а на практиці 
ефект виявляється незначним, оскільки принцип 
адресності не дотримується та виникають витрати 
пов’язані з реалізацією практичних заходів. А до 
таких витрат можна зарахувати: адміністративні 
витрати, що покриваються з бюджету програми со-
ціальної допомоги; операційні витрати та соціальні 
втрати заявників; витрати на заохочення; політичні 
втрати, що впливають на підтримку програми со-
ціальної допомоги [8].

На відміну від програм універсальної соціаль-
ної допомоги, адресна допомога призначається 
лише громадянам з певними характеристиками. 
Чіткої грані між універсальною та адресною со-
ціальною допомогою не існує. Навіть у економіч-
но найрозвиненіших європейських країнах, які 
найбільше просунулися у питаннях надання уні-
версальної соціальної допомоги на дітей, освіту 
та соціальне медичне страхування, і в яких пра-
цюють закони про мінімальну заробітну плату, 
допомогу у працевлаштуванні, існують адресні 
програми соціальної допомоги як засіб захисту 
найуразливіших верств населення. Таким чином, 
принцип адресності програм соціальної допомо-
ги має місце у наборі програм соціальної допо-
моги у багатьох країн світу [9].
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Для спрямування соціальної допомоги пев-
ним групам громадян використовують декілька 
методів. Для вирішення проблем адресності со-
ціальної допомоги використовують такі мето-
ди: оцінювання ступеню нужденності особи або 
домогосподарства (прямий та бальний методи); 
надання допомоги цільовим категоріям населен-
ня; самовідбір одержувачів адресної допомоги; 
призначення допомоги за географічною ознакою; 
призначення допомоги членам певних територі-
альних громад [2].

Переваги та недоліки кожного з цих методів 
відображено в таблиці 1.

Адресність соціальних допомог досліджують 
у двох аспектах:

- здатності системи забезпечувати відповід-
ну допомогу саме тим, хто її дійсно потребує;

- унеможливлення доступу до коштів допо-
мог тих, до кого вона не скерована.

Для характеристики адресності допомог ви-
користовують коефіцієнт доступності допомоги 
(КДД):

А’ – частка осіб, котрі отримують допомогу;
А – частка осіб, які потенційно мають право 

на отримання допомоги.
У результаті неправильно розрахованого ко-

ефіцієнта виникає помилка одна з двох: помил-
ка «включення» та помилка «не включення» або 
неповного охоплення. Якщо допомогу отримує 
сім’я або домогосподарство, що її не потребує, 
то це – помилка «включення», що призводить 
до перевитрат соціальних коштів, і, як наслідок, 
зменшення коштів на допомогу дійсно тим, хто 
її потребує. Помилка «не включення» (чи непо-
вного охоплення) виникає тоді, коли допомогу не 
отримують ті, кому вона дійсно потрібна. У тако-
му випадку треба констатувати неефективність 
соціальної програми. Зменшуючи ймовірність 
появи одного виду помилок, збільшують ймовір-
ність прояву іншої помилки і таким чином вини-
кає певна взаємокомпенсуюча залежність [10].

Адресність допомог ніколи не повинна бути 
самоціллю, а лише засобом ефективного вико-
ристання коштів.

В Україні про введення адресної допомоги за-
мість пільг у владі почали говорити вже давно. 
Проте від слів до справи вдалося перейти лише у 
2002 році. Чиновники порахували і вирішили, що 
пільговики є тягарем для українського бюджету. 
За своїм соціальним статусом право на пільги має 
31 % населення України. Щороку на потреби піль-
говиків виділяють 22–23 млрд грн. Проте різниця 
між фактичним фінансуванням і тим, що перед-

бачено законом, складає 12–13 млрд грн. А будь-
який дефіцит, як відомо, створює під�рунтя для 
корупції і зловживань. Крім того, таке фінансове 
навантаження навряд чи зможе потягнути бюджет 
будь-якої європейської країни. Тому чиновникам 
довелося вибирати між підтримкою окремої групи 
населення і розвитком економіки в цілому [7].

Кабмін затвердив програму заміни пільг 
адресною грошовою допомогою. Ця стратегія 
складалася з трьох етапів. Перший етап перед-
бачав створення законодавчої бази і розробку 
механізмів виплати грошової допомоги пільго-
викам у житлово-комунальній галузі. На друго-
му етапі адресна допомога мала б розповсюджу-
ватися на інші види пільг (транспорт, зв’язок). 
Третій етап мав завершитися у 2006 році повним 
переходом на адресну допомогу. Проте фактич-
но програма зазнала краху, навіть не розпочав-
шись. Влада обмежилася експериментами у двох 
регіонах України.

В Україні право на отримання будь-якого 
виду соціальної допомоги чітко регламентуєть-
ся відповідними нормативними актами. Але в 
окремих випадках рішення про призначення 
різних видів державних допомог ухвалюють на 
підставі акта обстеження матеріально-побуто-
вих умов проживання заявника. Так, з метою 
вивчення ступеня нужденності сім’ї та визна-
чення поважних чи незалежних причин подан-
ня нею відомостей про відсутність доходів або 
їх низький рівень, за І квартал 2011 року відві-
дали 58 сімей. З них державну допомогу, як ви-
няток, отримали 49 осіб [11].

Станом на 01.07.2011 року державними со-
ціальними інспекторами проведена перевірка 
доходів та майнового стану 979 громадян, які є 
отримувачами різних видів державних допомог 
та 31 довідок про заробітну плату з відвідуван-
ням місця роботи заявників. Виявлено 31 випа-
док недостовірних відомостей, що вплинули на 
встановлення права соціальної допомоги або ви-
значення її розміру. В ході перевірок встановле-
но, що найбільше випадків подання недостовір-
ної інформації виникає з таких причин:

- заниження розміру доходів – 16 випадків;
- власник житла та особи, які зареєстровані 

разом з ним, мають у своєму володінні більше од-
ного транспортного засобу або більше, ніж одне 
житлове приміщення, загальна площа яких пере-
вищує встановлені норми – 9 випадків [6].

При виявленні фактів подання громадянами 
неповної або недостовірної інформації про доходи 
та майновий стан сім’ї, що призвело до надмірно-
го перерахування державних коштів, проводиться 
робота щодо 100 % повернення їх до державного 
бюджету в добровільному чи судовому порядку.



69FINANCIAL SPACE     № 4 (8) 2012

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Та
бл

иц
я 

1
По

рі
вн

ял
ьн

а 
т

аб
ли

ця
 м

ет
од

ів
 за

бе
зп

еч
ен

ня
 а

др
ес

но
ст

і с
оц

іа
ль

но
ї д

оп
ом

ог
и

С
ти

сл
ий

 о
пи

с
П

ер
ев

аг
и

О
бм

еж
ен

ня
О

бс
та

ви
ни

, щ
о 

зу
мо

вл
ю

ю
ть

 д
оц

іл
ьн

іс
ть

 за
ст

ос
ув

ан
-

ня
 м

ет
од

у
1.

 О
ці

ню
ва

нн
я 

ок
ре

ми
х 

ос
іб

 а
бо

 д
ом

ог
ос

по
да

рс
тв

а)
 П

ря
ме

 о
ці

ню
ва

нн
я 

ма
те

рі
ал

ьн
ог

о 
ст

ан
у

Ві
дп

ов
ід

ал
ьн

ий
 п

ра
ці

вн
ик

 (
ін

сп
ек

то
р 

– 
де

рж
ав

ни
й 

сл
уж

бо
-

ве
ць

) 
з’я

со
ву

є 
на

яв
ні

ст
ь 

чи
 в

ід
су

тн
іс

ть
 п

ра
ва

 н
а 

со
ці

ал
ьн

у 
до

по
мо

гу
 в

 к
он

кр
ет

но
ї о

со
би

 ч
и 

до
мо

го
сп

од
ар

ст
ва

. І
сн

ує
 т

ри
 

ос
но

вн
і в

ар
іа

нт
и 

ць
ог

о 
ме

то
ду

: д
ан

і п
ро

 д
ох

од
и 

пе
ре

ві
ря

ю
ть

ся
 

тр
ет

ьо
ю

 о
со

бо
ю

; з
ая

вн
ик

 н
ад

ає
 д

ок
ум

ен
ти

, н
ео

бх
ід

ні
 д

ля
 п

ер
е-

ві
рк

и 
да

ни
х 

пр
о 

до
хо

ди
 т

а 
зн

ач
ен

ь 
ін

ш
их

 п
ок

аз
ни

кі
в 

ну
ж

де
н-

но
ст

і а
бо

 д
об

ро
бу

ту
; д

ля
 зб

ир
ан

ня
 д

ан
их

 п
ро

во
дя

ть
 сп

ец
іа

ль
ні

 
ін

те
рв

’ю
.

Ви
со

ка
 то

чн
іс

ть
 у

 н
ай

кр
ащ

их
 в

ип
ад

ка
х.

- З
ас

то
су

ва
нн

я 
ме

то
ду

 в
им

аг
ає

 в
ис

ок
ог

о 
рі

вн
я 

пр
оф

ес
ій

но
ї п

ід
-

го
то

вк
и 

пр
ац

ів
ни

кі
в 

сл
уж

б 
со

ці
ал

ьн
ої

 д
оп

ом
ог

и 
і д

ок
ум

ен
ту

ва
н-

ня
 го

сп
од

ар
сь

ко
ї д

ія
ль

но
ст

і, 
до

ку
ме

нт
ув

ан
ня

 д
ох

од
ів

;
- В

ел
ик

е 
ад

мі
ні

ст
ра

ти
вн

е 
на

ва
нт

аж
ен

ня
 п

ри
 п

ро
ве

де
нн

і в
ел

ик
ої

 
кі

ль
ко

ст
і п

ер
ев

ір
ок

;
- 

О
де

рж
ув

ач
і в

тр
ач

аю
ть

 с
ти

му
ли

 д
о 

вл
аш

ту
ва

нн
я 

на
 о

фі
ці

йн
у 

ро
бо

ту
.

- 
П

ов
ід

ом
ле

ні
 з

ая
вн

ик
ам

и 
да

ні
 п

ро
 д

ох
од

и 
мо

ж
на

 п
е-

ре
ві

ри
ти

, а
бо

 іс
ну

ю
ть

 п
ев

ні
 е

ле
ме

нт
и 

са
мо

ві
дб

ор
у, 

щ
о 

ст
ри

му
ю

ть
 з

ве
рн

ен
ня

 з
а 

пр
из

на
че

нн
ям

 д
оп

ом
ог

и 
пр

ед
-

ст
ав

ни
кі

в 
не

ці
ль

ов
их

 к
ат

ег
ор

ій
 н

ас
ел

ен
ня

;
- В

ис
ок

а а
дм

ін
іс

тр
ат

ив
на

 сп
ро

мо
ж

ні
ст

ь;
- 

Ве
ли

кі
 р

оз
мі

ри
 д

оп
ом

ог
и 

ви
пр

ав
до

ву
ю

ть
 а

дм
ін

іс
тр

а-
ти

вн
і в

ит
ра

ти
 в

 с
ис

те
мі

 з
аб

ез
пе

че
нн

я 
ад

ре
сн

ос
ті

 д
оп

о-
мо

ги
.

