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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ И НОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО МИРА

Алексей Васильевич АЛЕКСАНДРОВ
к.э.н., магистр делового администрирования (МВА), 
Заместитель Председателя Правления, Директор Департамента персональных банковских услуг 
Private Banking УкрСиббанк BNP Paribas Group
E-mail: alvasaleksandrov@rambler.ru

Николай Алексеевич ЗУБАРЕВ
магистр делового администрирования (МВА),
руководитель Управления правового сопровождения инвестиционного бизнеса
Юридического Департамента УкрСиббанк BNP Paribas Group

Аннотация. В статье анализируется значе-
ние и принципы построения работы финансо-
вого мониторинга Украины. Вызовы современ-
ного мира – это борьба с легализацией средств, 
полученных преступным путем (отмывание), 
финансирование терроризма и уклонение от 
налогов. Активность в данном направлении за-
трагивает принципы банковской тайны, но во 
многом отсутствие понимания норм и прин-
ципов работы искажает реальную картину в 
глазах клиентов. В статье дается характери-
стика основных параметров контроля и совре-
менных мировых тенденций финансового мони-
торинга.

Анотація. У статті проаналізовано зна-
чення і принципи побудови роботи фінансового 
моніторингу України. Виклики сучасного світу – 
це боротьба з легалізацією коштів, отриманих 
злочинним шляхом (відмивання), фінансування 
тероризму та ухилення від податків. 
Активність у цьому напрямку належить до 
принципів банківської таємниці, але багато в 
чому відсутність розуміння норм і принципів 
роботи спотворює реальну картину в очах 
клієнтів. У статті дається характеристи-
ка основних параметрів контролю і сучасних 
світових тенденцій фінансового моніторингу.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковская тайна, контроль банковских операций, Организация экономического содружества и 
развития, FATF, налоговое законодательство.

Ключові слова: фінансовий моніторинг, банківська таємниця, контроль банківських операцій, Організація економічного співтовариства та 
розвитку, FATF, податкове законодавство.

От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен

Постановка проблемы. В последнее десяти-
летие отношение к принципу банковской тайны 
стремительно изменяется не только в Швей-
царии, но и в других признанных финансовых 
центрах, выделявших и чтивших банковскую 
тайну, таких как Австрия, Лихтенштейн и 
Люксембург. Ускорение процессам пересмот-
ра незыблемых ранее основ придал мировой 
финансовый кризис, начавшийся в 2007–2008 го-
дах и продолжающийся по настоящий момент. 
Как и в странах традиционного, классического 
банковского обслуживания (таких как Швей-

цария и вышеперечисленные страны), так и в 
странах развивающихся экономик правитель-
ства все более серьезно демонстрируют поли-
тическую волю к договоренности о совместном 
контроле финансовых потоков как с целью пред-
отвращения легализации средств, полученных 
преступным путем, так и с целю противодей-
ствия сокрытию и неуплаты налогов.

Анализ последних публикаций и иссле-
дований. Вопрос контроля финансовых пото-
ков, противодействия легализации денежных 
средств (предупреждение налоговых престу-
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плений) острый вопрос современного финан-
сового мира. Исследования консалтинговых 
компаний The Bostong Consulting Group, PWC, 
негосударственных объединений (Tax Justice 
Network) использованы в данной статье. Фун-
даментальное исследование группы российских 
и австрийских ученых Insam Andreas, Joachim 
Kaetzler, Erek Nuener, А. Б. Юрчука, В. В. Мудру-
ка [1], James S. Henry [2] посвящено всесторон-
нему анализу аспектов финансового монито-
ринга в странах Европы, РФ. Данные аспекты 
(современные тренды, влияние международно-
го права) прежде всего отображаются в законах 
Украины [3], работы институтов, обеспечиваю-
щих деятельность таких международных органи-
заций как G8, G20, OECD, FATF, Госфинмонито-
ринга Украины.

Целью статьи является анализ практическо-
го правового поля в современной Украине в ко-
тором государственные органы осуществляют 
контроль банковских операций. Данный аспект 
является предметом постоянных страхов кли-
ентов, как физических, так и юридических лиц, 
обслуживаемых финансовыми учреждениями. 
Принципы ведения банком работы с клиентами, 
ее корректность во многом сопряжены с такой 
чувствительной характеристикой как банковская 
тайна. Существующие мифы и стереотипы кли-
ентов в отношении сохранности информации, 
доверяемой банку, не всегда позволяют банков-
скому консультанту выстраивать доверительные 
отношения с клиентом, что в свою очередь де-
лает невозможным предоставление клиенту 
комплексного обслуживания, нацеленного на 
долгосрочную стратегию, не позволяет исполь-
зовать сложные финансовые инструменты, и в 
конечном итоге отрицательно влияет на дове-
рие со стороны клиентов по отношению к бан-
ковской системе в целом. Вместе с тем, опреде-
ленная оторванность Украины и как следствие 
украинской банковской системы от основных 
процессов, происходящих в рамках ЕС, США, 
стран развитых экономик (ОЭСР) не позволя-
ет видеть локальному клиенту всю серьезность 
и системность современных преобразований 
в мире. Задача авторов, как специалистов в об-
ласти финансов, дать более четкое видение прав 
и обязанностей банковских учреждений с точ-
ки зрения вовлеченности в процессы контроля 
банковских операций; современные изменения 
и изменения грядущие в ближайшие годы и их 
влияние на компании (крупный корпоративный 
бизнес, средний и малый бизнес), коммерческие 

банки, государственные фискальные органы, 
задействованные в процессах контроля.

Обоснование полученных научных резуль-
татов. Вызовы современного мира, понима-
ние того, что проблемы мировой экономики, 
вскрытые мировым финансовым кризисом, все 
еще не ликвидированы, и что не стоит надеяться 
на их быстрое решения, нарастающее давление 
социальных проблем, все это вынуждает прави-
тельства развитых и активно растущих разви-
вающихся экономик объединять усилия. И если 
ранее усилия объединялись для борьбы с терро-
ризмом и противодействия легализации средств, 
добытых преступным путем (прежде всего от 
наркоторговли, торговли людьми, оружием), то 
сегодня государства объединяют усилия уже для 
того, чтобы совместно ограничить использова-
ние так называемой финансовой инженерии, по-
зволяющей минимизировать, а то и вовсе избе-
гать уплаты налогов.

Именно с целью координации деятельнос-
ти государств по борьбе с терроризмом и про-
тиводействию легализации средств, добытых 
преступным путем, была создана межправитель-
ственная организация по разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег, полученных 
преступным путем (FATF (Financial Action Task 
Force)) [4].

FATF была создана в 1989 году по решению 
стран «Большой семерки» и является основным 
международным институтом, занимающимся 
разработкой и внедрением международных стан-
дартов в сфере борьбы с терроризмом и проти-
водействия отмыванию денег. Членами FATF 
являются 34 страны и две международные орга-
низации, наблюдателями – 20 организаций и две 
страны

Первые рекомендации FATF были разработаны 
в 1990 г. как инициатива по защите финансовых 
систем от лиц, отмывающих денежные средства, 
вырученные от продажи наркотиков. В 1996 г. 
рекомендации были пересмотрены с учетом раз-
вивающихся тенденций и способов отмывания 
денег и расширения сферы применения рекомен-
даций далеко за пределы отмывания выручки 
от продажи наркотиков. В октябре 2001 г. FATF 
расширила список, включив в него проблемы фи-
нансирования террористических актов и терро-
ристических организаций, и приняла рекоменда-
ции по борьбе с финансированием терроризма.

Рекомендации FATF были пересмотрены во 
второй раз в 2003 г. и признаны более чем 180 
странами. Они стали международным стандар-
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том по противодействию отмыванию денег и фи-
нансированию терроризма.

Путь Украины в рамках данной организа-
ции нельзя назвать безоблачным: страна была 
включена в черный список дважды. Первый раз 
Украина была включена в список стран, не со-
трудничающих в вопросах противодействия 
отмыванию средств (NCCT – Non-Cooperative 
Countries or Territories) с 20 декабря 2002 года по 
14 февраля 2003 г. В 2010 г. Украина вновь попа-
дала в «черный список» юрисдикций со страте-
гическими недостатками национальной системы 
ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и 
финансированию терроризма), в начале 2011 го-
да выведена из него. Обе ситуации послужили 
своего рода катализатором самых существенных 
изменений в украинском законодательстве.

В 2012 году FATF, реагируя на новые угрозы, 
связанные с незаконным финансированием, а 
также с целью решения приоритетных задач, 
поставленных большой двадцаткой, пересмотре-
ла свои рекомендации [5].

Новый список предикатных преступлений, 
используемых для отмывания денег, был расши-
рен и теперь включает, в том числе, и налоговые 
преступления [6].

На практике это означает, что весь арсенал фи-
нансового мониторинга, используемый государ-
ствами для предотвращения терроризма, теперь 
может быть использован как для выявления опе-
раций по уклонению от уплаты налогов, так и для 
пресечения операций с доходами, полученными 
в результате уклонения от налогообложения. 

Ранее в 2010 г., с целью расширить возмож-
ности фискальных органов по отслеживанию 
оптимизационных схем, в модельную конвенцию 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (сокр. ОЭСР) [7] были внесены по-
правки по налогам, ужесточившие положения 
о раскрытии информации. С тех пор подписано 
более 600 соглашений об обмене информаци-
ей, которые помимо прочего существенно огра-
ничили банковскую тайну. Одним из наиболее 
действенных моментов стало предоставление 
сведений властям стран Евросоюза со стороны 
британских оффшоров о всех держателях 
оффшорных банковских счетов. С лета 2013 г. 
автономные регионы Соединенного Королев-
ства (о-ва Кайкос, Теркс, Мэн, Гернси, Джерси, 
Монтсеррат, Ангилья, а также более знаменитые 
Кайманы, Британские Виргины, Бермуды и 
Гибралтар) подписали соглашение, которое 
обязывает их раскрывать данные о бенефициа-

рах, минимизирующих или вовсе уклоняющих-
ся от уплаты налогов. Для понимания, только 
на Каймановых островах имеют свои дочерние 
фирмы такие гиганты американского и мирового 
бизнеса, как Coca-Cola, Procter&Gamble, General 
Motors, Intel, FedEx, Sprint и др. (можно предпо-
ложить о каком объеме средств идет речь).