б)
 Б

ал
ьн

ий
 м

ет
од

Ко
ж

но
му

 д
ом

ог
ос

по
да

рс
тв

у 
на

ра
хо

ву
єт

ьс
я 

су
ма

 б
ал

ів
 н

а о
сн

о-
ві

 зн
ач

ен
ь 

не
ве

ли
ко

ї к
іл

ьк
ос

ті
 п

ок
аз

ни
кі

в.
 Я

кі
 л

ег
ко

 п
ід

да
ю

ть
-

ся
 с

по
ст

ер
еж

ен
ню

 т
а 

ва
го

ви
х 

ко
еф

іц
іє

нт
ів

 ц
их

 п
ок

аз
ни

кі
в,

 я
кі

 
вс

та
но

вл
ю

ю
ть

ся
 з

а 
ре

зу
ль

та
та

ми
 р

ег
ре

сі
йн

ог
о 

ан
ал

із
у 

ін
ф

ор
-

ма
ці

ї п
ро

 д
ом

ог
ос

по
да

рс
тв

а. 
П

ра
во

 ч
и 

ві
дс

ут
ні

ст
ь 

пр
ав

а 
до

-
мо

го
сп

од
ар

ст
ва

 н
а 

до
по

мо
гу

 з
’я

со
ву

єт
ьс

я 
ш

ля
хо

м 
по

рі
вн

ян
ня

 
на

ра
хо

ва
но

ї с
ум

и 
ба

лі
в 

і в
ст

ан
ов

ле
но

ї п
ор

ог
ов

ої
 в

ел
ич

ин
и.

- Р
ез

ул
ьт

ат
и 

пі
дд

аю
ть

ся
 п

ер
ев

ір
ці

 і 
мо

ж
ут

ь 
по

кл
ас

ти
 

кр
ай

 с
ум

ні
ва

м 
ст

ос
ов

но
 п

ол
іт

из
ац

ії 
чи

 в
ип

ад
ко

во
го

 
ха

ра
кт

ер
у 

пр
из

на
че

нн
я 

со
ці

ал
ьн

ої
 д

оп
ом

ог
и;

- В
ик

ор
ис

то
ву

ю
ть

ся
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и 
до

мо
го

сп
о-

да
рс

тв
, я

кі
 л

ег
ко

 п
ід

да
ю

ть
ся

 сп
ос

те
ре

ж
ен

ню
;

- П
ор

ів
ня

но
 з 

ме
то

до
м 

пр
ям

ог
о 

оц
ін

ю
ва

нн
я 

ме
нш

ою
 

мі
ро

ю
 п

оз
ба

вл
яє

 о
де

рж
ув

ач
ів

 д
оп

ом
ог

и 
ст

им
ул

ів
 д

о 
пр

ац
ев

ла
ш

ту
ва

нн
я.

- Д
ек

ом
у 

ме
то

д 
мо

ж
е з

да
ва

ти
ся

 т
ає

мн
им

 аб
о 

до
ві

ль
ни

м;
- В

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 м
ет

од
у в

им
аг

ає
 н

ая
вн

ос
ті

 д
об

ре
 п

ід
го

то
вл

ен
их

 і 
об

із
на

ни
х з

 к
ом

п’
ю

те
ро

м 
пр

ац
ів

ни
кі

в 
та

 к
ом

п’
ю

те
рн

их
 та

 ін
ф

ор
-

ма
ці

йн
их

 си
ст

ем
 п

ри
на

йм
ні

 се
ре

дн
ьо

ї с
кл

ад
но

ст
і;

- 
М

ет
од

у 
пр

ит
ам

ан
ні

 н
ет

оч
но

ст
і н

а 
рі

вн
і д

ом
ог

ос
по

да
рс

тв
, а

ле
 

пр
и 

ць
ом

у 
ві

н 
га

ра
нт

ує
 п

ри
йн

ят
у 

се
ре

дн
ю

 то
чн

іс
ть

;
- Н

еч
ут

ли
ві

ст
ь 

до
 ш

ви
дк

их
 зм

ін
 у

 м
ат

ер
іа

ль
но

му
 с

та
ні

 д
ом

ог
ос

-
по

да
рс

тв
 у

 п
ер

іо
ди

 к
ри

зи
 а

бо
 п

ри
 з

ас
то

су
ва

нн
і м

ет
од

у 
в 

де
як

их
 

кр
аї

на
х 

з п
ер

ех
ід

но
ю

 ек
он

ом
ік

ою
.

- Д
ос

та
тн

ьо
 в

ис
ок

а а
дм

ін
іс

тр
ат

ив
ні

 сп
ро

мо
ж

ні
ст

ь;
- В

пр
ов

ад
ж

ен
ня

 п
ро

гр
ам

 с
оц

іа
ль

но
ї д

оп
ом

ог
и 

хр
он

іч
но

 
бі

дн
им

 к
ат

ег
ор

ія
м 

на
се

ле
нн

я;
- З

ас
то

су
ва

нн
я 

ме
то

ду
 д

ля
 м

ас
ш

та
бн

ої
 п

ро
гр

ам
и 

чи
 о

д-
но

ча
сн

о 
дл

я 
кі

ль
ко

х 
пр

ог
ра

м 
со

ці
ал

ьн
ої

 д
оп

ом
ог

и,
 щ

о 
до

зв
ол

ит
ь 

мі
ні

мі
зу

ва
ти

 н
ак

ла
дн

і в
ит

ра
ти

 з
ав

дя
ки

 е
ко

-
но

мі
ї н

а м
ас

ш
та

бі
.

в)
 А

др
ес

ні
ст

ь 
на

 о
сн

ов
і т

ер
ит

ор
іа

ль
ни

х 
гр

ом
ад

Рі
ш

ен
ня

 п
ро

 т
е, 

ко
му

 з
 ч

ле
ні

в 
те

ри
то

рі
ї г

ро
ма

ди
 с

лі
д 

пр
из

на
-

чи
ти

 со
ці

ал
ьн

у 
до

по
мо

гу
, у

хв
ал

ю
є 

мі
сц

ев
ий

 к
ом

іт
ет

 а
кт

ив
іс

ті
в 

аб
о 

гр
уп

а 
чл

ен
ів

 т
ер

ит
ор

іа
ль

но
ї г

ро
ма

ди
, о

сн
ов

на
 д

ія
ль

ні
ст

ь 
як

их
 н

е м
ає

 в
ід

но
ш

ен
ня

 д
о 

со
ці

ал
ьн

ої
 д

оп
ом

ог
и.

- В
ик

ор
ис

та
нн

я 
ін

ф
ор

ма
ці

ї п
ро

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ос
о-

би
 аб

о 
до

мо
го

сп
од

ар
ст

ва
 з 

мі
сц

ев
их

 д
ж

ер
ел

;
- В

ик
ор

ис
та

нн
я 

мі
сц

ев
ог

о 
ви

зн
ач

ен
ня

 п
он

ят
ь 

бі
д-

но
ст

і і
 д

ос
та

тк
у;

- П
ок

ла
да

нн
я 

ви
тр

ат
 р

ес
ур

сі
в,

 п
ов

’я
за

ни
х 

з в
ід

бо
ро

м 
од

ер
ж

ув
ач

ів
 д

оп
ом

ог
и,

 н
а т

ер
ит

ор
іа

ль
ні

 гр
ом

ад
и.

- К
рі

м 
за

бе
зп

еч
ен

ня
 а

др
ес

но
ст

і с
оц

іа
ль

но
ї д

оп
ом

ог
и,

 м
іс

це
ві

 д
і-

йо
ві

 о
со

би
 м

ож
ут

ь 
ма

ти
 й

 ін
ш

у 
мо

ти
ва

ці
ю

;
- 

М
ож

е 
по

гір
ш

ит
ис

я 
ав

то
ри

те
т 

і в
за

єм
ор

оз
ум

ін
ні

 м
іс

це
ви

х 
ді

-
йо

ви
х 

ос
іб

;
- С

ит
уа

ці
я 

з с
оц

іа
ль

но
ю

 із
ол

яц
іє

ю
 м

ож
е н

е т
іл

ьк
и 

не
 п

ол
іп

ш
ит

и-
ся

, а
 й

 п
ог

ір
ш

ит
ис

я;
- В

ик
ор

ис
та

нн
я 

мі
сц

ев
их

 в
из

на
че

нь
, п

он
ят

ь 
бі

дн
ос

ті
 і д

об
ро

бу
ту

 
мо

ж
е п

ри
зв

ес
ти

 д
о 

ус
кл

ад
не

нн
я 

і п
ог

ір
ш

ен
ня

 п
ро

зо
ро

ст
і о

ці
ню

-
ва

нн
я 

ст
уп

ен
ю

 н
уж

де
нн

ос
ті

. 

- 
Те

ри
то

рі
ал

ьн
і г

ро
ма

ди
 м

аю
ть

 ч
іт

ко
 в

из
на

че
ні

 м
еж

і й
 

до
бр

е о
рг

ан
із

ов
ан

і;
- 

П
ро

гр
ам

и 
со

ці
ал

ьн
ої

 д
оп

ом
ог

и 
пр

из
на

че
ні

 д
ля

 п
ід

-
тр

им
ки

 н
ев

ел
ик

ої
 ч

ас
тк

и 
на

се
ле

нн
я;

- Т
им

ча
со

ві
 п

ро
гр

ам
и 

чи
 п

ро
гр

ам
и 

з м
ал

им
и 

ро
зм

ір
ам

и 
со

ці
ал

ьн
ої

 д
оп

ом
ог

и,
 д

ля
 я

ки
х 

бу
ло

 б
 н

ад
то

 о
бт

яж
ли

во
 

ст
во

рю
ва

ти
 в

ла
сн

і 
си

ст
ем

и 
ад

мі
ні

ст
ра

ти
вн

ог
о 

уп
ра

в-
лі

нн
я;

2.
 С

пр
ям

ув
ан

ня
 д

оп
ом

ог
и 

ці
ль

ов
им

 к
ат

ег
ор

ія
м

а)
 Ге

ог
ра

ф
іч

на
 а

др
ес

ні
ст

ь

П
ра

во
 н

а 
со

ці
ал

ьн
у 

до
по

мо
гу

 в
из

на
ча

єт
ьс

я 
за

 о
зн

ак
ою

 м
іс

ця
 

пр
ож

ив
ан

ня
. П

ри
 з

ас
то

су
ва

нн
і ц

ьо
го

 м
ет

од
у 

ви
ко

ри
ст

ов
ую

ть
 

ін
ф

ор
ма

ці
ю

 п
ро

 за
до

во
ле

нн
я 

ос
но

вн
их

 ж
ит

тє
ви

х 
по

тр
еб

. 

- П
ро

ст
от

а а
дм

ін
іс

тр
ат

ив
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я;
- 

Зб
ер

еж
ен

ня
 с

ти
му

лі
в 

до
 п

ра
це

вл
аш

ту
ва

нн
я 

од
ер

-
ж

ув
ач

ів
 д

оп
ом

ог
и;

- Н
из

ьк
а й

мо
ві

рн
іс

ть
 «

та
вр

ув
ан

ня
» 

до
по

мо
ги

;
- 

П
ро

ст
от

а 
по

єд
на

нн
я 

з 
ін

ш
им

и 
ме

то
да

ми
 з

аб
ез

пе
-

че
нн

я 
ад

ре
сн

ос
ті

 д
оп

ом
ог

и.

- В
ел

ик
а з

ал
еж

ні
ст

ь 
ві

д 
то

чн
ос

ті
 ін

ф
ор

ма
ці

ї;
- Н

из
ьк

а 
ді

єв
іс

ть
, я

кщ
о 

бі
дн

іс
ть

 н
е 

ск
он

це
нт

ро
ва

на
 у

 н
ев

ел
ик

их
 

мі
сц

ев
ос

тя
х;

- З
ас

то
су

ва
нн

я 
ме

то
ду

 м
ож

е б
ут

и 
по

лі
ти

чн
о 

су
пе

ре
чл

ив
им

;

- З
на

чн
а н

ер
ів

но
мі

рн
іс

ть
 р

ів
ня

 ж
ит

тя
 н

ас
ел

ен
ня

 за
 

ре
гіо

на
ми

;
- Н

ед
ос

та
тн

я 
ад

мі
ні

ст
ра

ти
вн

і с
пр

ом
ож

ні
ст

ь, 
щ

о 
ун

е-
мо

ж
ли

вл
ю

є о
ці

ню
ва

нн
я 

ст
уп

ен
ю

 н
уж

де
нн

ос
ті 

ко
ж

но
го

 
ок

ре
мо

го
 гр

ом
ад

ян
и 

на
 аб

о 
до

мо
го

сп
од

ар
ст

ва
;

 М
ож

ли
ві

ст
ь в

ик
ор

ис
та

нн
я 

на
яв

ни
х о

б’
єк

тів
 ін

фр
ас

тр
ук

-
ту

ри
 –

 ш
кі

л,
 л

ік
ар

ен
ь, 

сп
ец

іа
ль

ни
х п

ро
ду

кт
ов

их
 м

аг
аз

ин
ів

.
б)

 Д
ем

ог
ра

ф
іч

на
 а

др
ес

ні
ст

ь

П
ра

во
 н

а с
оц

іа
ль

ну
 д

оп
ом

ог
у в

из
на

ча
ю

ть
 за

 о
зн

ак
ою

 в
ік

у, 
ст

ат
і 

чи
 ін

ш
их

 д
ем

ог
ра

фі
чн

их
 х

ар
ак

те
ри

ст
ик

.

- А
дм

ін
іс

тр
ат

ив
на

 п
ро

ст
от

а;
- Н

из
ьк

а й
мо

ві
рн

іс
ть

 «
та

вр
ув

ан
ня

» 
до

по
мо

ги
;

- Ч
ас

то
 р

оз
гл

яд
аю

ть
ся

 я
к 

по
лі

ти
чн

о 
по

пу
ля

рн
ий

 за
хі

д;

- 
Н

из
ьк

а 
то

чн
іс

ть
 у

 в
ип

ад
ка

х,
ко

ли
 д

ем
ог

ра
фі

чн
і х

а-
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 с

ла
бо

 к
ор

ел
ю

ю
ть

 з
 б

ід
ні

ст
ю

; о
ст

ан
ні

 д
ос

лі
дж

ен
ня

 
св

ід
ча

ть
, щ

о 
ко

ре
ля

ці
ї, 

як
і с

по
ст

ер
іга

ю
ть

ся
, є

 ч
ут

ли
ви

ми
 д

о 
пр

и-
пу

щ
ен

ь,
 щ

о 
ро

бл
ят

ьс
я 

ст
ос

ов
но

 е
ко

но
мі

ї н
а 

ма
сш

та
бі

 н
а 

рі
вн

і 
до

мо
го

сп
од

ар
ст

в 
та

 ш
ка

ли
 е

кв
ів

ал
ен

тн
ос

ті
 д

ор
ос

ли
х 

чл
ен

ів
 д

о-
мо

го
сп

од
ар

ст
в.

- 
Н

ая
вн

іс
ть

 в
ел

ик
ог

о 
об

ся
гу

 н
ад

ій
ни

х 
ст

ат
ис

ти
чн

их
 

да
ни

х 
пр

о 
на

се
ле

нн
я 

і д
ем

ог
ра

фі
чн

і х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

до
-

мо
го

сп
од

ар
ст

в;
- П

от
ре

ба
 у

 в
пр

ов
ад

ж
ен

ні
 н

из
ьк

ов
ит

ра
тн

ог
о 

ме
то

ду
 з

а-
бе

зп
еч

ен
ня

 а
др

ес
но

го
 х

ар
ак

те
ру

 со
ці

ал
ьн

ої
 д

оп
ом

ог
и.

3.
 С

ам
ов

ід
бі

р

До
по

мо
га

, т
ов

ар
и 

чи
 п

ос
лу

ги
 в

 р
ам

ка
х 

пе
вн

ої
 п

ро
гр

ам
и 

до
-

ст
уп

но
ї к

ож
но

му
, ї

х 
на

да
нн

я 
ор

га
ні

зо
ва

не
 т

ак
им

 ч
ин

ом
, щ

об
 

ни
ми

 м
ог

ли
 ск

ор
ис

та
ти

ся
 п

ер
ев

аж
но

 б
ід

ні
 гр

ом
ад

ян
и.

- А
дм

ін
іс

тр
ат

ив
ні

 в
ит

ра
ти

 н
е в

ел
ик

і;
- 

М
ал

а 
йм

ов
ір

ні
ст

ь 
ус

ун
ен

ня
 с

ти
му

лі
в 

до
 п

ра
це

вл
а-

ш
ту

ва
нн

я 
од

ер
ж

ув
ач

ів
 д

оп
ом

ог
и.

 

- 
 Н

а 
од

ер
ж

ув
ач

ів
 п

ок
ла

да
ю

ть
ся

 п
ев

ні
 в

ит
ра

ти
, і

нк
ол

и 
до

во
лі

 
зн

ач
ні

, щ
о 

пр
из

во
ди

ть
 д

о 
ск

ор
оч

ен
ня

 ч
ис

то
ї в

ар
то

ст
і д

оп
ом

ог
и;

- «
Та

вр
ув

ан
ня

» 
од

ер
ж

ув
ач

ів
 д

оп
ом

ог
и;

- П
ош

ук
 з

ас
об

у 
на

да
нн

я 
до

по
мо

ги
 у

 в
ел

ик
ом

у 
об

ся
зі

 м
ож

е 
бу

ти
 

ус
кл

ад
не

ни
й.

- К
ра

їн
и 

з н
из

ьк
ою

 а
дм

ін
іс

тр
ат

ив
но

ю
 сп

ро
мо

ж
ні

ст
ю

;
- С

ит
уа

ці
ї, 

ко
ли

 гр
ом

ад
ян

и 
ш

ви
дк

о 
ст

аю
ть

 і 
пе

ре
ст

аю
ть

 
бу

ти
 б

ід
ни

ми
;

- Т
ен

де
нц

ії 
за

ро
бі

тк
ів

 і 
сп

ож
ив

ан
ня

 ч
іт

ко
 р

оз
ме

ж
ов

ую
ть

 
бі

дн
их

 і 
за

мо
ж

ни
х.
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РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

У 2011 році сума незаконно виплачених дер-
жавних коштів що підлягають поверненню ста-
новить 67071,31 грн. Станом на 01.04.2011 року 
до державного бюджету повернуто 52207,23 грн. 
Залишок коштів що підлягають поверненню – 
14864,08 грн [7].

У зв’язку зі значним підвищенням розмірів 
допомоги при народженні дитини одним із пер-
шочергових завдань є здійснення контролю за 
цільовим використанням зазначеної допомоги та 
створенням батьками належних умов для повно-
цінного утримання та виховання дітей. Кількість 
сімей, яким призначено допомогу при народжен-
ні дитини, станом на 01.07.2011 року становить 
156. Здійснено вибіркових обстежень цільового 
використання допомоги та створення належних 
умов для повноцінного утримання та виховання 
дитини разом з представниками органу опіки та 
піклування, центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді – 91 (це становить 66,9 % сімей, 
які вже отримали дану допомогу). Нецільового 
використання коштів державної допомоги при 
народженні дитини не виявлено [6].

Висновки. Як показує світовий досвід, необ-
хідно зміцнювати та розвивати систему соціальної 
допомоги, здатної надати підтримку у випадку бід-
ності потенційно великій кількості нужденних, за-
безпечити необхідний адміністративний потенціал 
та заохочувати практичні заходи щодо адресного 

надання благ в інтересах стримування витрат [12].
У деяких країнах механізм надання адресної 

допомоги пристосований для стимулювання тієї 
чи тієї поведінки. У заможніших країнах йдеться 
про стимулювання тієї чи тієї поведінки, про те, 
щоб завдяки допомозі не зникли стимули до пра-
ці. У бідніших країнах наданням соціальної допо-
моги одночасно заохочують населення до участі в 
тих чи тих заходах.

На певні програми можуть впливати групи на-
селення, які мають від них зиск, і не обов’язково 
отримувачі.

В Україні, на сучасному етапі, здійснюють упо-
рядкування надання населенню пільг для поси-
лення ролі адресної допомоги. Такий підхід по-
требує внести відповідні зміни до законодавчих 
актів, закласти в бюджет країни необхідні кошти, 
забезпечити поетапність проведення експери-
менту в деяких регіонах, узагальнити досвід, від-
працювати статистичну звітність. Особлива роль 
належить роз’яснювальній роботі серед населення 
про зміст та переваги адресної допомоги, має бути 
підготовлена відповідна агітаційна кампанія.