В 2010 году США приняли закон о нало-
говой дисциплине (FATCA – Foreign Account 
Tax Compliance Act), касающийся использова-
ния зарубежных счетов. Согласно данному за-
кону платежи, осуществляемые иностранным 
финансовым организациям с 2014 года будут 
облагаются 30 % налогом в случае отказа от пред-
оставления сведений о владельцах счетов — граж-
данах США. Зарубежные финансовые организа-
ции обязаны заключить соглашения с налоговой 
службой США о передаче ей данных об амери-
канских владельцах счетов.

Вместе с тем, подобные меры с точки зрения 
правительств стран недостаточны и требуют раз-
вития и усовершенствования: по данным еже-
годного отчета Boston Consulting Group, объем 
средств, выведенных в оффшоры в 2012 г., вырос 
на 6,1 % – до $8,5 трлн. В общественной органи-
зации «Граждане за налоговую справедливость» 
(CTJ) [8] подсчитали, что только 55 американ-
ских компаний, включая Dell, Nike, Microsoft 
и Apple, минимизировали налоговые выплаты 
с помощью «налоговых оазисов» на сумму 
$127,5 млрд [2].

Реальные же потери бюджета от налоговых 
оптимизаций значительно превышают эту сум-
му. По информации CTJ, средства в оффшорах 
сегодня держат 290 компаний из списка Fortune 
500. Всего, по различным оценкам, в оффшорах 
сейчас хранится от 18 до 32 трлн долларов США. 
Даже минимальная оценка спрятанных там ка-
питалов эквивалентна суммарному валовому 
внутреннему продукту США и Японии [9].

Если оценивать ущерб от операций по 
отмыванию денег, можно привести данные ис-
следований МВФ, которые оценивают оборот 
средств, связанных с наркотиками: объем более 
500 млрд дол США ежегодно [1, c. 31]

С точки зрения правительств стран, которые 
ведут все еще безуспешную борьбу с кризисом 
и бюджетными дефицитами своих государств, 
закрывать глаза на подобные масштабные укло-
нения от уплаты является непозволительной 
роскошью.

Одним из прорывных моментов являются 
принципы, которые приняты в работу по ито-
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гам 39 саммита стран G8 [10] (состоялся в городе 
Лох-Эрн, Северная Ирландия, Великобритания) 
и которые в свою очередь активно продвигаются 
странами Организации экономического сотруд-
ничества и развития.

Итоговая декларация саммита в семи из де-
сяти пунктов напрямую посвящена вопросам 
борьбы с уклонением от уплаты налогов. И хотя 
сама декларация представляет собой лишь свод 
озвученных мировыми лидерами пожеланий, ее 
появление будет иметь далеко идущие послед-
ствия для мировых финансов и для владельцев 
крупного частного капитала.

Чтобы перекрыть минимизационные схемы, 
новая декларация G8 оговаривает внедрение 
принципа сбора налогов у источника доходов. 
Для чего потребуется установить раздельное 
налогообложение корпораций по стране полу-
чения дохода (а также контроль за внутренними 
перетоками средств). Это предотвратит широко 
используемую сейчас возможность переносить 
издержки бизнеса в юрисдикции с высокими на-
логами, а прибыли – в оффшоры.

Партнеры G8 обязались способствовать 
повышению налоговой прозрачности в мире и 
разработать национальные планы по перехо-
ду к автоматическому раскрытию информации: 
компании обяжут предоставлять «корректную 
информацию о собственниках и бенефициарах», 
а регуляторов, в свою очередь, – осуществлять 
мониторинг и при необходимости вводить санк-
ции к компаниям, которые вводят контролиру-
ющие органы в заблуждение. Это же касается и 
доверенных лиц различных фирм-посредников, 
которым необходимо будет отчитываться перед 
регуляторами о фактических получателях дохо-
дов и учредителей (на данный момент большин-
ство офшоров не требует подобной отчетности). 

В итоговой декларации саммита говорится: 
«Компаниям следует знать, кто в действитель-
ности является их владельцами, а налоговые 
и правоохранительные органы должны иметь 
легкий доступ к этой информации» [11]. След-
ствием этих мер будет возможность налоговым 
властям выявлять схемы оптимизации нало-
гообложения, действующие при помощи по-
строения международных холдингов с участием 
аффилированных структур и лиц. В настоящее 
время данные о собственниках компаний в мире 
доступны фрагментарно.

По предложению ОЭСР внимание 
финансовых регуляторов и автоматический об-
мен данными должны распространяться не толь-

ко на дивидендные и процентные доходы физи-
ческих лиц (как, например, происходит сейчас 
в Евросоюзе), но и на цепи фирм-однодневок, 
трасты и прочие структуры, позволяющие 
«укрывать» сами активы, а не только доход с 
них. В долгосрочной перспективе из финансово-
го оборота должны исчезнуть и «способствую-
щие сокрытию доходов» акции на предъявителя 
(bearer shares), а также номинальные держатели и 
номинальные директора. 

В числе приоритетных задач, озвученных 
лидерами G8, значится и автоматический об-
мен информацией между фискальными влас-
тями по всему миру, который должен сделать 
невозможным уклонение от уплаты налогов.

Обеспечить контроль за финансовыми опе-
рациями компаний по всему миру должны 
созданные «единые центральные регистраторы», 
задача которых будет в хранении и анализе всех 
собранных сведений о бенефициарах и собствен-
никах юрлиц из разных юрисдикций, что позво-
лит выявлять цепочки посредников.

Как прототипы будут использованы функ-
ционирующие в настоящее время GIIN 
(Global Intermediary Identification Number), 
используемый американской налоговой службой 
(IRS) в рамках требований к отчетности FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act), а также 
единый идентификатор участника рынка LEI 
(Legal Entity Identifier) на базе FSB в Базеле, раз-
работка которого была запущена G20 на саммите 
в Лос-Кабосе (Мексика, 2012 г.) [12].

Ожидается, что как международный стан-
дарт будет использована конвенция ОЭСР по 
раскрытию информации о налогоплательщиках 
(Multilateral Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters). Чтобы запустить в 
работу «единые центральные регистраторы», 
регуляторам придется не только подготовить 
соответствующие национальные законы об об-
мене данными, но и определиться с информаци-
ей, которой будут обмениваться страны, а также 
разработать технические спецификации, преду-
сматривающие надежное шифрование конфиден-
циальной информации и стандарты ее обработ-
ки. Темпы работы достаточно высоки и эксперты 
ОЭСР считают, что изменения в национальные 
законодательства в сфере обмена информацией о 
налогоплательщиках для использования единого 
стандарта G8 могут быть внесены уже до конца 
2013 года. 

Одним из возможных стандартов может яв-
ляться уже активно используемая США система 
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FATCA: переговоры по автоматическому обмену 
информацией они ведут с 75 странами. В апреле 
2013 г. года Франция, Германия, Италия, Испания 
и Великобритания договорились о распростра-
нении стандарта FATCA не только на отношения 
с США, но и между собой. Последнее соглашение 
Великобритании с зависимыми территориями, 
включая Британские Виргинские острова, так-
же предполагает обмен информацией и с дру-
гими странами ЕС, где автоматический обмен 
данными по всем источникам доходов может 
быть введен к концу 2013 года.

Очевидно, что Украина не остается в сто-
роне от данных процессов и с этим связан еще 
один присущий украинским клиентам страх, 
связанный с банковской тайной и аспектами ее 
сохранности. Страх перед действиями Государ-
ственной службы финансового мониторинга 
Украины [13] (Госфинмониторинга). 

Данная государственная структура была сфор-
мирована в 2003 г. с целью осуществления контр-
оля и противодействия легализации средств, 
полученных преступным путем. Одним из по-
буждающих факторов было включение Украины 
с 2002 по 2003 год в «черный список» FATF. Тре-
бованиями организации было приведение на-
ционального законодательства в соответствии 
с международными требованиями. Был принят 
целый ряд законов, которые регламентируют 
работу Госфинмониторинга и политику работы 
банковской системы: Закон Украины «О пред-
отвращении и противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма» [14].

Закон оговаривает процедуры внутренне-
го и внешнего финансового мониторинга, а так 
же указывает перечень финансовых операций, 
которые должны в обязательном порядке контр-
олироваться финансовыми учреждениями.

Вместе с тем наличие закона само по себе не 
снимает опасений клиентов относительно того, 
как будет использоваться информация, пред-
оставленная финансовым учреждением. 

Кроме того, финансовый мониторинг, как 
и банковская тайна, достаточно сложны для 
восприятия людьми, профессионально не 
вовлеченными ежедневно в эти вопросы.

В чем же суть финансового мониторинга? 
Основной целью финансового мониторинга 
является предотвращение отмывания (легали-
зации) так называемых «грязных» денежных 
средств, т.е. добытых преступным путем, и про-
тиводействие финансирования терроризма. Для 

этого во всем мире создана система финансо-
вого контроля, которая заключается в осущест-
влении мониторинга операций, совершаемых 
физическими и юридическими лицами через 
финансовых посредников: банки; небанковские 
финансовые учреждения; биржи; другие агенты 
и профессиональные консультанты. Указанные 
лица являются субъектами первичного финансо-
вого мониторинга, на которых законом возлага-
ется обязанность идентифицировать своих кли-
ентов и контролировать их операции на предмет 
соответствия закону (внутренний финансовый 
мониторинг).

В этом отношении систему финансового мо-
ниторинга часто сравнивают с своеобразным си-
том, через которое просеиваются все операции с 
целью выявления подозрительных, подлежащих 
более пристальному изучению и контролю.

Система финансового мониторинга в Укра-
ине состоит из двух уровней: первичного и го-
сударственного. Банки и другие финансовые 
учреждения, как уже отмечалось, являются 
субъектами первичного финансового монито-
ринга. Субъектами государственного финансо-
вого мониторинга является Госфинмониторинг.