Однак зрозуміло, що все це може мати місце лише 
за умови відповідного рівня соціальних допомог. 

Отже, боротьба з бідністю є нагальною потре-
бою як з політичних міркувань, так в інтересах 
збереження людського капіталу.
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Постановка проблеми. Визначення наявності 
або відсутності кризи у діяльності підприємства є 
одним з критеріїв, що визначає напрям розробки 
та впровадження на ньому фінансових механізмів 
антикризового управління. Діагностику кризового 
стану підприємства досліджують як один з напрямів 
економічної діагностики та тісно пов’язана з діагнос-
тикою загрози банкрутства. Під останньою розумі-
ють систему цільового фінансового аналізу, спрямо-
ваного на виявлення кризового стану підприємства, 
який спричиняє загрозу його банкрутства.

Однак кількісні значення класичних показників 
оцінки фінансового стану підприємства не завжди 
дають точну відповідь про наявність чи загрозу 
настання кризових явищ. Це пояснюється немож-
ливістю при використанні стандартної методики 
фінансового аналізу враховувати особливості ді-
яльності підприємств на кожній стадії їх життєвого 
циклу, що актуалізує це дослідження та визначає 
його мету.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У методичних рекомендаціях щодо визначення 
прояву кризи на підприємстві, представлених у 
дослідженнях закордонних [5–12] та вітчизня-
них науковців [1–4], найбільш поширеними є два 
методичних підходи: перший підхід �рунтується 
на системі моделей визначення вірогідності на-
стання банкрутства, другий – на традиційному 
фінансовому аналізі.

Особливістю першого методу є те, що його ви-
користання дозволяє визначити ступінь прояву 
кризи на підприємстві шляхом порівняння зна-
чень інтегральних показників з певними гранич-
ними значеннями (моделі Альтмана, Спрінгейта, 
Фулмера, Чессера, Лиса, Сайфуліна і Кадикова та 
ін). Особливість другого методу полягає у порів-
нянні системи фінансових показників з рекомен-
дованими нормативними.

Як свідчать дослідження, теоретики та прак-
тики звертають увагу на те, що як граничні, так і 



72 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 4 (8) 2012

РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

нормативні значення показників, які використо-
вують у кожному з указаних методів, залежать від 
галузевої приналежності підприємства [4]. Але у 
науковій літературі не знайшла відображення ди-
ференціація їх рівня залежно від стадії життєво-
го циклу, на якій воно знаходиться у конкретний 
час. Це є суттєвим недоліком чинних методичних 
рекомендацій, оскільки значення показників, які 
є нормою на одній стадії життєвого, циклу мо-
жуть характеризувати іншу як кризову стадію.

Метою статті є об�рунтування доцільності ви-
користання сучасних методів, зокрема, кластерно-
го аналізу, для оцінки фінансового стану підпри-
ємства з урахування стадії його життєвого циклу.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Суперечність висновків, що виникає при 
використанні стандартної системи фінансових по-
казників порівняно з нормативними значеннями та 
з урахуванням стадії життєвого циклу, обумовлю-
ється так: фінансовий стан підприємства на кожній 
стадії його життєвого циклу має свої особливості, 
пов’язані з поступовим накопиченням ресурсно-
го потенціалу підприємства на етапі зростання та 
його зниженням на етапі старіння (табл. 1).

Особливості фінансового стану підприємства, 
що наведено у табл. 1, обумовлюють відмінність у 
висновках, отриманих при аналізі показників фі-

нансового аналізу підприємств, що знаходяться 
на різних стадіях життєвого циклу. Тобто, порів-
няння значення показника з традиційним нор-
мативом можна вважати некоректним без ураху-
вання стадії життєвого циклу підприємства.

Згідно сутнісній характеристиці показників-
індикаторів фінансового стану підприємств кла-
сичне трактування їх значень коректно для під-
приємств, що знаходяться на стадії стабільності. 
Для підприємств, що знаходяться на стадії заро-
дження, росту та занепаду, трактування значень 
цих показників має свою специфіку.

У табл. 2 наведено систему показників-індика-
торів фінансового стану підприємства у їх тракту-
ванні з урахуванням стадії життєвого циклу під-
приємства (СЖЦ).

Розрахунок наведених вище груп показників 
та діагностика на основі їх аналізу кризи розви-
тку підприємств було апробовано для низки під-
приємств України. Перелік та характеристика 
цих суб’єктів господарювання наведено у табл. 3.

Вибір підприємств обумовлено: обрано шість 
підприємств однієї галузі різних областей України, 
що дозволить врахувати галузеву приналежність, 
та шість підприємств різних галузей, що функці-
онують на території однієї області – Харківської, 
для урахування територіальної приналежності.

Таблиця 1
Особливості фінансового стану підприємства на стадіях його ЖЦ

Етап 
ЖЦП Стадія ЖЦП Цілі 

підприємства Особливості фінансового стану підприємства

Зр
ос

та
нн

я

Зародження
Вихід на ринок, 

завоювання його 
долі

Дефіцит обігових коштів.
Незбалансованість операційних витрат.
Обмеженість залучення «дешевих» позикових коштів (зовнішнє 
фінансування поточної діяльності).

Ріст

Закріплення на 
ринку

Первинне 
накоплення 

капіталу

Дефіцит обігових коштів.
Встановлення балансу між власними, залученими та позиковими 
коштами:

- залучення коштів (інвестиції);
- втрата контролю над підприємством;
- позичання коштів (залучення кредитів);
- можливе настання неплатоспроможності.

Труднощі у залученні кредитних ресурсів (особливо 
довгострокових).

Стабільність 
(розквіт та 

стабілізація)

Стабілізація та 
розширення 
діяльності 

підприємства

Втрата контролю над підприємством через залучення 
значної долі позикового капіталу. Можливість настання 
неплатоспроможності.

С
та

рі
нн

я

Занепад 
(старіння та 

смерть)
Виживання Банкрутство: санація, реорганізація чи ліквідація.
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Таблиця 3
Характеристика підприємств, обраних для аналізу

№ п/п Підприємство Територіальна 
приналежність Галузева приналежність

1 ВАТ «Полтавський турбомеханiчний завод» Полтавська область Машинобудування

2 ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний 
завод ім. 23 Жовтня» Запорізька область Машинобудування

3 ВАТ «Конотопський арматурний завод» Сумська область Машинобудування
4 ВАТ «Вінницький інструментальний завод» Вінницька область Машинобудування

5 ВАТ «Бериславський машинобудівний 
завод» Херсонська область Машинобудування

6 ВАТ «РОСС» Харківська область Машинобудування
7 АТВТ «Харківський молочний комбінат» Харківська область М’ясо-молочна промисловість
8 ВАТ «Ф.Т.Р.» Харківська область Легка промисловість

9 ВАТ «БАЛЦЕМ» Харківська область Промисловість будівельних 
матеріалів

10 ВАТ «Володар» Харківська область Будівництво та виконання робіт 
підрядним способом

11 ВАТ «Модель Всесвіту» Харківська область Редакції та видавництва

Аналіз та узагальнення тенденцій динаміки 
показників аналізу фінансового стану підпри-
ємств машинобудівної галузі дозволили зробити 
такі висновки.

Для діяльності підприємства ВАТ «Полтав-
ський турбомеханiчний завод» протягом 2009–
2011 років характерні такі тенденції (рис. 1): за 
значеннями показників ліквідності підприємство 
протягом 2009–2011 років може вважатися лік-
відним, тобто, своєчасно розраховуватися зі сво-
їми кредиторами (банками, підприємствами по-
стачальниками товарно-матеріальних цінностей, 
заборгованість по заробітній платі, з бюджетом 
та позабюджетними організаціями) за рахунок 
наявних обігових коштів різного ступеня ліквід-
ності (рис. 1.а). При цьому у 2009 та 2010 році зна-
чення показника абсолютної ліквідності у цього 
підприємства нижче нормативного, а у 2011 році 
перевищує нормативне значення майже у двічі. У 
цілому, значення показників ліквідності підпри-
ємства ВАТ «Полтавський турбомеханiчний за-
вод» за 2009–2011 роки свідчать про відсутність 
прояву кризи на підприємстві в розрізі своєчас-
ності його розрахунків по боргах. Тобто, підпри-
ємство можна вважати платоспроможним. Од-
нак, такий висновок можна вважати коректним 
для підприємства, що знаходиться на стадії ста-
більності свого життєвого циклу. Для зростаю-
чого підприємства (стадії зародження та росту) 
тенденція до збільшення показника абсолютної 
ліквідності може свідчити про «осідання» грошо-
вих коштів на рахунках підприємства, що може 
спровокувати уповільнення темпів його зрос-
тання та унеможливити процес його переходу до 
стадії стабільності.

Аналіз показників ділової активності підпри-
ємства ВАТ «Полтавський турбомеханiчний за-
вод» дозволяє оцінювати виробничий цикл, зміни 
обсягів ринків збуту його продукції та ефектив-

ність використання ресурсів. Згідно з динамікою 
цих показників, яку проілюстровано на рис 1.б), 
спостерігається незначне зростання коефіцієнту 
обіговості капіталу взагалі та обіговості власного 
капіталу зокрема, що свідчить про незначне роз-
ширення ринків збуту підприємства, прискорен-
ня кругообігу його коштів (або посилення інфля-
ційних процесів у державі). Обіговість готової 
продукції поступово зменшується з 10 разів до 
шести разів за один рік, що може свідчити про 
зменшення попиту на продукцію підприємства 
або про збільшення тривалості його операцій-
ного циклу. Коефіцієнт обіговості дебіторської 
заборгованості має тенденцію про збільшення, 
що свідчить про покращення розрахунків спо-
живачів за своїми зобов’язаннями. Але на фоні 
зменшення обіговості готової продукції, така 
тенденція підтверджує гіпотезу про скорочення 
обсягів продажу продукції. Коефіцієнт обіговос-
ті кредиторської заборгованості не має сталої 
тенденції до збільшення або зменшення, але най-
менше його значення у 2009 році перевищує обі-
говість дебіторської заборгованості, що свідчить 
про збільшення заборгованості підприємства за 
своїми зобов’язаннями. У цілому, показник ді-
лової активності підприємства свідчать про не-
значне розширення обсягів виробництва та при-
скорення кругообігу ресурсів підприємства. Така 
тенденція свідчими про безкризовий характер 
діяльності тих підприємств, що знаходяться на 
стадії стабільності, вже завоювали ринки збуту 
та отримують значні прибутки без значного роз-
ширення виробництва. Однак, для зростаючих 
підприємств, незначний приріст за показниками 
ділової активності свідчить про присутність кри-
зи у їх діяльності, що може ускладнити його рух 
кривою свого життєвого циклу та унеможливити 
досягнення стадії стабільності.