Задачей Госфинмониторинга Украины, как 
субъекта государственного мониторинга, яв-
ляется сбор, обработка и анализ информации 
о финансовых операциях, подлежащих обя-
зательному финансовому мониторингу. Кроме 
того Госфинмониторинг обеспечивает реализа-
цию государственной политики в сфере пред-
отвращения и противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. В сфере контроля и ответственности Гос-
финмониторинга также задача функционирова-
ния единой государственной информационной 
системы, обмен полученной информацией с 
компетентными органами иностранных госу-
дарств и международными организациями в ука-
занной сфере.

Критерии «чистоты» операций, признаки, при 
наличии которых финансовая операция подпа-
дает под подозрение в том, что в ней могут быть 
замешаны «грязные» деньги, установлены зако-
ном на основании рекомендаций FATF.

В соответствии с Законом «О предотвращении 
и противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма» критерии делятся 
на две группы [3]:

1) признаки для выявления операций по-
длежащих обязательному финансовому монито-
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рингу;
2) признаки операций подлежащих вну-

треннему финансовому мониторингу.
Обязательный финансовый мониторинг – 

совокупность мероприятий, осуществляемых 
Госфинмониторингом по анализу и проверке 
информации о финансовых операциях, предо-
ставляемой субъектами первичного финансово-
го мониторинга. 

Список признаков операций, подлежащих об-
язательному финансовому мониторингу, приве-
ден в Статье 15 Закона. Он достаточно большой 
по объему, но в то же время данные критерии до-
статочно четко сформулированы.

Финансовая операция подлежит обязатель-
ному финансовому мониторингу в случае, если 
сумма, на которую она проводится, равна либо 
превышает 150 000 грн (для субъектов хозяй-
ствования, которые проводят азартные игры, – 
13 000 грн) или равна либо превышает сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 150 000 грн 
(для субъектов хозяйствования, которые прово-
дят азартные игры, – 13 000 грн), и имеет один 
или более следующих признаков:

1) перевод денежных средств на анонимный 
(номерной) счет за границу и поступление 
денежных средств с анонимного (номерного) 
счета из-за границы, а также перевод средств 
на счет, открытый в финансовом учреждении в 
стране, которая отнесена Кабинетом Министров 
Украины к перечню офшорных зон;

2) купля-продажа чеков, дорожных чеков 
или других подобных платежных средств за 
наличные;

3) зачисление или перевод денежных средств, 
предоставление или получение кредита (займа), 
совершение других финансовых операций в слу-
чае, когда хотя бы одна из сторон-участников 
финансовой операции является физическим или 
юридическим лицом, имеющим соответствую-
щую регистрацию, место жительства или место 
нахождения в стране (на территории), которые 
не выполняют либо ненадлежащим образом 
выполняют рекомендации международных, 
межправительственных организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере борьбы с лега-
лизацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, или финансированием тер-
роризма, или одной из сторон является лицо, 
имеющее счет в банке, зарегистрированном в 
вышеуказанной стране (территории). Перечень 
таких стран (территорий) определяется в со-
ответствии с порядком, установленным Кабине-

том Министров Украины, на основе заключений 
международных, межправительственных орга-
низаций, деятельность которых направлена на 
противодействие легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, или фи-
нансированию терроризма, и подлежит опубли-
кованию;

4) зачисление на счет средств в наличной фор-
ме с их дальнейшим переводом в тот же или на 
следующий операционный день другому лицу;

5) зачисление денежных средств на текущий 
счет юридического или физического лица – пред-
принимателя либо списание денежных средств с 
текущего счета юридического или физического 
лица-предпринимателя, период деятельности 
которого не превышает трех месяцев со дня ре-
гистрации, или зачисление средств на текущий 
счет либо списание наличных с текущего счета 
юридического или физического лица-предпри-
нимателя в случае, если операции на указанном 
счете не совершались со дня его открытия;

6) перевод лицом средств за границу при 
отсутствии внешнеэкономического договора 
(контракта);

7) обмен банкнот, особенно иностранной 
валюты, на банкноты другого номинала;

8) совершение финансовых операций 
с ценными бумагами на предъявителя, не 
депонированными в депозитарных учреждениях;

9) совершение финансовых операций с вексе-
лями с бланковым индоссаментом или индосса-
ментом на предъявителя;

10) осуществление расчета по финансовой 
операции в наличной форме;

11) совершение финансовых операций по 
сделкам, форма расчетов по которым не опред-
елена;

12) получение (уплата, перевод) страхового 
(перестрахового) платежа (страхового взноса, 
страховой премии);

13) проведение страховой выплаты или стра-
хового возмещения;

14) выплата (передача) лицу выигрыша в 
лотерею, приобретение фишек, жетонов, вне-
сение иным способом платы за право участия 
в азартной игре, выплата (передача) выигрыша 
субъектом хозяйствования, который проводит 
азартные игры;

15) осуществление расчетов по внешнеэконо-
ми  ческому контракту, не предусматривающему 
фактической поставки на таможенную террито-
рию Украины товаров, работ и услуг;

16) предоставление кредитных средств лицу, 
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являющемуся членом небанковского кредитного 
учреждения, в один и тот же день несколько раз, 
при условии, что общая сумма финансовых опе-
раций равна либо превышает сумму, определен-
ную частью первой настоящей статьи.

Можно констатировать, что по сути данный 
список является перечислением конкретных опе-
раций, которые FATF за все время ее деятельнос-
ти определила как наиболее часто используемые 
в финансовых схемах по «отмыванию» денег.

Внутренний финансовый мониторинг – де-
ятельность субъектов первичного финансового 
мониторинга по выявлению финансовых опера-
ций, которые могут быть связаны с легализацией 
(отмыванием) доходов.

Признаков операций, подлежащих внутрен-
нему финансовому мониторингу всего три и 
они имеют достаточно оценочный характер 
(приведены в Статье 16 Закона):

1) запутанный или необычный харак-
тер финансовой операции либо совокупности 
связанных между собой финансовых операций, 
которые не имеют очевидного экономического 
смысла или очевидной законной цели;

2) несоответствие финансовой операции 
характеру и содержанию деятельности клиента;

3) выявление фактов неоднократного совер-
шения финансовых операций, характер которых 
дает основания полагать, что целью их соверше-
ния является уклонение от процедур обязатель-
ного финансового мониторинга или идентифи-
кации, предусмотренных настоящим Законом (в 
частности две или более финансовые операции, 
которые совершаются клиентом в течение од-
ного рабочего дня с одним лицом и могут быть 
связаны между собой, при условии, что их общая 
сумма равна или превышает сумму, определен-
ную частью первой статьи 15 Закона).

При том, что закон предусматривает исполь-
зование Госфинмониторингом полученной ин-
формации исключительно в целях выполнения 
этим уполномоченным органом своих законных 
функций, то есть исключительно с целью про-
тиводействия и предотвращения легализации 
средств добытых преступным путем и финанси-
рования терроризма, 100 % гарантии сохраннос-
ти этой информации в Украине не существует. 
Собственно как нет и каких-либо четких ин-
струкций направленных на понимание клиентом 
структуры движения информационных потоков 
(то есть какие органы имеют право использо-
вать информацию, каким образом они получают 
данные; для каких органов доступ закрыт и т.п.)

Незнание всегда порождает желание избе-
жать подобный риск. Отчасти именно поэтому в 
Украине постоянно «пробуксовывает» такая по-
пулярная на Западе услуга как финансовое пла-
нирование: клиент попросту не готов открыть 
информацию банковскому специалисту, плюс 
варианты трактовки законов и их частые изме-
нения опять-таки не внушают уверенности в 
завтрашнем дне. Для владельцев крупного част-
ного капитала требования конфиденциальности 
подчас являются наиболее приоритетными. Как 
следствие, вопрос финансового мониторинга 
тесно связан с принципом сохранности банков-
ской тайны.

Ряд экспертов вообще высказывается о даль-
нейшем усилении теневой экономики при даль-
нейшем же усилении давления со стороны госу-
дарства.

На самом деле, финансовый мониторинг (как 
и выдавливание «долгов» из неплательщиков на-
логов) пока еще носит скорее психологический, 
чем уголовно-наказуемый характер.

А все потому, что в Украине на данный мо-
мент не взимается непрямой налог с затрат. 
Специалисты считают, что фактически закон о 
финансовом мониторинге является первой сту-
пенькой на пути принятия Закона о взимании 
непрямого налога с затрат.

Выводы. На сегодняшний день доказать 
вину «укрывателя доходов» в Украине не так-то 
просто. И если клиент уверен в себе, не боится 
многочисленных приглашений в налоговую ин-
спекцию и морального давления по сути что-
либо определенное доказать весьма сложно. 
Клиент может сослаться на одолженные деньги; 
наследство от ближних или дальних родственни-
ков; накопительную стратегию (т.е. клиент и се-
мья собирали год за годом необходимую сумму).

Госфинмониторинг является органом 
надзорным, но не карающим. Его главная за-
дача: собрать и обработать информацию 
о «подозрительных» сделках и передать их 
уполномоченным компетентным органам. Ежед-
невно сотрудники Госфинмониторинга получают 
несколько тысяч сообщений о финансовых опе-
рациях, подпадающих под категорию «требуют 
проверки».

Возможная реакция это приостановление фи-
нансовой операции и подготовка обобщенных 
материалов в течение срока приостановления 
такой операции (в зависимости от ситуации 
от трех до семи дней) в правоохранительные 
органы, уполномоченные принимать решение в 
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соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

Очевидно, что риски несоблюдения «банков-
ской тайны» в данном случае весьма велики. Но 
следует отметить, что по схожим правилам ра-
ботает весь цивилизованный мир. Эти прави-
ла, как уже оговаривалось в данной статье, со-
вершенствуются, унифицируются и выходят на 
принципы международного использования. Сле-
дует ожидать, что Украина будет в полной мере 
следовать этим тенденциям.

В зону риска прежде всего попадут клиенты 
финансовых учреждений, привыкших к ритму 
бизнес-жизни «дикого капитализма», т.е. к пра-
вовому нигилизму, коррупции и прочим болез-
ням периода первоначального накопления капи-
тала. 

Клиентам, которые изначально выстраивали 
свои финансовые потоки, опираясь на возмож-
ности рынка в рамках законодательства, вряд 
ли стоит серьезно опасаться. Все существующие 
стереотипы во многом сформированы исходя из 
проблемы невежества юридического и финансо-
вого украинского населения и бизнес-социума. 

С другой стороны непрозрачность, отсутствие 
четкой и полной информации о полномочиях 
органов, режиме передачи информации как раз 
работает на формирование подобных страхов и 
стереотипов. 

Если мы стремимся перейти к работе в рам-
ках регулируемого, цивилизованного рынка, эти 
нюансы необходимо учитывать. Транспарент-
ность и четкость работы, в том числе позволит 
повлиять на проблему доверия клиентов по 
отношению к банковской системе. 

Если же оценивать ситуацию с точки зрения 
норм контроля банковских операций на уровнях 
первичного и вторичного финансового мони-
торинга, они в полной мере оправдывают себя 
исходя из противодействия тому злу, которое 
существует рядом: наркотики, торговля людьми, 
торговля оружием, терроризм. Вызов последних 
нескольких лет: борьба с уклонением от налогов и 
нечистоплотность как крупных корпораций, так 
и отдельных физических лиц. В данном аспекте, 
как отмечалось, Украина в полной мере отвечает 
общемировым требованиям и тенденциям.
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Summary. The article analyzes the meaning and 
principles of operation of Financial Monitoring of 
Ukraine. Challenges of the modern world are in the 
fight against laundering of proceeds from crime 
(money laundering), terrorist financing and tax 
evasion. Activity in this area involves the principles 

of banking secrecy, but in many ways the lack of 
understanding of the rules and principles of work 
distorts the real picture in the eyes of customers. The 
article describes the main control parameters and 
trends of the modern world financial monitoring.
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Challenges of the modern world, realization that 
problems of the world economy, impacted by the 
global financial crisis, have not been eliminated, and 
growing pressure of social problems, causes consoli-
dation in financial flows control by governments of 
the countries with developed or growing economics. 
The above control is aimed at tax evasion and legal-
ization of criminal funds prevention.

One of the most important issues that world com-
munity faces is financial flows control and legaliza-
tion of criminal funds prevention.

Principles of Bank work with clients involve such 
a delicate characteristic as banking secrecy. Exist-
ing myths and stereotypes concerning the safety of 
information do not always allow a bank consultant 
to build a trusting relationship with the customer, 
which in turn makes it impossible to provide the cli-
ent with a comprehensive service aimed at long-term 
strategy, do not allow use of complex financial instru-
ments, and finally have a negative impact on the con-
fidence of the customer to the banking system as a 
whole. However, a certain isolation of Ukraine and 
as a consequence of the Ukrainian banking system 
from the main processes taking place within the EU, 
the U.S., countries with the developed economies 
(OECD) does not allow the local client to see the se-
riousness of modern and systematic transformations 

in the world. This aspect is the subject of constant 
fears of customers both individuals and legal persons 
served by financial institutions.

The Intergovernmental Organization that devel-
ops financial measures to overcome criminal funds 
laundering (FATF (Financial Action Task Force)) has 
been created in order to coordinate the activities of 
States in the fight against terrorism and legalization 
of criminal funds. 

The FATF was established in 1989 by the decision 
of the “Big Seven” and is a major international insti-
tution involved in the development and implemen-
tation of international standards in the fight against 
terrorism and criminal funds laundering. FATF in-
cludes 34 countries and two international organiza-
tions as its members, 20 organizations and two coun-
tries as its observers.

Ukraine’s path within the organization is not 
smooth: the country was included in the black list 
twice. The first time Ukraine was included in the 
list of countries not cooperating in criminal funds 
laundering (NCCT – Non-Cooperative Countries or 
Territories) from 20 December 2002 to 14 February 
2003. In 2010 Ukraine was in the “black list” again 
as jurisdiction with strategic deficiencies of national 
system AML/CFT (anti-money laundering and fi-
nancing of terrorism), in early 2011 it was derived 
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from it. Both situations have served as a catalyst for 
their most significant changes in the Ukrainian leg-
islation. 

In 2012, FATF, in response to the new threats 
posed by illegal financing, as well as to address the 
priority tasks of G. Twenty, reconsidered its recom-
mendations.

New list of predicate offenses used for money 
laundering has been expanded and now includes, 
among other things, tax crimes.

In practice, this means that the entire arsenal of 
financial monitoring, used by States to prevent ter-
rorism, can be used both to identify operations on 
tax evasion and to prevent transactions with income 
earned as a result of tax evasion.

Earlier, in 2010, to improve the ability of fiscal 
authorities to track optimization schemes, the model 
convention of the Organization for Economic Coop-
eration and Development (OECD) included amend-
ments on taxes to tightened disclosure provisions. 
Since then, more than 600 agreements on informa-
tion exchange have been signed, which among other 
things significantly restricted banking secrecy. One 
of the most powerful moments was to provide infor-
mation to the authorities of EU countries by British 
offshore on all holders of offshore bank accounts.

In 2010, the U.S. passed a law on fiscal discipline 
(FATCA-Foreign Account Tax Compliance Act), re-
lating to the use of foreign accounts. According to 
this law, payments made to foreign financial institu-
tions in 2014 will be subject to 30 % tax in the case 
of refusal to provide information about the account 
holders – U.S. citizens. Foreign financial institutions 
are required to enter into agreements with the U.S. 
Internal Revenue Service to transfer her data on U.S. 
account holders.

One of the breakthrough moments are the prin-
ciples that have been adopted on the basis of the work 
of 39 summit of G8 (held in Lough Erne, Northern 
Ireland, UK), and which in turn are actively promot-
ed by countries of the Organization for Economic 
Cooperation and Development.

The final declaration of the summit in seven of the 
ten points is directly devoted to the fight against tax 
evasion. And although the declaration is merely a set 
of world leaders wishes, its appearance will have far-
reaching implications for global finance and for the 
owners of large private capital.

To cover Minimization scheme, the new G8 Dec-
laration stipulates the introduction of the principle 
of tax collection at source of income. That is why it 
is necessary to install separate taxation of corporate 
income in the country (as well as control over the in-

ternal flow of funds). This will prevent widely used 
tradition to carry the costs of business in a high tax 
jurisdiction, and profits – to offshore.

Among the priorities named by the leaders of G8, 
is automatic exchange of information between fiscal 
authorities around the world, which should make it 
impossible to tax evasion.

It is obvious that Ukraine does not remain out of 
these processes, and this is connected with another 
Ukrainian customers fear associated with banking 
secrecy and its safety aspects. Fear of the actions of 
the State Service for Financial Monitoring of Ukraine 
(SCFM). This state agency was formed in 2003 in 
order to monitor and legalization of criminal funds 
prevention.

Task of above service of Ukraine, as a subject of 
public monitoring, is the collection, processing and 
analysis of information on financial transactions 
subject to compulsory financial monitoring. Further-
more SCFM provides implementation of state policy 
in the field of legalization of criminal funds preven-
tion. In the area of SCFM control and responsibility 
is work of state information system, the exchange of 
information received from the competent authorities 
of foreign states and international organizations.

Taking into consideration the fact that law pro-
vides the use of the information received by SCFM 
for the purpose of tax evasion and legalization of 
criminal funds prevention and terrorism financing 
prevention, no one can guarantee 100 % safety of this 
information. Actually there is no any clear instruc-
tion aimed at customer understanding the structure 
of information flows (i.e. which authorities have the 
right to use the information, how they get their data, 
to which organs the access is denied, etc.).

Ignorance always leads to the desire to avoid such 
a risk. Partly for that reason financial planning so 
popular in the West makes on progress in Ukraine: 
client is simply not ready to open information to 
banking specialist, possibilities to interpret laws and 
laws frequent changes do not inspire confidence in 
the future. For owners of large private capital confi-
dentiality requirements are often the highest priority. 
As a consequence, the issue of financial monitoring 
is closely linked to the principle of conservation of 
bank secrecy.

SCFM is the supervisory body, but it doesn’t in-
clude punishing functions. Its main task: to collect 
and process information about “suspicious” transac-
tions and transmit them by the competent authori-
ties. Daily employees SCFM receive several thou-
sands of messages on the financial transactions that 
fall under the category of “need to be checked”. 
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Possible reaction is suspending of financial trans-
actions and preparing generalized data for the period 
of suspension of the transaction (depending on the 
situation from three to seven days) to law enforce-
ment agencies, authorized to take a decision in accor-
dance with the criminal procedure legislation.

Obviously, the risks of “banking secrecy” non-
compliance in this case are very large. But it should 
be noted that similar rules exist in the entire civilized 

world. These rules, as already stipulated in this ar-
ticle, improved, unified and overlooked become the 
principles of international use. We should expect that 
Ukraine will follow these trends.

In the area of risk we will find the clients of finan-
cial institutions that get accustomed to the rhythm of 
business-life known as “wild capitalism”, i.e. to legal 
nihilism, corruption and other diseases of the period 
of primitive accumulation of capital.
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Анотація. Проведено аналіз критеріїв поділу 
чинників впливу на формування та викори-
стання оборотних активів підприємств, за-
пропонованих сучасними дослідниками, вияв-
лено тенденції зміни структури оборотних 
активів підприємств аграрного сектору, за-
пропоновано класифікацію чинників впливу 
на ефективність функціонування оборотних 
активів підприємств аграрного сектору з ура-
хуванням специфіки їх діяльності.

Аннотация. Проведен анализ критериев раз-
деления факторов влияния на формирование и 
использование оборотных активов предпри-
ятий, предложенных современными исследо-
вателями, выявлены тенденции изменения 
структуры оборотных активов предприятий 
аграрного сектора, предложена классификация 
факторов влияния на эффективность функци-
онирования оборотных активов предприятий 
аграрного сектора с учетом специфики их дея-
тельности.

Ключові слова: оборотні активи, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, чисті оборотні активи, чинники, 
ефективність, аграрний сектор.

Ключевые слова: оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства, чистые оборотные активы, 
факторы, эффективность, аграрный сектор.