Аналіз показників фінансової стійкості під-
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приємства ВАТ «Полтавський турбомеханiчний 
завод» дозволяє оцінити структуру джерел фор-
мування його капіталу, виявити тенденції до 
втрати фінансової незалежності або про упущені 
можливості від використання позикових коштів 
(ефект фінансового важелю). Так, у цього підпри-
ємства протягом аналізованого періоду, спосте-
рігається послаблення фінансової незалежності 
підприємства (зменшення коефіцієнту автоно-
мії та збільшення коефіцієнту співвідношення 
власних та позикових коштів), що є позитивною 
тенденцією, оскільки поступово значення цих 
показників прямують до нормативних. Значен-
ня показника забезпеченості запасів та витрат 
власним джерелами фінансування протягом 
2009–2011 років значно перевищує нормативне, 

але має тенденцію до зниження. У цілому, можна 
сказати, що підприємство покращує структуру 
свого капіталу, але при цьому стає більш фінан-
сово залежним від зовнішніх джерел фінансу-
вання. Така тенденція свідчить про безкризове 
функціонування підприємств, що знаходяться на 
стадії росту, оскільки підприємство поступово 
завойовує довіру з боку кредиторів, та має біль-
ше можливостей щодо залучення позикових ко-
штів. Однак, для підприємства, що знаходиться 
на стадії стабільності, посилення його фінансової 
залежності може свідчити про посилення загро-
зи банкрутства, тобто, свідчити про наявність 
певної кризи у діяльності.

Аналіз показників рентабельності (ефектив-
ності діяльності) підприємства ВАТ «Полтав-

Рис. 1. Динаміка показників оцінки 
фінансового стану підприємства ВАТ «Полтавський турбомеханiчний завод»
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Підприємство Фінансовий стан за 
класичним трактуванням Фінансовий стан з урахуванням СЖЦ підприємства

1 2 3

ВАТ «Полтавський 
турбомеханiчний завод» Стабільний фінансовий стан.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).
Посилення загрози банкрутства для підприємств, що 
знаходяться на стадії стабільності.

ВАТ «Мелітопольський 
верстатобудівний завод 

ім. 23 Жовтня»

У цілому, стабільний 
фінансовий стан.

Однак, недостача власних 
фінансових ресурсів для 
фінансування поточної 

діяльності.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).
Недостаток власних фінансових ресурсів для фінансування 
поточної діяльності – прояв кризи для підприємства, що 
знаходиться на стадії стабільності.

ВАТ «Конотопський 
арматурний завод»

У цілому, стабільний 
фінансовий стан.

Однак, недостача власних 
фінансових ресурсів для 
фінансування поточної 

діяльності.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).
Недостаток власних фінансових ресурсів для фінансування 
поточної діяльності – прояв кризи для підприємства, що 
знаходиться на стадії стабільності.

ВАТ «Вінницький 
інструментальний 

завод»

Посилення загрози 
банкрутства.

Посилення вірогідності настанні банкрутства для підприємств, 
що знаходяться на стадії стабільності (посилення довіри з 
боку кредиторів для підприємств, що знаходяться на стадії 
зародження та росту).

ВАТ «Бериславський 
машинобудівний завод»

У цілому, стабільний 
фінансовий стан.

Однак, недостача власних 
фінансових ресурсів для 
фінансування поточної 

діяльності.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).
Нестача власних фінансових ресурсів для фінансування поточної 
діяльності – прояв кризи для підприємства, що знаходиться на 
стадії стабільності.

ВАТ «РОСС»

У цілому, стабільний 
фінансовий стан.

Посилення загрози 
банкрутства. Посилення 

загрози неплатоспроможності.

Посилення вірогідності настанні банкрутства для підприємств, 
що знаходяться на стадії стабільності.
(посилення довіри з боку кредиторів для підприємств, що 
знаходяться на стадії зародження та росту).
Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).

АТВТ «Харківський 
молочний комбінат» Стабільний фінансовий стан.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).

ВАТ «Ф.Т.Р.»

Посилення загрози настання 
неплатоспроможності. 

Посилення загрози 
банкрутства.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності), неефективність збутової політики.

 ВАТ «БАЛЦЕМ» Стабільний фінансовий стан.
Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності), неефективність збутової політики.

ВАТ «Володар»
Посилення загрози 

банкрутства.
Нестабільність діяльності.

Прояви кризи розвитку в разі знаходження на етапі зростання 
(стадії зародження, росту та підстадія розквіту стадії 
стабільності).

ВАТ «Модель Всесвіту»
Значні прояви кризи.
Загроза банкрутства. 

Згортання виробництва.

Значні прояви кризи.
Неефективність використання ресурсів.
Збиткова виробнича діяльність.

Таблиця 4
Результати оцінки фінансового стану підприємств, що аналізуються
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ський турбомеханiчний завод» дає уявлення про 
можливості генерувати необхідний прибуток в 
процесі своєї господарчої діяльності та ефектив-
ність використання його активів та вкладеного 
капіталу. Згідно з динамікою цих показників, що 
проілюстровано на рис. 1.г), найбільш ефектив-
но підприємство використовує свої необоротні 
активи. Така тенденція посилюється протягом 
2009–2011 років. При цьому залишається майже 
незмінною ефективність продажів продукції, що 
свідчить про відсутність розширення ринків збу-
ту продукції підприємства, зменшується ефек-
тивність використання обігових коштів підпри-
ємства. У цілому, за аналізом значень показників 
рентабельності підприємства ВАТ «Полтавський 
турбомеханiчний завод», можна стверджувати, 
що додатне значення коефіцієнтів рентабельнос-
ті є позитивним для діяльності підприємства та 
свідчить про її прибутковість. Однак, зниження 
показників рентабельності продажів та рента-
бельності оборотних активів свідчить про скоро-
чення ринків збуту продукції, що не вважається 
проявом кризи для підприємств, які знаходяться 
на стадії стабільності.

За результатами оцінки фінансового стану 
підприємств, що мають спільну галузеву прина-
лежність (у нашому випадку, галузь машинобу-
дування), можна стверджувати наступне:

1. За показниками ліквідності спостерігаєть-
ся перевищення значення показника абсолютної 
ліквідності у всіх підприємств машинобудівної 
галузі, окрім ВАТ «Мелітопольський верста-
тобудівний завод ім. 23 Жовтня» (рис. 1), може 
свідчити про «осідання» грошових коштів на 
рахунках підприємства, що, в разі знаходження 
цих підприємств на стадіях зародження та росту, 
свідчить про наявність перепон для їх розвитку 

та досягнення стадії стабільності та неефектив-
ності використання вільних грошових коштів.

Водночас, для підприємств, які знаходяться 
на стадії стабільності, така тенденція не є свід-
ченням наявності кризи у діяльності. У підпри-
ємства ВАТ «Мелітопольський верстатобудівний 
завод ім. 23 Жовтня» при майже незмінному зна-
ченні показника абсолютної ліквідності (хоча від 
й менше нормативу), спостерігається загальна 
тенденція до покращення платоспроможності.

2. За показниками ділової активності, з одного 
боку, у підприємств машинобудівної галузі спо-
стерігається покращення взаєморозрахунків, а з 
іншого – збереження рівня споживчого кредиту 
підприємства та швидкості розрахунків його за 
зобов’язаннями.

3. За показниками фінансової стійкості спо-
стерігається нестача власних коштів для фінан-
сування поточної діяльності характерна для під-
приємств, що знаходяться на стадії зародження 
та росту, та свідчить про наявність кризи у діяль-
ності підприємств, які знаходяться на стадії ста-
більності та занепаду.

4. За показниками рентабельності можна зро-
бити такі висновки: незначне зниження ефектив-
ності використання ресурсів свідчить про наяв-
ність перепон та криз у діяльності підприємств, 
що знаходяться на стадії зародження та росту, та 
є характеристикою без кризової діяльності для 
підприємств, які знаходяться на стадії стабіль-
ності та занепаду.

За результатами оцінки фінансового стану 
підприємств, що мають спільну територіальну 
приналежність можна зробити такі висновки:

1. За показниками ліквідності у всіх підпри-
ємств спостерігається надлишок грошових ко-
штів на рахунках (у касі) підприємства, що свід-

Рис. 2. Динаміка показників ліквідності
 підприємства ВАТ «Мелітопольський 

верстатобудівний завод ім. 23 Жовтня» 
за 2009–2011 роки
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Рис. 3. Динаміка показників
 рентабельності підприємства 

ВАТ «Модель Всесвіту» за 2009–2011 роки
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чить про недостатній рівень залучення вільних 
грошових у процес виробництва для підпри-
ємств, що знаходяться на стадії зародження та 
зростання. Для тих же підприємств, які знахо-
дяться на стадії стабільності та занепаду свого 
життєвого циклу, перевищення рівня абсолютної 
ліквідності над нормативним значенням не свід-
чить про кризовий стан.

2. За показниками ділової активності діяль-
ність підприємства АТВТ «Харківський молоч-
ний комбінат» можна вважати ефективною як 
для стадій зародження та росту, так і для стадій 
стабільності та занепаду. Водночас, ділова актив-
ність підприємств ВАТ «Ф.Т.Р.», ВАТ «БАЛЦЕМ» 
та ВАТ «Володар» є прийнятною для підпри-
ємств, які знаходяться на стадії стабільності та 
занепаду свого життєвого циклу, та свідчить про 
наявність кризи збуту у підприємств, що знахо-
дяться на стадії зародження та росту. Збутова ді-
яльність підприємства ВАТ «Модель Всесвіту» є 
кризовою для будь-якої стадії життєвого циклу.

3. За показниками фінансової стійкості під-
приємств Харківської області можна зробити 
такі висновки: фінансова незалежність підпри-
ємств АТВТ «Харківський молочний комбінат», 
ВАТ «Ф.Т.Р.» та ВАТ «БАЛЦЕМ» майже дорівнює 
рекомендованому значенню. Для першого та тре-
тього з зазначених підприємств характерна неза-
лежність від джерел зовнішнього фінансування 
та значний надлишок власних коштів для фінан-
сування поточної діяльності. У підприємства ж 
ВАТ «Ф.Т.Р.» навпаки, спостерігається посилення 
залежності від зовнішніх джерел фінансуван-
ня та нестача сласних коштів для фінансування 
поточної діяльності. Така ж тенденція динаміки 
значень показників фінансової стійкості харак-
терна для підприємства ВАТ «Володар». Фінансо-
ва незалежність та залежність від зовнішніх дже-
рел фінансування підприємства ВАТ «Модель 
Всесвіту» близьке до рекомендованого, але пе-
ревищення у кілька тисяч разів розміру власних 
коштів, необхідних для фінансування запасів та 
витрат над сумою запасів та витрат, свідчить про 
наявність кризи розвитку цього підприємства.