Постановка проблеми. Оборотні активи під-
приємств аграрного сектору – це наймобільніша 
частина майна суб’єктів господарювання, яка 
займає значну питому вагу в загальному обсязі 
їх активів. Ефективне управління оборотними 
активами спричиняє стабільне функціонування 
підприємств, зниження витрат внаслідок під-
тримання оптимального розміру всіх складових 
оборотних активів, саме тому необхідно виділи-
ти та надати характеристику чинникам впливу 
на ефективність функціонування оборотних ак-
тивів підприємств аграрного сектору з урахуван-
ням специфіки їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми аналізу чинників впливу на ефек-
тивність функціонування оборотних активів 
досліджують такі сучасні вітчизняні і зарубіж-
ні науковці, як Н.  В.  Ващенко, Ю.  І.  Максимо-
вич, К. С. Дойчева, І. Ю. Велкова, Д. Сухороков, 
О. М. Чубка, О. Д. Рудницька, О. Г. Кірдіна та інші.

Д. Сухоруков приділяє увагу дослідженню за-
лежності показників ефективності використан-
ня оборотних активів залізничного транспор-

ту від впливу окремих факторів, О. М. Чубка та 
О.  Д.  Рудницька розглядають вплив внутрішніх 
та зовнішніх чинників на ефективність функці-
онування оборотного капіталу машинобудівних 
підприємств.

Так, питання впливу чинників на ефективність 
функціонування оборотних активів підприємств 
аграрного сектору з урахуванням специфіки їх ді-
яльності  потребує подальшого опрацювання.

Мета статті. Метою дослідження є визначен-
ня чинників впливу на ефективність функціону-
вання оборотних активів підприємств аграрного 
сектору та виділення критеріїв їх класифікації з 
урахуванням специфіки їх діяльності.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Аграрний сектор України із значним по-
тенціалом виробництва, який перевищує вимоги 
внутрішнього ринку, є важливою частиною еко-
номіки країни, що, за умови ефективного управ-
ління, може суттєво вплинути на розвиток наці-
ональної економіки, спричинивши технологічне, 
інвестиційне та соціальне піднесення [4, с. 123]. 
Враховуючи загальносвітову тенденцію зростан-
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ня цін на харчові продукти, постійне збільшення 
чисельності населення світу та поступове скоро-
чення оброблюваних земель, важливість ефек-
тивної діяльності підприємств аграрного сектору 
з часом буде тільки підвищуватись.

Саме тому на сучасному етапі розвитку під-
приємств аграрного сектору підвищення ефек-
тивності використання їх ресурсів є питанням 
важливим та актуальним. Ефективно сформо-
вана політика управління оборотними активами 
підприємств аграрного сектору безпосередньо 
позначається на ступені результативності їх ді-
яльності, спричиняє позитивні зміни у показ-
никах прибутковості та ліквідності, зміцнює 
стабільність господарського процесу. Врахову-
ючи постійний вплив економічних, політичних, 
соціальних, технічних, маркетингових та інших 
чинників на процеси управління оборотними 
активами підприємств аграрного сектору, сфор-
мувати ефективний механізм формування та 
використання оборотних активів без комплек-
сного аналізу та класифікації чинників впливу 
на ефективність функціонування оборотних ак-
тивів підприємств аграрного сектору практично 
неможливо.

Сучасні дослідники найчастіше виділяють 
чинники, що впливають на потребу суб’єкта 
господарювання в оборотних активах, чинники 
впливу на формування структури оборотних ак-
тивів, чинники впливу на ефективність викорис-
тання оборотних активів, внутрішні і зовнішні 
чинники впливу [9, с. 168–173; 10, с. 301–307].

О.  М.  Чубка та О.  М.  Рудницька зосередили 
увагу на класифікації чинників впливу на ефек-
тивність функціонування оборотного капіталу. 
Автори зробили висновок, що більшість запро-
понованих сучасними дослідниками критеріїв 
поділу або цілісно не охоплюють вплив внутріш-
нього середовища, або представлені в обмеженій 
кількості факторів ринкового середовища, або 
зосереджені виключно на факторах, керувати 
якими практично неможливо [8, с. 160–161].

Так, Н. В. Ващенко та Ю. І. Максимович пропо-
нують поділити сукупність чинників опосередко-
ваного впливу на ефективність використання по-

тенціалу оборотних активів на чинники прямого 
(умови попиту та пропозиції товарів, сезонні ко-
ливанні, рівень конкуренції та постачальники) та 
непрямого впливу (загальнодержавна економіч-
на ситуація, темпи інфляції, інвестиційний клі-
мат, рівень процентних ставок за користування 
банківськими позиками, вимоги податкового за-
конодавства, скорочення чисельності населення 
та ін.) [2, с. 332]. Однак, на нашу думку, замість 
фактору «скорочення чисельності населення» 
до сукупності факторів макросередовища більш 
доцільно включити фактор «зміна чисельності 
населення», через те що загальносвітова чисель-
ність населення поступово збільшується на від-
міну від чисельності населення України, яка сто-
їть перед порогом демографічної кризи.

Н.  В.  Ізмайлова групує чинники впливу на 
ефективність функціонування оборотних акти-
вів підприємств у залежності від ступеню цього 
впливу, поділяючи їх на чинники визначального, 
суттєвого, відчутного та незначного впливу. Крім 
того, автор виділяє серед чинників зовнішнього 
середовища законодавчу базу регулювання, рі-
вень конкуренції в галузі та макроекономічне 
середовище, в т.ч. рівень облікової ставки НБУ, 
інфляцію, рівень кредитних ставок, стан життє-
вого циклу галузі, попит на продукцію та пропо-
зиція сировини і матеріалів у галузі. Серед чин-
ників внутрішнього середовища Н. В. Ізмайлова 
вважає найвпливовішими професійну здатність 
персоналу, інтереси власників, стадію життєво-
го циклу суб’єкта господарювання, облікову, ор-
ганізаційну і збутову політику підприємства та 
інші [1].

Нестабільні фінансові програми для виробни-
ків сільськогосподарської продукції та умови їх 
податкового стимулювання, мінливість законо-
давчо-нормативної бази, проблеми з логістикою 
та інфраструктурою в аграрному секторі та не-
відрегульовані земельні відносини спричиняють 
зниження інвестиційної привабливості аграрно-
го сектору та закриття суб’єктів господарювання 
через збитковість, впливають на структуру та об-
сяги оборотних активів (табл. 1).
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Дані табл. 1 свідчать, що на підприємствах 
сільського, лісового та рибного господарства за 
досліджуваний період існує тенденція постійного 
збільшення оборотних активів в абсолютних по-
казниках (з 72710,4 млн грн у 2008 р. до 173085,0 
млн грн), а також їх питомої ваги в загальному 
обсязі майна (з 54,6 % у 2008 р. до 62,6 % у 2012 
р.). Крім того, необхідно звернути увагу на те, 
що в цілому на підприємствах України (без ура-
хування результатів діяльності банків і бюджет-
них установ) питома вага оборотних активів у 
загальному обсязі активів підприємств суттєво 
нижча в кожному з досліджуваних років (у 2012 
р. вона становить 53,9 %), хоча також має тенден-
цію до зростання.

До того ж, відбуваються певні зміни у структу-
рі оборотних активів підприємств аграрного сек-
тору України. Існує тенденція поступового змен-
шення питомої ваги оборотних активів у запасах 
товарно-матеріальних цінностей в їх загально-
му обсязі, яке за період 2008–2012 рр. становить 
4,7 %, також зменшується питома вага грошових 
коштів та їх еквівалентів (з 7,7 % у 2008 р. до 5,2 % 
у 2012 р.). Разом з цим відбувається поступове 
збільшення питомої ваги дебіторської забор-
гованості в загальному обсязі оборотних акти-
вів підприємств сільського, лісового та рибного 
господарства за досліджуваний період з 41,8 % у 
2008 році до 49,3 % у 2012 р., що, на нашу думку, 
є негативним явищем, та підтверджує проблему 
неплатежів на підприємствах аграрного секто-
ру, що призводить до постійної нестачі вільних 
грошових коштів, зниження рівня ліквідності та 
платоспроможності, спричиняє збільшення об-
сягу кредиторської заборгованості та уповіль-
нення темпів погашення заборгованостей.

Н. В. Ващенко та Ю. І. Максимович зазнача-
ють, що чинником впливу на потреби у власних 
оборотних активах є рівень можливості залуча-
ти позикові кошти для формування оборотних 
активів, що залежить від наявності майна, яке 
суб’єкт господарювання може запропонувати в 
якості застави уставі банку, рівня самофінансу-
вання, ринкового становища та результативності 
господарської діяльності суб’єкта господарюван-
ня [1, с. 332–333].

Д. Сухоруков звертає увагу на те, що на рівень 
платоспроможності підприємств впливають і 
зовнішні (економічна криза, низькі фінансові 
можливості споживачів, нестабільність попиту 
та ін.), і внутрішні чинники, такі як недосконала 
система ціноутворення, відсутність вільних ко-
штів, низький рівень управління доходами [5, 

с. 154–155].
К.  С.  Дойчева вважає, що класифікація фак-

торів на зовнішні та внутрішні є досить обмеже-
ною, тому що також необхідно виділяти загальні 
і специфічні фактори впливу на ефективність 
функціонування оборотних активів [3, с. 28].

Порівнюючи темпи росту оборотних активів у 
запасах товарно-матеріальних цінностей в абсо-
лютних показниках з темпами росту дебіторської 
заборгованості підприємств сільського, лісового 
та рибного господарства за досліджуваний пері-
од виявлено, що оборотні активи в запасах ТМЦ 
збільшились за період 2008-2012 рр. в 2,14 разів, 
тоді як обсяг заборгованості дебіторів зріс у 
2,81 ра за. Обсяг грошових коштів та їх еквівален-
тів підприємств аграрного сектору за досліджу-
ваний період збільшився у 1,61 раза.

Порівнюючи темпи зростання структурних 
елементів оборотних активів підприємств аграр-
ного сектору із узагальненими показниками по 
підприємствах України, робимо висновок, що з 
позиції структурних змін оборотних активів си-
туація на підприємствах України є кращою, тому 
що темпи росту оборотних активів ТМЦ за до-
сліджуваний період (зростання у 1,96  р.) пере-
вищують темпи росту дебіторської заборгова-
ності, яка за період 2008–2012 рр. збільшилась в 
1,66 раза.

Вважаємо, що найсуттєвіший вплив серед 
чинників галузевого рівня складають сезонні ко-
ливання, кліматичні умови та доступність креди-
тування підприємств аграрного бізнесу фінансо-
вими установами.

Враховуючи особливості функціонування 
підприємств аграрного сектору, такі як схиль-
ність сезонній зміні продажів, фактор сезонних 
коливань спричиняє значний вплив на форму-
вання та ефективність використання оборотних 
активів підприємств аграрного сектору. Найчас-
тіше підприємства аграрного сектору вимушені 
перед початком сезону накопичувати запаси то-
варно-матеріальних цінностей за рахунок кре-
дитних коштів для успішного функціонування 
на ринку та максимального задоволення попиту, 
що вимагає додаткових витрат суб’єктів госпо-
дарювання на сплату процентів за користування 
кредитними коштами та збільшення складських 
площ. Наприкінці сезону структура оборотних 
активів підприємств аграрного бізнесу значно 
змінюється за рахунок суттєвого збільшення 
суми дебіторської заборгованості за відвантаже-
ну продукцію та зменшення залишків запасів то-
варно-матеріальних цінностей.
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Сільськогосподарські угіддя у землекорис-
туванні підприємств аграрного сектору України 
розташовані в зоні ризикованого землеробства. 
Це пояснюється тим, що дуже рідко кількість та 
графіки випадіння опадів спеціалісти вважають 
оптимальними, саме тому, такий чинник впли-
ву на ефективність функціонування оборот-
них активів підприємств аграрного сектору як 
кліматичні умови спричиняє значний та важко 
прогнозований вплив на формування й ефектив-
ність використання оборотних активів підпри-
ємств аграрного сектору.

На підприємствах аграрного сектору постійно 
виникає проблема нестачі вільних грошових ко-
штів, саме тому, чинник доступності кредитуван-
ня підприємств аграрного сектору фінансовими 
установами є одним з найважливіших галузевих 
факторів впливу на ефективність використання 
оборотних активів. Зазначимо, що саме комер-
ційні банки в сучасних умовах господарювання 
є основними кредиторами підприємств аграрно-
го сектору, однак, за період 2008-2012 рр. частка 
кредитного портфеля щодо наданих кредитів 
підприємствам аграрного сектору не перевищу-
вала 4 %. Це свідчить про низький рівень кре-
дитування суб’єктів господарювання аграрного 
сектору фінансовими установами. Крім того, такі 
системні банки як Ощадбанк, Райффайзен Банк 
Аваль, ПУМБ та інші орієнтуються, в основному, 
на кредитування великих сільськогосподарських 
виробників та агрохолдингів, тоді як малі та се-
редні підприємства аграрного сектору залиша-
ються без можливості отримати кредитні кошти 
для своєчасного поповнення оборотних активів. 
Високий рівень відсоткових ставок за користу-
вання кредитними коштами фінансових установ 
також спричиняє негативний вплив на результа-
тивність господарської діяльності суб’єктів гос-
подарювання аграрного сектору, тому що левову 
частину оборотних активів поступово вилуча-
ють з обігу на повернення поточних зобов’язань 
перед банківськими установами.

Висновки. Таким чином, за результатами до-
слідження сформульовано такі висновки:

1. Вважаємо доцільним класифікувати чин-
ники впливу на ефективність функціонування 
оборотних активів підприємств аграрного секто-
ру на зовнішні чинники, які можна поділити на 
чинники макрорівня, чинники галузевого рівня 
та внутрішні чинники, що доречно буде розподі-
лити на такі групи: фінансові, організаційні, тех-
нологічні, маркетингові чинники.

2. До чинників макрорівня віднесено подат-
кову та грошово-кредитну політики держави, ін-
фляційні процеси та митне регулювання. Серед 
чинників галузевого рівня найвпливовішими є 
рівень економічного розвитку галузі, сезонні ко-
ливання та кліматичні умови, рівень можливос-
ті залучення кредитних коштів підприємствами 
аграрного сектору у фінансових установах, інвес-
тиційна привабливість галузі, рівень конкуренції 
в аграрному секторі та інші.

3. До фінансових чинників віднесено принци-
повий підхід суб’єкта господарювання до форму-
вання оборотних активів, можливість реалізації 
продукції за найвигіднішими цінами, питома 
вага складових оборотних активів та інші. До 
організаційних чинників віднесено конкуренто-
спроможність суб’єкта господарювання, страте-
гічна мета діяльності підприємства та інтереси 
власників, організаційна культура та інші. Най-
впливовішими серед технологічних чинників 
вважаємо такі: стан наявної техніки, викорис-
тання технічного обладнання з комплексного об-
робітку ґрунту, застосування економічно обґрун-
тованих норм добрив та інші. До маркетингових 
чинників віднесено цінову та асортиментну по-
літики суб’єкта господарювання.

У подальших дослідженнях заплановано роз-
робку механізму управління оборотними ак-
тивами на підприємствах аграрного сектору з 
урахуванням анкетного опитування робітників 
щодо виділення найвпливовіших чинників на 
формування та ефективність використання обо-
ротних активів.
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Summary. Criteria to distinguish factors that 
influence on formation and use of current assets of 
enterprises are analyzed, the tendencies of changes 
in the structure of current assets of enterprises in the 

agricultural sector are described, the classification of 
factors affecting on efficiency of agricultural sector 
enterprises’ current assets functioning are proposed 
in the article.
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Current assets of enterprises of the agrarian sector 
are mobile part of the property of business entities, 
which occupies a significant share in the total volume 
of their assets. Effective management of working as-
sets causes stable functioning of enterprises, reduc-
tion of costs due to maintaining of the optimum size 
of all components of current assets, it is therefore 
necessary to allocate and characterize the factors of 
influence on the efficiency of the current assets func-
tioning of enterprises in the agrarian sector taking 
into account the specifics of their activities.

The aim of the article is to identify factors that 
have influence on the effectiveness of the current as-
sets functioning of enterprises in the agrarian sector 
and to identify criteria of their classification taking 
into account the specifics of their activities.

Effectively directed policy of current assets man-
agement of enterprises of the agricultural sector is 
directly reflected on the results of their activity It 
creates positive changes in the indicators of profit-
ability and liquidity and strengthens the stability of 
the economic process. Taking into account the con-
stant influence of economic, political, social, techni-
cal, marketing and other factors on the processes of 
management of current assets of agrarian sector en-
terprises, it is almost impossible to create an effective 
mechanism of formation and using of current assets 
without a comprehensive analysis and classification 
of factors influencing on efficiency of functioning of 
current assets of agrarian sector enterprises.

Unstable financial program for producers of agri-
cultural products and conditions of their tax incen-

tives, the variability of the regulatory framework, 
problems with logistics and infrastructure in the ag-
ricultural sector and unsettled land relations cause 
reduction of investment attractiveness of the agrar-
ian sector and closure of business entities because 
of losses, and these processes have influence on the 
structure and volumes of current assets.

The results show that at the enterprises of agricul-
ture, forestry and fisheries during the analyzed pe-
riod there is a tendency of constant increase of cur-
rent assets in absolute figures (with 72710,4 million 
UAH in 2008 to 173085,0 million UAH) and their 
weight in total assets (from 54,6 % in 2008 to 62,6 % 
in 2012). Furthermore, generally the share of current 
assets in total assets of the enterprises are significant-
ly lower in each of the studied years at the enterprises 
of Ukraine (in 2012 it is 53,9 %), although there is a 
trend to grow.

There are certain changes in the structure of cur-
rent assets of enterprises in the agrarian sector of 
Ukraine. There is a trend of gradual decrease of spe-
cific weight of current assets in the stocks of com-
modity-material assets in their total volume, which 
in the period 2008–2012 is 4,7 %, also reduced the 
proportion of cash and cash equivalents (from 7,7 % 
in 2008 to 5,2 % in 2012). Together with this there is 
a gradual increase in the weight of receivables in the 
total volume of current assets of enterprises agricul-
ture, forestry and fisheries during the studied period 
from 41,8 % in 2008 to 49,3 % in 2012, which, in our 
opinion, is a negative phenomenon, and confirms the 
problem of non-payments at the enterprises of the 
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agrarian sector, which leads to a persistent lack of 
available funds, reduction of the level of liquidity and 
solvency, will result in increase of accounts payable 
and slowdown in the rate of repayment of debts.

Comparing the rate of growth of current assets in 
the stocks of commodity-material values in absolute 
terms with the growth of accounts receivable of en-
terprises of agriculture, forestry and fisheries during 
the analyzed period it was revealed that the current 
assets in stocks of commodities and materials in-
creased during the period 2008–2012 in 2,14 times, 
whereas the amount of debt receivable grew up in a 
2,81 times. The volume of cash and cash equivalents 
enterprises of the agricultural sector during the ana-
lyzed period increased to 1,61.

Comparing the growth rate of the structural el-
ements of current assets of agrarian sector enter-
prises in generalized indicators of the enterprises in 
Ukraine, we conclude that with regard to structural 
changes in current assets, situation at the enterprises 
of Ukraine becomes better, because the growth rate 
of the current assets inventories during the analyzed 
period (growth in 1,96) exceed the growth rate of ac-
counts receivable, which for the period 2008–2012 is 
increased in 1,66 times.

We consider the most influencing factors at the 
branch level are seasonal fluctuations, climate condi-
tions and lending possibilities for enterprises in agri-
cultural business.

By the results of the research we have made the 
following conclusions:

1. We consider it appropriate to classify the fac-
tors affecting the effective functioning of current 
assets of agricultural sector enterprises on external 
factors, which are divided into factors of macro-level 
and branch level and internal factors that are divided 
into the following groups: financial, organizational, 
technological and marketing;

2. Factors of macro-level include tax and monetary 
policy of state, inflation processes and customs regu-
lation. Among the factors at the branch level are the 
level of economic development of the branch, sea-
sonal fluctuations and climate conditions, level of in-
vestment attractiveness of the agricultural sector and 
level of competition in the agricultural sector;

3. The financial factors include principle approach 
of the entity to the formation of current assets, the 
possibility of the sale of products at competitive 
prices, the share of the components of current assets. 
Organizational factors include competitiveness of a 
business entity, strategic purpose of the enterprise 
and owners interests, organizational culture. The 
most influential among the technological factors are: 
the state of available technology, using of technical 
equipment for complex soil cultivation, application 
of economically grounded norms of fertilizers and so 
on. Price and assortment policy of the entity are re-
lated to marketing factors.
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Аннотация. В статье рассмотрена необ-
ходимость кредита, важность формирования 
банками качественного кредитного портфеля 
и статистический подход к его оценке.