4. За показниками рентабельності підпри-
ємств Харківської області можна зробити такі 
висновки: посилюється ефективність викорис-
тання усіх ресурсів у підприємств АТВТ «Хар-
ківський молочний комбінат» та ВАТ «БАЛ-
ЦЕМ». Така тенденція свідчить про сталий роз-
виток підприємств. У підприємств ВАТ «Ф.Т.Р.» 
та ВАТ «Володар» ефективність використання 
деяких ресурсів зростає, а деяких зменшується, 
що свідчить про наявність перепон для розви-
тку тих підприємств, які знаходяться на стадії 
зародження та росту, та про стабільне функці-

онування в рамках знаходження на стадії ста-
більності та занепаду свого життєвого циклу. 
У підприємства ВАТ «Модель Всесвіту» значу-
щим є лише ефективність продаж (рис. 3) ВАТ 
«Модель Всесвіту», оскільки отриманий підпри-
ємством валовий прибуток порівняний лише з 
виручкою від реалізації.

Відносно ж до елементів активів та пасивів 
підприємства, згідно з динамікою показників 
рентабельності, яку проілюстровано на рис. 3, 
його значення істотно мале.

Таким чином, оцінка фінансового стану під-
приємств машинобудівної галузі та підприємств 
Харківської області та узагальнення тенденцій 
змін основних показників, можна зробити такі 
висновки: існуюча методика визначення кризи 
розвитку підприємства не дозволяє точно ви-
значити останню як на підприємствах, що мають 
спільну галузеву приналежність, так і для під-
приємств, що мають спільну територіальну при-
належність. Такий висновок зроблено на основі 
наступних результатах аналізу. По-перше, існу-
ючі нормативні значення показників та коефіці-
єнтів не враховують особливості існуючого у під-
приємства рівня ресурсного потенціалу та мож-
ливостей використання власних та позикових 
коштів. Для усунення цього недоліку необхідна 
градація підприємств за стадіями життєвого ци-
клу, на яких вони знаходяться у певний проміж-
ок часу, що дозволить уникнути розбіжностей у 
трактуванні результатів розрахунку показників 
їх фінансового стану. По-друге, аналіз фінансо-
вого стану підприємств по чотирьох групах по-
казників не завжди дозволяє чітко визначити 
факт наявності чи відсутності кризи у діяльності 
підприємства, оскільки отримані за результата-
ми аналізу висновки можуть носити різноспря-
мований характер: деякі свідчать, що підприєм-
ство функціонує успішно, та загроза банкрутства 
малоймовірна, а інші – про значні проблеми у 
розвитку та посилення вірогідності настання не-
платоспроможності та банкрутства.

Результати аналізу фінансового стану підпри-
ємств за традиційним трактуванням та з ураху-
ванням стадії життєвого циклу наведено у табл. 4.

За результатами оцінки фінансового стану 
підприємств, які наведено у табл. 4, можна ствер-
джувати, що класичне їх трактування значно від-
різняється (а в деяких випадках, дає протилеж-
ний результат) від аналізу з урахуванням стадії 
життєвого циклу. Узагальнивши результати табл. 
3. можна стверджувати, що традиційні норма-
тивні або рекомендовані значення показників 
доречні лише для оцінки фінансового стану тих 
підприємств, що знаходяться на підстадії стабілі-
зації стадії стабільності та стадії занепаду (тобто 
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на етапі старіння свого життєвого циклу). У разі 
ж знаходження підприємств на стадіях зароджен-
ня, росту та підстадії розквіту стадії стабільності 
(етап зростання життєвого циклу) необхідна зна-
чна корекція нормативних та рекомендованих 
значень показників їх фінансового стану.

Висновки. Таким чином, за результатами 
діагностики кризи розвитку на підприємствах 

однієї галузі та підприємствах, що функціону-
ють у рамках однієї території, було доведено 
недоцільність використання класичної методи-
ки фінансового аналізу для визначення факту 
наявності або відсутності кризи у діяльності 
зазначених підприємств залежно від стадії їх 
життєвого циклу використовуючи систему по-
казників його фінансового стану.
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Постановка проблемы. Одним из важнейших 
и наиболее трудных классов задач, встречающих-
ся в курсах элементарной математики, являются 
задачи на нахождение наибольших и наимень-
ших значений функций, которые часто (не впол-
не корректно, но традиционно) называют задача-
ми на экстремум.

Стандартные курсы элементарной математики 
нередко предполагают, что задачи на экстремум 
могут быть решены исключительно при помощи 
аналитического алгоритма, смысл которого за-
ключается в исследовании некой функции сред-
ствами математического анализа. Иные способы 
решения подобных задач чаще всего остаются за 
пределами их внимания. Между тем, указанный 
способ (даже в тех случаях, когда его примене-
ние приводит к цели) нередко является не самым 
удобным и коротким.

Существует и целый ряд задач, элементарных 
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по своей постановке, которые не могут быть реше-
ны подобным образом. К ним относятся, в част-
ности, так называемые многопараметрические 
задачи на экстремум. К сожалению, курсы элемен-
тарной математики не предлагают эвристических 
идей, при помощи которых можно справляться с 
такими задачами. При этом обучение учащихся 
решению подобных задач становится неразреши-
мой проблемой. Все, что можно им посоветовать в 
таких ситуациях, – это внимательно смотреть на 
задачу до тех пор, пока надлежащий путь реше-
ния не придет в голову. Это обстоятельство одно-
значно свидетельствует об относительно слабой 
методической разработанности данного раздела 
элементарной математики. Между тем, существу-
ет целый ряд эвристических идей и приемов, ко-
торые могут успешно применяться при решении 
нестандартных задач на экстремум.

Ключевая проблема заключается в том, чтобы 
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предложить определенные эвристические приемы, 
которые позволяют решать задачи на экстремум в 
тех случаях, когда стандартный алгоритм, связан-
ный с исследованием функций при помощи произ-
водной, не приводит к искомому результату либо 
этот путь сопряжен с преодолением значительных 
препятствий. В связи с этим представляют особый 
интерес разработка, исследование и методическое 
усовершенствование эвристических идей, при по-
мощи которых могут быть решены так называемые 
нестандартные задачи на экстремум.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. Прежде всего, заметим, что элементарные 
методы решения задач на экстремум встречаются 
не только в курсе элементарной, но и в курсе выс-
шей математики. Наряду с мощным аналитиче-
ским аппаратом, который предлагает математиче-
ский анализ, не следует забывать об элементарных 
методах, доступных слушателям, не знакомым с 
принципами Гамильтона и Эйлера – Лагранжа.

Подавляющее большинство так называемых 
стандартных задач на экстремум предполагает 
непрерывное изменение некоторого параметра 
(величина какого-либо угла, длина отрезка, по-
ложение точки на прямой и т. д.), от которого за-
висит величина y, подлежащая минимизации или 
максимизации. Обозначая величину, связанную 
с данным параметром, через x, учащиеся находят 
функциональную зависимость y=f(x), после чего 
поиск экстремального значения величины y сво-
дится к исследованию функции f(x) и нахождению 
ее наибольших или наименьших значений в соот-
ветствующей области.

Данный метод решения экстремальных задач 
имеет весьма широкий класс приложений, пожа-
луй, наиболее распространенное из которых - ис-
следование функций и построение их графиков.

В тех случаях, когда указанный аналитический 
алгоритм не приводит к цели либо его приме-
нение связано с существенными трудностями, 
элементарная задача на экстремум считается 
нестандартной.

Стандартные неравенства в решении задач на 
экстремум. В процессе решения многих экстре-
мальных задач применяются стандартные нера-
венства, выражающие экстремальные свойства 
определенных функций одной или нескольких 
переменных. Модуль любого числа больше или 
равен нулю, синус и косинус не превосходят еди-
ницы и т. д.

Задача 1. Доказать неравенство

при          

Решение вытекает из известного тригономе-
трического тождества

поскольку значение косинуса не превосходит 1. 
В случае a =b косинус строго меньше 1, и имеет ме-
сто строгое неравенство. Доказанное неравенство 
есть не что иное, как неравенство Иенсена (при 
двух переменных) для функции sin x, выпуклой 
вверх на промежутке (0;      ).

Часто встречающиеся ситуации связаны с 
применением неравенств между средними вели-
чинами, например, между средним арифметиче-
ским и средним геометрическим. В частности, 
произведение любого числа положительных со-
множителей, сумма которых постоянна, дости-
гает наибольшего значения в случае, когда все 
они равны между собой. Обратно: сумма любого 
числа положительных слагаемых, произведение 
которых постоянно, достигает наименьшего зна-
чения в случае, когда все они равны между собой. 
Эти и некоторые другие факты часто могут быть 
использованы при аналитическом решении раз-
личных (в том числе и так называемых стандарт-
ных) задач на экстремум, однако их применение 
нередко требует обращения к достаточно искус-
ственным приемам [7, 8].

Задача 2. Определить, какое наибольшее 
значение может принимать произведение трех 
положительных чисел, если сумма их попарных 
произведений постоянна и равна А.

Решение методом стандартных неравенств. 
Обозначим три числа через a, b, c. Тогда

Следовательно, произведение трех чисел не 
превосходит (А/3)3/2, причем эта оценка является 
точной, и данное максимальное значение достига-
ется в случае ab=ac=bc, откуда вытекает a=b=c.

Другие алгебраические методы. К часто встре-
чающимся алгебраическим методам можно отне-
сти метод введения вспомогательного параметра 
и метод условных допущений.

Задача 3. Разбить число на два слагаемых так, 
чтобы их произведение было наибольшим.

Решение методом введения параметра. Обо-
значим разбиваемое число через a, тогда одно из 
слагаемых равно a/2–p, а другое a/2+p. Их про-
изведение составляет a2/4–p2 и достигает макси-
мального значения a2/4, когда p=0, а оба слагаемых 
равны a/2. В данном случае ведение вспомогатель-
ного параметра p выступает ключевым моментом, 
позволяющим быстро получить требуемый ответ.

Та же самая идея реализуется и без введения 
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вспомогательного параметра.
Решение методом стандартных неравенств. 

Обозначим два слагаемых, сумма которых посто-
янна, через x1 и x2. Их произведение составляет:

Поскольку сумма x1 + x2 постоянна, то произ-
ведение достигает максимума, когда минимален 
квадрат разности между x1 и x2, т. е. в случае их ра-
венства между собой.

Метод введения вспомогательного параметра 
нередко применяется при решении стереометри-
ческих задач на экстремум.

Метод координат в решении задач на экстре-
мум. Вообще говоря, любая задача на экстремум 
может иметь графическую интерпретацию, по-
этому метод координат с большим или меньшим 
успехом применим к весьма широкому классу экс-
тремальных задач. В частности, так называемые 
стандартные неравенства неразрывно связаны с 
экстремальными свойствами соответствующих 
кривых и поверхностей. Тем не менее, существуют 
классические ситуации, в которых метод коорди-
нат является наиболее естественным и коротким 
путем к решению. Таковы, например, задачи, в 
которых два объекта движутся по взаимно пер-
пендикулярным дорогам, либо движущаяся ма-
териальная точка пересекает границу двух сред с 
различными функциями проницаемости или со-
противления и т. д. [3]. В таких задачах введение 
прямоугольной декартовой системы координат 
наиболее естественно и быстро приводит к цели.

Некоторые возникающие на практике задачи 
на экстремум связаны с поисками наилучших ло-
кальных и глобальных линейных приближений 
различных функций. Прямая, дающая наилучшее 
локальное (т. е. имеющее место в окрестности не-
которой точки) приближение для данной гладкой 
функции, представляет собой касательную к гра-
фику этой функции в заданной точке. Прямая, да-

ющая наилучшее глобальное (т. е. имеющее место 
на некотором промежутке [x1, x2]) приближение 
для данной непрерывной функции f(x), есть пря-
мая y = ax + b, минимизирующая определенный 
интеграл

т. е. прямая, для которой сумма площадей за-
штрихованных участков на рисунке 1 минимальна.

Задача 4. Найти прямую вида y = ax, которая 
наилучшим образом приближает функцию y = x1/2 
на отрезке [0; 10].

Решение. В задаче требуется найти положи-
тельное число a, минимизирующее интеграл

Заметим, что искомая прямая должна пересе-
кать график параболы y = x1/2  на отрезке [0; 10], т. 
е. проходить так, как проходят прямые 1 или 2 на 
рис. 2, но не так, как проходит прямая 3, посколь-
ку в силу наличия заштрихованного треугольника 
она не может реализовать требуемый экстремум. 
Поскольку графики функций y = x1/2 и y = ax пере-
секаются в точке с абсциссой x0 = 1/a2, то (при ус-
ловии, что                             т. е. что                        ) 
минимизируемая площадь разбивается на два 
определенных интеграла:

Производная данной функции равна
 и обращается в нуль в точке                    ,где меня-

Рис. 1. Линейная аппроксимация функции f(x)
 на глобальном промежутке

Рис. 2. Линейная аппроксимация параболы 
на глобальном промежутке
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ет знак с минуса на плюс. Таким образом, искомой 
является прямая 

                 
.

Задача 5. Найти минимальное расстояние от 
начала координат до произвольной точки кривой 
3xy – 4x2 = s, s > 0.

Решение методом стандартных неравенств. 
Вначале заметим, что координаты произвольной 
точки кривой 3xy – 4x2 = s удовлетворяют уравне-
нию 

x
sxy

33
4 += .

Расстояние от произвольной точки этой кри-
вой до начала координат есть функция положи-
тельная и потому достигает минимума вместе со 
своим квадратом; квадрат же этого расстояния 
есть функция от x, равная

В силу неравенства между средним арифмети-
ческим и средним геометрическим

Поэтому

При этом знак равенства достигается лишь в 
случае, когда 25x2 = s2/x2, откуда

Итак, искомое минимальное расстояние дости-
гается в точке кривой с координатами 
 и составляет                  

К исследованию функции f(x) можно было бы 
применить аппарат дифференциального исчисле-
ния и убедиться в том, что ее производная

обращается в нуль в единственной точке 5
sx = , 

которая является точкой минимума, и значение 
функции  в этой точке составляет 2s. Отсюда сле-
дует, что искомое минимальное расстояние равно 

s2
Геометрические неравенства в решении за-

дач на экстремум. Геометрические сюжеты, как и 

алгебраические, часто содержат стандартные не-
равенства, так или иначе связанные с экстремаль-
ными свойствами функций. Кратчайшая линия, 
соединяющая две точки, есть отрезок прямой. 
Наименьшее расстояние от точки до прямой, не 
содержащей ее, есть длина перпендикуляра, опу-
щенного из этой точки на данную прямую. Са-
мая длинная хорда окружности есть ее диаметр. 
Использование этих свойств нередко помогает 
решить задачи на экстремум, в которых стандарт-
ные аналитические методы приводят к цели запу-
танным и неудобным путем [4].

Задача 6. Внутри выпуклого четырехугольни-
ка найти точку, сумма расстояний от которой до 
всех его вершин минимальна.

Решение. Возьмем выпуклый четырехуголь-
ник ABCD и выберем внутри него произвольную 
точку O. Минимизируемая величина равна сумме 
длин OA+OB+OC+OD, иначе говоря – сумме длин 
двух ломаных AOC и BOD. Каждая из этих длин 
минимальна в том случае, когда соответствующая 
ломаная превращается в отрезок. Поэтому иско-
мой точкой является точка пересечения диагона-
лей заданного четырехугольника.

Геометрические методы решения задач на экс-
тремум. Характерными методами являются метод 
вспомогательных построений и метод привязки, 
смысл которого заключается в нахождении связи 
между целевой функцией, неудобной для иссле-
дования, и какой-либо другой функцией, экстре-
мальные свойства которой хорошо известны.

Задача 7. Даны две точки А и В, лежащие по 
одну сторону от прямой. Найти на прямой точку 
О, для которой сумма расстояний АО+ОВ была 
бы наименьшей.

Решение методом вспомогательных постро-
ений. Построим точку В¢, симметричную точке 
В относительно заданной прямой. Тогда, какова 
бы ни была точка О, сумма расстояний АО+ОВ 
равна сумме АО+ОВ¢. Но эта сумма минимальна 
в случае, когда ломаная АОВ¢ является отрезком 
(рис. 3). Следовательно, искомая точка О на пря-

Рис. 3. Угол падения равен углу отражения

.
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мой должна быть такой, чтобы отрезки АО и ОВ 
образовывали с этой прямой одинаковые углы. 
Данное экстремальное свойство хорошо иллю-
стрируется движением из точки А в точку В све-
товых волн, отражающихся от заданной прямой: 
их траектория является кратчайшей, когда угол 
падения равен углу отражения.

Задача 8. Даны окружность с центром в точ-
ке О и точка А, не совпадающая с О, внутри нее. 
Найти на окружности точку М, из которой отре-
зок ОА виден под наибольшим углом.

Решение методом привязки. Рассмотрим тре-
угольник АОМ. В силу теоремы синусов отноше-
ние длины отрезка ОА к синусу угла АМО равно 
отношению отрезка ОМ к синусу угла ОАМ. По-
скольку ОМ есть радиус окружности (это вели-
чина постоянная), а точка А фиксирована, т. е. от-
резок ОА тоже фиксирован, то острый угол АМО 
тем больше, чем больше синус угла ОАМ (рис. 4). 
С углом ОАМ все просто: он может принимать 
любые значения между нулем и 180°. Теперь нет 
сомнений в том, что искомый экстремум дости-
гается в случае, когда угол ОАМ — прямой. Итак, 
из точки А восстанавливаем перпендикуляр к от-
резку ОА; точки его пересечения с окружностью 
реализуют искомый экстремум.

Данный пример демонстрирует применение 
метода привязки в образцово-показательной 
форме. Гораздо чаще привязка бывает более или 
менее замаскирована наличием дополнительных 
трудностей, которые приходится преодолевать. 
Однако слишком серьезные трудности, как пра-
вило, свидетельствуют о нерациональном пути 
решения, в частности, о неверном выборе пара-
метра, к которому привязана исследуемая на экс-
тремум функция.

Методы решения многопараметрических за-
дач на экстремум. Особый класс так называемых 
нестандартных задач на экстремум составляют 
те, в которых изменяющийся параметр пробегает 
не одномерное, а многомерное множество значе-
ний (множество всех треугольников, вписанных 
в заданную окружность; множество всех четыре-
хугольников, описанных около заданной окруж-
ности; множество всех точек внутри заданно-
го треугольника и т. д.), так что в ходе решения 
приходится иметь дело с одновременным изме-
нением нескольких независимых параметров. В 
задачах такого рода, условно называемых много-
параметрическими, стандартный аналитический 
алгоритм, связанный с поиском функциональ-
ной зависимости, ведет к исследованию функций 
двух и более переменных, поэтому такие задачи 
в общем случае не могут быть решены в рамках 
курса элементарной математики.

Тем не менее, многие подобные задачи решают-

ся средствами элементарной математики, приво-
дящими к цели более или менее естественным пу-
тем. Существует и целый ряд эвристических идей 
и приемов, позволяющих решать подобные зада-
чи и обучать их решению учащихся. В пионерной 
работе [5] изложены три таких эвристики – метод 
расслоения, метод итераций и метод стандартных 
неравенств.

Задача 9. Среди всех треугольников площа-
ди S найти треугольник, имеющий наименьший 
периметр.

Решение методом стандартных неравенств. 
Пусть стороны треугольника равны a, b, c. Тогда, 
согласно формуле Герона,

Рассмотрим три числа:

x1 = (a+b+c)1/3(a+b–c),
x2 = (a+b+c)1/3(a+c–b),
x3 = (a+b+c)1/3(b+c–a).

Произведение этих трех положительных чи-
сел постоянно и равно 16S2, поэтому их сумма, 
составляющая (a+b+c)4/3, достигает наименьшего 
значения в случае, когда x1=x2=x3. Следовательно, 
периметр треугольника будет минимальным, если 
имеет место условие

a+b–c = a+c–b = b+c–a,

из которого немедленно вытекает a = b = c. По-
этому искомый треугольник наименьшего пери-
метра является равносторонним. 

Итерационный метод решения данной задачи 
обсуждался в [1], ее решение всеми тремя упомя-
нутыми методами приведено в [5].

Итерационные процессы и экстремальные свой-

Рис. 4. Точка М движется по окружности: 
максимизация угла ОМА
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ства функций. Правильное применение итерацион-
ного метода позволяет в некотором смысле упорядо-
чить поиск экстремального состояния рассматрива-
емого параметра. Если итерационный процесс орга-
низован таким образом, что каждый следующий шаг 
приближает к искомому состоянию, и в пределе полу-
чается искомый экстремум, то, по существу, не имеет 
значения, сколько степеней свободы имеет данный 
параметр. Однако применение данного приема часто 
затрудняется сложностью доказательства сходимо-
сти соответствующего итерационного процесса.