Анотація. У статті розглянуто необхідність 
кредиту, важливість формування банками 
якісного кредитного портфеля і статистичний 
підхід до його оцінки. 

Ключевые слова: кредит, кредитный портфель, кредитный риск, статистический метод оценки риска кредитного портфеля.
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Постановка проблемы. Функционирование 
современной экономики невозможно предста-
вить без кредитных отношений. Это обусловле-
но объективными причинами, среди которых, с 
одной стороны, наличие временной потребнос-
ти в дополнительных средствах у одних хозяй-
ствующих субъектов и, с другой – наличие вре-
менно свободных средств у других субъектов, 
нуждающихся в их выгодном вложении. Без 
существования кредита удовлетворить такие 
противоречивые потребности не представляется 
возможным.

Посредниками в кредитных отноше-
ния выступают коммерческие банки, 
инвестиционные компании, страховые обще-
ства, брокерские конторы и прочие кредитно-
финансовые организации.

В Республике Беларусь основными посредни-
ками в данный момент являются коммерческие 
банки. Именно они становятся основой кредит-
ной системы.

Банки размещают привлеченные и заёмные 
средства в виде кредитов и таким образом полу-
чают прибыль. Однако, для банков кредитные 
ресурсы являются не бесплатными, субъекты 
хозяйствования предоставляют им временно 
свободные денежные средства за плату. Причем 
в сегодняшней ситуации в Республике Беларусь 
кредитные ресурсы для банков являются дороги-

ми. Так, ставка рефинансирования, действующая 
с 10 июня 2013 года, составляет 23,5 процента 
[1]. А это говорит о том, что банки вынуждены 
предоставлять кредиты по ставкам, значитель-
но превышающим ставку рефинансирования. 
Так, например, крупнейший банк Республики 
Беларусь ОАО «Беларусбанк» выдаёт кредиты 
корпоративным клиентам по ставке равной став-
ке рефинансирования плюс 3–4 процентных 
пункта, то есть ставка под 26,5–27,5 процентов 
годовых.

При этом, такие высокие ставки по креди-
там оказывают значительное влияние как на 
субъектов хозяйствования, так и на сами банки. 
Так предприятиям, чтобы иметь возможность 
погашать кредиты по таким ставкам, необходи-
мо работать с рентабельностью превышающей 
их уровень. Безусловно, далеко не все предприя-
тия могут иметь такую рентабельность. Для бан-
ков же, такие высокие ставки кроме доходности 
оборачиваются значительными рисками. И эта 
проблема в настоящее время становится особо 
острой. Формирование качественной системы 
оценки и управления кредитными рисками в 
каждом конкретном банке должно стать гаран-
том стабильности кредитной системы.

Именно поэтому, для банков Республики 
Беларусь особую актуальность приобретают 
вопросы анализа качества кредитного портфеля 
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с позиции кредитного риска.
Обоснование полученных научных резуль-

татов. В экономической литературе и на практи-
ке не существует общепринятой трактовки поня-
тия кредитного портфеля банков.

На наш взгляд, определение кредитного порт-
феля, как совокупности остатков задолженнос-
ти по активным кредитным операциям и суммы 
условных забалансовых обязательств банка на 
определённую дату, наиболее полно отражает его 
сущность.

Под качеством кредитного портфеля понима-
ют такое свойство его структуры, которое обла-
дает способностью обеспечивать максимальный 
уровень доходности при допустимом уровне кре-
дитного риска и ликвидности.

Известно, что кредитные операции отлича-
ются высоким риском. Поэтому очень важным 
критерием качества кредитного портфеля явля-
ется кредитный риск. Кредитный риск, по наше-
му мнению, проще всего определить, как вероят-
ность того, что заемщик или контрагент банка не 
выполнит свои обязательства в соответствии с 
условиями договора.

Именно оценка качества кредитного портфеля 
с позиции кредитного риска на данный момент 
является основной «головной болью» большин-
ства коммерческих банков Республики Беларусь. 
Формирование качественного кредитного порт-
феля должно стать основой устойчивого финан-
сового состояния как каждого конкретного бан-
ка, так и всей банковской системы.

В этой связи, на наш взгляд, среди множества 
существующих методик, банкам Республики Бе-
ларусь целесообразно применить статистичес-
кий метод оценки кредитного портфеля банка.

Статистический метод заключается в оцен-
ке риска кредитного портфеля банка с помо-
щью методов статистического анализа, которы  
й строится на анализе статистических данных, 
связанных с финансовым состоянием заемщиков 
за определенный период времени. Статистичес-
кие величины показывают значимость каждой 
характеристики для определения уровня рис-
ка. Оценка кредитного риска предполагает, что 
совокупные воздействия рисков на кредитный 
портфель отражаются на его качестве. Такое 
утверждение позволяет трактовать вариацию 
кредитных рисков относительно соглашений, 
составляющих кредитный портфель банка, как 
обобщающий показатель рискованности кредит-
ной деятельности.

При использовании статистического метода 

оценки риска можно выделить несколько этапов:
- осуществляется анализ статистики кре-

дитных рисков относительно соглашений, со-
ставляющих кредитный портфель банка;

- дается характеристика меры распыленности 
кредитных рисков по ссудному портфелю;

- устанавливаются величины и частоты воз-
никновения кредитного риска.

Основными инструментами статистического 
метода оценки риска кредитного портфеля банка 
являются такие показатели, как дисперсия (вола-
тильность), вариация, стандартное отклонение, 
коэффициенты вариации, асимметрии, корреля-
ции и ковариации.

Возникновение кредитного риска банка ха-
рактеризуется распределением вероятностей. 
Основным статистическим показателем опред-
еления уровня риска выступает стандартное 
отклонение или коэффициент вариации. Расчет 
средневзвешенного кредитного портфельного 
риска, его дисперсии и среднеквадратического 
отклонения позволяет отследить уровень дивер-
сификации кредитного портфеля банка. 

Для применения статистического метода про-
ще всего рассчитывать показатели в нижеприве-
денном порядке.

Возможная (ожидаемая) величина убытков 
( ) по кредитному портфелю определяется по 
формуле (1):

(1)

где Si – сумма i-го кредитного договора; 
i=1,2,3,…,n; 

pi – вероятность возникновения убытков по 
i-му договору.

Средневзвешенный кредитный портфельный 
риск ( ) рассчитывается по формуле (2):

где

Дисперсия (вариация) ( ) как отношение 
рисковых займов к кредитному портфелю банка 
определяется по формуле (3):

(3)

Среднеквадратическое отклонение ( ) риска 
кредитного портфеля рассчитывается по форму-
ле (4):

(4)
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Однако дисперсия и среднеквадратическое 
отклонение отражают меру распределения рис-
ков кредитного портфеля и в положительную, и в 
отрицательную стороны, не позволяя однознач-
но оценить степень кредитного риска портфеля. 
Поэтому используется такой показатель, как се-
мивариация кредитного риска.

Положительная семивариация ( ) как сте-
пень кредитного риска относительно портфеля 
определяется с помощью формулы 5:

(5)

где n – объём кредитного портфеля;
t – отклонение кредитных рисков портфеля 

от средневзвешенного кредитного риска, то есть:

Негативная семивариация ( ) устанавли-
вается следующим образом (формула 6):

(6)

где l – дополнительные отклонения кредитных 
рисков кредитного портфеля от средневзвешен-
ного кредитного риска, то есть:

Отсюда определяется положительное ( ) 
и негативное семиквадратическое отклонение 
( ) (формулы 7 и 8):

(7)

(8)

где psv – положительное среднее семиквадра-
тическое отклонение кредитного риска относи-
тельно соглашений по i-й группе контрагентов, 
составляющих кредитный портфель банка;

nsv – отрицательное среднее семиквадрати-
ческое отклонение кредитного риска относи-
тельно соглашений по i-й группе контрагентов, 
составляющих кредитный портфель банка.

Следовательно, чем больше позитивная се-
мивариация кредитных рисков по отноше-
нию к кредитным договорам, формирующим 
кредитный портфель, и чем меньше их негатив-
ная семивариация, тем ниже рискованность дан-
ного кредитного портфеля.

При анализе асимметричных распределе-
ний используют дополнительный параметр – 
коэффициент асимметрии кредитного риска (A) 

относительно соглашений по i-й группе контр-
агентов, составляющих кредитный портфель 
банка. Он представляет собой нормированную 
величину третьего центрального момента и 
определяется по формуле 9:

(9)

При этом чем меньше коэффициент асим-
метрии, тем меньше степень риска кредитного 
портфеля, поскольку неблагоприятные откло-
нения кредитного риска относительно соглаше-
ний кредитного портфеля от средневзвешенного 
кредитного портфельного риска с относитель-
но большим весом, расположенные справа, на-
иболее близки к средневзвешенному кредитному 
портфельному риску. Благоприятные значения 
кредитного риска относительно соглашений 
кредитного портфеля значительно отдалены от 
средневзвешенного портфельного риска.

Таким образом, использование таких статис-
тических величин, как семивариация и среднее 
семиквадратическое отклонение, а также расчет 
коэффициента асимметрии по кредитным рис-
кам относительно соглашений, составляющих 
кредитный портфель, позволяют определить для 
банка частоту возникновения убытков в зави-
симости от количества случаев наступления со-
ответствующих потерь и общего числа рисковых 
случаев в статистических данных.