Итерационные процессы позволяют обнару-
жить экстремальные свойства функций в некото-
рых задачах, которые не были изначально сформу-
лированы как задачи на экстремум. Тем не менее, 
применение данных идей, к сожалению, редко 
встречающееся в курсах элементарной математики, 
оказывается плодотворным [2, 6].
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До публікації приймаються не опубліковані раніше статті з теоретичних і практичних проблем 
функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню розвитку 
економічної науки та мають наукову і практичну цінність. Також приймаються статті, які висвітлюють 
філософські, психологічні та педагогічні проблеми підготовки фахівців для фінансової сфери.

Редакційна колегія приймає статті на кожне перше число першого місяця кварталу. Періодичність 
видання – 4 рази на рік. Журнал видається українською, російською, англійською, польською мовами. 
Публікація статтей безкоштовна.

Вимоги до статтей, які публікуватимуться в журналі:
1. Обсяг статті має бути 20–25 тис. знаків з пробілами (як виняток, не більше 40 тис. знаків), 

текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля: 
праве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, ліве – 1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5.

2. На першій сторінці вказуються: зліва – індекс УДК, посередині назва, нижче – ім’я, по-батькові 
та прізвище автора, e-mail для спілкування з автором, коротка анотація (3–6 речень) і ключові слова 
мовою оригіналу та англійською мовою.

3. Текст статті повинен мати такі необхідні елементи: вступ (формулюється наукова проблема, 
ступінь її вивченості, актуальність тієї частини проблеми, якій присвячена стаття), аналіз останніх 
публікацій та досліджень, мета статті (формулюється постановка задачі), результати наукових 
досліджень (викладається система доведень запропонованої гіпотези, об�рунтовуються наукові 
результати), висновки (вказується наукова новизна, теоретична і практична значущість результатів 
дослідження, перспективи подальших розробок з цієї теми). Розділи повинні бути виділені.

4. Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті. Список має бути оформлений згідно 
із вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до 
форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково – педагогічних працівників». 
Список складається за порядком на джерела в тексті статті.

5. Математичні формули мають бути чіткими, із загальноприйнятим використанням символів, 
написані за допомогою текстового редактора Microsoft Word із застосуванням шрифту Symbol при 
написанні математичних символів та грецьких букв. При наборі складних формул слід застосовувати 
Редактор формул. Усі символи повинні пояснюватися.

6. Цифровий матеріал по можливості зводиться в таблиці і не дублюється в тексті. Таблиці мають 
бути компактними, з назвою і нумерацією, а їх заголовки – точно відповідати змісту граф. Під кожною 
таблицею дається посилання на джерело інформації.

7. Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 34], де перше число відповідає 
порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

8. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені автора латиницею (напр., Ivanov-Ivan.doc).
9. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, 

власних імен, географічних назв.
10. Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять внутрішнє та зовнішнє 

рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою 
навчального закладу до поширення через мережу Інтернет. Статті, які оформлені з порушенням цих 
правил або не пройшли рецензування не розглядаються, не публікуються та не повертаються авторам.

Додатково до статті додаються:
11. Авторська довідка, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, установа, службова і домашня адреса, контактні телефони, обов’язково – 
e-mail. Назва файлу – за прикладом Dovidka-Ivanov-Ivan.doc

12. Для аспірантів – рецензія наукового керівника.
13. Якісне кольорове фото авторів в електронному варіанті з роздільною здатністю не менш як 300 dpi.

Контактна інформація:
18028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 164.
Телефон: (0472) 71–99–52
E-mail: nauka@cibs.ck.ua – науковий відділ
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS!

The Editorial Board of the Financial Space journal accepts for publishing original articles on the theoretical 
and applied problems of the functioning and development of national economies, as a whole, and the financial 
and credit sphere, in particular, which are of scientific and practical significance. The articles devoted to the 
philosophical, psychological and pedagogical aspects of financial education are also accepted.

The publication periodicity is four times a year. The journal is published in Ukrainian, Russian, English and 
Polish languages.

For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be 20,000–25,000 characters with spaces A4 pages (297x210 mm) MS Word, 

Times New Roman font, 14-point type, at one-and-a-half space, the right margin of 3 cm., the upper and lower 
margins of 1,5 сm., the left margin of 1 сm.

2. The first page carries:
–  on the left – a UDC identifier,
–  in the middle – the title, 
–  first name, patronymic (if any) and surname, 
–  scientific degree, academic title, position of the author,
–  e-mail for communicating with the author,
–  abstract (3–6 sentences) and key words. 

3. The paper should have a clearly stated purpose and point of view. It should contain evidence of current 
practices and/or research. The article should have the following points in bold types:

–  Problem definition. 
–  Analysis of recent research and publications. 
–  The aim of the article. 
–  Substantiation of results obtained. 
–  Conclusion. 
–  List of sources used. 

4. A list of sources used is obligatory at the end of the article. It should be composed according to the order 
of making references to the article text. 

5. Mathematical formulas must be precise, with the use of generally accepted symbols, typed on the 
Microsoft Word text editor, using the Symbol font when writing mathematical symbols and Greek letters. For 
composing complicated formulas, the formula editor should be used. All symbols must be explained.

6. Figures are presented, if possible, in tables and should not be duplicated in the text. Tables should be 
space-saving, with captions and numbering, and their titles should correspond accurately to the content of the 
graphs. Under each table, there should be a reference to the source of information.

7. References to scientific sources used must be presented in the text in square brackets – [2, p. 34], where 
the first number is the ordinal number of this work in the List of sources used and the second – is the page 
number. 

8. The file title should correspond the author’s name and surname (e.g. Smith-Peter.doc) 
9. The authors are responsible for the accuracy of presented facts, quotations, statistical data, proper names 

and place names. 
10. The articles are reviewed by editorial staff. The articles which fail to conform with these rules are not 

subject to consideration by the Editorial Board, are not published and are not returned to the authors. 
In addition:
11. The article is submitted together with the following information about the author: the surname, first 

name and the patronymic (if any) of the author (authors), scientific degree, academic title, position, research, 
educational or other organization, office and home addresses, the number of a contact telephone, and, obligatorily, 
e-mail address. The file title – Inf-Smith-Peter.doc

12. The article is appended with a quality color photo of the author(s) with the resolution of not less than 300 dpi. 

Contact Information:
Cherkasy Institute of Banking of the University
of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)
164, Engelsa str., Cherkasy, 18028,Ukraine
Tel. +380(472)71–99–52
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!

До публикации принимаются не опубликованные ранее статьи из теоретических и практических 
проблем функционирования и развития экономики и финансовой системы, которые отвечают 
современному уровню развития экономической науки и имеют научную и практическую ценность. 
Также принимаются статьи, которые освещают философские, психологические и педагогические 
проблемы подготовки специалистов для финансовой сферы.

Научно-редакционный совет принимает статьи на каждое первое число первого месяца квартала. 
Периодичность издания – 4 раза на год. Журнал издается украинским, русским, английским, польским 
языками. Публикация статей бесплатна.

Требования к статьям, которые будет публиковаться в журнале:
1. Объем статьи – 20–25 тыс. знаков с пробелами (в виде исключения, не больше 40 тыс. знаков), 

текстовый редактор Microsoft Word, формат страницы А4 (297х210 мм), ориентация, – книжная, поля: 
правое – 3 см, верхнее и нижнее поле – 1,5 см, левое – 1 см; гарнитура – Times New Roman, кегель – 14, 
междустрочный интервал – 1,5.

2. На первой странице указываются: слева – индекс УДК, посередине – название статьи, ниже – имя, 
отчество и фамилия автора, e-mail для общения с автором, короткая аннотация (3–6 предложений) и 
ключевые слова на языке оригинала и английском языке.

3. Текст статьи должен иметь такие необходимые элементы: вступление (формулируется научная 
проблема, степень ее разработки, актуальность той части проблемы, которой посвященная статья), анализ 
последних публикаций и исследований, цель статьи (формулируется постановка задачи), результаты научных 
исследований (выкладывается система доведений предложенной гипотезы, обосновываются научные 
результаты), выводы (указывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования, перспективы последующих разработок, из этой темы). Разделы должны быть выделены.

4. Обязательным является список использованных источников в конце статьи. Список должен 
быть оформлен согласно требованиям, которые содержатся в приказе ВАК Украины от 26.01.2008 
р. № 63 «О внесении изменений и дополнений в формы документов, которые используются при 
аттестации научных и научно-педагогических работников». Список составляется по мере посылания 
на источники в тексте статьи.

5. Математические формулы должны быть четкими, с общепринятым использованием символов, 
написанные с помощью текстового редактора Microsoft Word с применением шрифта Symbol при написании 
математических символов и греческих букв. При наборе сложных формул следует применять Редактор 
формул. Все символы должны объясняться.

6. Цифровой материал по возможности возводится в таблице и не дублируется в тексте. Таблицы 
должны быть компактными, с названием и нумерацией, а их заглавия – точно отвечать содержанию граф. 
Под каждой таблицей дается ссылка на источник информации.

7. Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – [2, с.  34], где первое число означает порядковый 
номер в списке использованных источников, второе – номер страницы.

8. Название файла должно соответствовать фамилии и имени автора латиницей (напр., Ivanov-ivan.doc).
9. Авторы несут ответственность за точность изложенных фактов, цитат, статистических данных, 

собственных имен, географических названий.
10. Материалы, которые поступают для публикации в журнале, проходят рецензирование со стороны 

членов редакционной коллегии, рассматриваются и рекомендуются Ученым советом учебного заведения 
к печати. Статьи, которые оформлены с нарушением этих правил или не прошли рецензирования, не 
рассматриваются, не публикуются и не возвращаются авторам.

Дополнительно к статье добавляются:
11. Авторская справка, в которой приводятся фамилия, имя и отчество автора (авторов), научную 

степень, ученое звание, должность, учреждение, служебный и домашний адрес, контактные телефоны, 
обязательно – e-mail. Название файла – по примеру Dovidka-ivanov-ivan.doc

12. Для аспирантов – рецензия научного руководителя.
13. Качественное цветное фото авторов в электронном варианте с разрешающей способностью не менее 

как 300 dpi.
Контактная информация:
18028, г. Черкассы, ул. Энгельса, 164.
Телефон: (0472) 71–99–52
E-mail: nauka@cibs.ck.ua – научный отдел