Значение риска кредитного портфеля ( ) бан-
ка можно определить с помощью относительных 
величин, выражающих степень неопределен-
ности во время реализации управленческих ре-
шений, отображающих структуру кредитного 
портфеля и выступающих качественными харак-
теристиками кредитного риска банка. В итоге по-
лучаем (формула 10):

(10)

где K1 – волатильность кредитного портфель-
ного риска;

K2 – удельный вес ссудной задолженности, не 
являющейся стандартной, в совокупном объеме 
предоставленных кредитов;

K21 – удельный вес нестандартных ссуд в со-
вокупном объеме кредитного портфеля;

K22 – удельный вес сомнительных ссуд в сово-
купном объеме кредитного портфеля;

K23 – удельный вес проблемных ссуд в кредит-
ном портфеле;
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K24 – удельный вес безнадёжных ссуд в кре-
дитном портфеле.

Показателем, характеризующим тенденцию 
изменчивости уровня риска на заданном времен-
ном интервале, является волатильность кредит-
ного портфельного риска ( . Она определяется 
следующим образом (формула 11):

(11)

Показатель волатильности совокупного кре-
дитного риска основан на стандартном откло-
нении кредитного риска относительно соглаше-
ний по i-й группе контрагентов, составляющих 
кредитный портфель банка. Использование дан-
ного показателя при сравнении степени риска 
кредитного портфеля банка в различные периоды 
проведения оценки позволяет определить риск 
диверсификации.

Под нестандартной следует понимать задо-
лженность, отнесенную ко второй группе риска, 
сомнительной – третьей группе, проблемной – 
четвертой группе, безнадежной – пятой группе.

Одним из первых показателей, характери-
зующих качество кредитного портфеля банка, 
является удельный вес нестандартных ссуд в 
совокупном объеме кредитного портфеля ( ) 
(формула 12):

(12)

где  – задолженность, классифицирован-
ная по второй группе риска,

 – кредитный портфель банка.
Снижение приведенного коэффициента 

дает сигнал банку о необходимости повысить 
эффективность контроля за финансовым состо-
янием контрагентов, которым принадлежат на-
иболее крупные кредиты.

Следующим шагом при расчете доли про-
сроченной задолженности в объеме кредитного 
портфеля банка является определение удельно-
го веса сомнительных ссуд в совокупном объеме 
кредитного портфеля банка ( ) (формула 13):

(13)

где  – задолженность, классифицирован-
ная по третьей группе риска.

Для банка важно контролировать объемы 
кредитных сделок с клиентами, испытывающими 
определенные специфические трудности. С 
этой целью следует определить удельный вес 

проблемных ссуд в кредитном портфеле ( ) 
(формула 14).

(14)

где  – задолженность, классифицирован-
ная по четвертой группе риска.

Значение данного показателя не должно 
превышать 5 % чистого кредитного риска Банка.

Наиболее существенное влияние на качество 
кредитного портфеля банка оказывает удельный 
вес безнадежных ссуд, так как риск по таким опе-
рациям равен сумме общей задолженности ( ) 
(формула 15).

(15)

где  – задолженность, классифицирован-
ная по пятой группе риска.

Значение  должно стремиться к нулевой 
отметке. Высокое значение данного показате-
ля может негативно отразиться на ликвидности 
банка.

По результатам применения методики полу-
чают уровень кредитного риска. Практический 
опыт показывает, что степень совокупного кре-
дитного риска до 20 % является допустимой. 
Уровень кредитного риска свыше 20 % является 
высоким и требует принятия срочных мер.

Основная сложность в применении данной 
методики состоит в том, чтобы определить ве-
роятность возникновения убытков по каждому 
конкретному договору. Иначе, эту вероятность 
ещё называют вероятностью дефолта заёмщика.

В международной практике существует мно-
жество разнообразных подходов для опред-
еления вероятности убытков по каждому 
конкретному заёмщику. На наш взгляд, для Рес-
публики Беларусь, возможно применить подход, 
основанный на матрицах перехода вероятнос-
тей. С некоторой периодичностью крупнейшие 
мировые рейтинговые агентства (Stantard and 
Poor’s, Moody’s, Fitch) публикуют статистические 
исследования, в которых по каждой рейтинговой 
группе приводятся исторические данные частот 
дефолта, вариации частот дефолта и частоты 
переходов из одной рейтинговой категории 
в другую. Последние величины образуют так 
называемую матрицу переходных вероятностей 
(миграции) кредитных рейтингов. Пример такой 
матрицы представлен в таблице 1 [2]. Например, 
для заёмщика, имеющего кредитный рейтинг B 
на начало года можно определить вероятность 
наступления убытков и она окажется равна 6,79 
процентов (столбец D – дефолт на конец года).
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На наш взгляд, применение данной матрицы 
банками Республики Беларусь не является 
корректным, поскольку кредитные рейтинги 
международных рейтинговых агентств имеют 
незначительное количество белорусских пред-
приятий. Поэтому для определения вероятности 
возникновения убытков банками Республики Бе-
ларусь стоило бы самим составлять матрицы ми-
грации кредитных рейтингов.

Для составления матриц необходимо вес-
ти специальный учет наступления убытков по 
договорам. Кроме того, следует разбить весь 
кредитный портфель на группы заёмщиков с 
одинаковыми характеристиками, для того чтобы 
была возможность соотнесения исторически сло-
жившихся вероятностей возникновения убытков 
для каждой из групп с характеристиками кон-
кретного заёмщика. Для группировки заёмщиков 
можно использовать группы, аналогичные груп-
пам из систем оценки кредитоспособности 
заёмщиков.

Так, например, один из системообразующих 
банков Республики Беларусь при оценке креди-

тоспособности заёмщика делит заёмщиков на 
4 группы, каждой из которых присваивается 
кредитный рейтинг. Рейтинг А характеризует 
финансово устойчивые организации, способные 
своевременно и в полном объеме рассчитываться 
по своим долгам. Рейтинг B – организации, име-
ющие некоторую степень риска, но способные 
самостоятельно исполнять свои обязатель-
ства. Рейтинг C – проблемные организации с 
повышенным риском несвоевременного возвра-
та кредитных долгов, который может быть сни-
жен путем оформления ликвидного обеспечения 
в объеме, покрывающем риски банка. А рейтинг 
D – организации, имеющие неудовлетворитель-
ное финансовое состояние, очень высокий риск 
невозврата кредитных долгов. Даже с таким не-
большим количеством кредитных рейтингов 
можно составить матрицу миграции кредитных 
рейтингов и на её основе определять вероятность 
наступления убытков.

Пример такой матрицы представим в таблице 2.

Таблица 2
Пример матрицы миграции кредитных рисков

Рейтинг Конечный
Начальный A B C D E (дефолт)

A
B
C
D

С её помощью можно будет определять веро-
ятность наступления убытков по каждому кон-
кретному заёмщику и появится возможность 
применения статистического метода оценки 
кредитных рисков.

Заключение. Преимуществом применения 
статистического метода является тот факт, что 
он позволяет учесть вероятность наступле-

ния случаев убытков по кредитам, выданным 
заёмщикам, кредитоспособность которых не 
вызывала особых опасений на момент выдачи.

Применение предложенной методики статис-
тического анализа риска кредитного портфеля 
позволит проводить более детальный анализ, а 
также на его основе управлять кредитным рис-
ком.
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Summary. The article dwells on the necessity 
of a loan, the importance of forming bank high 

quality loan portfolio and statistical approach to its 
evaluation.
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Modern economy is impossible without credit 
relationships. There are objective reasons for this 
fact. One of them is temporary need of some busi-
ness entities for additional resources on the one hand 
and, on the other hand, temporary free resources in 
other business entities that are looking for profitable 
investment.

Credit operations have a high risk. That is why a 
very important criterion of the credit portfolio qual-
ity is credit risk.

Assessment of the credit portfolio quality from 
the position of credit risk is currently the main 
“headache” of the majority of commercial banks of 
the Republic of Belarus. Creating a high quality loan 
portfolio should be a basis for a stable financial posi-
tion for each individual bank as well as for the whole 
banking system.

Among many existing methods, banks of the Re-
public of Belarus are advisable to apply the statistical 
method of assessing bank credit portfolio.

The statistical method aims to estimate risk of 
bank credit portfolio with the help of statistical anal-
ysis methods and is based on analysis of statistical 
data related to the states of financial borrowers for a 
certain period of time. Statistical values indicate the 
importance of each characteristic for determination 
of risk level. Credit risk assessment means that cu-
mulative risks impact on the loan portfolio affects its 
quality. This statement allows interpreting the credit 

risks variation on the agreements comprising bank 
loan portfolio as a generalizing indicator of lending 
activities riskiness

Statistical method of risk assessment includes sev-
eral stages:

- statistical analysis of credit risks concerning the 
agreements comprising bank loan portfolio;

- characteristics of credit risk sparseness on loan 
portfolio;

- magnitude and frequency of credit risk occur-
rence.

The main instruments of statistical method of 
bank credit portfolio risk estimation are such indi-
cators as dispersion (volatility), variation, standard 
deviation, variation coefficients, asymmetry, correla-
tion and covariance.

Bank credit risk is characterized by a probability 
distribution. Main statistical indicators of risk level 
determination are standard deviation and coefficient 
of variation. The calculation of average weighted 
credit portfolio risk, its variance and standard devia-
tion gives a possibility to monitor the level of bank 
credit portfolio diversification.

The advantage of using the statistical method lies 
in the fact that it allows to take into account losses 
probability on loans issued to borrowers whose cred-
itworthiness did not cause any concerns at the time 
of issuance.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
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Анотація. У статті розглянуто роль 
управлінського обліку в системі управління 
банком. Виділено організаційні основи побудови 
управлінського обліку та його функції. Визначе-
но основні цілі обліку за об’єктами управління 
та кількісні показники, що використано для 
аналізу та оцінки.

Аннотация. В статье рассматривается 
роль управленческого учета в системе управле-
ния банком. Выделены организационные основы 
построения управленческого учета и его функ-
ции. Определены основные цели учета по объек-
там управления и количественные показатели, 
используемые для анализа и оценки.

Ключові слова: управлінський облік, центри відповідальності, бюджетування.
Ключевые слова: управленческий учет, центры ответственности, бюджетирование.

Постановка проблеми. Розвиток банку в рин-
кових умовах визначають стратегічними цілями 
та завданнями. На сьогодні у зв’язку зі змінами, 
які відбуваються як у внутрішньому, так і в зо-
внішньому середовищах, банку для реалізації 
стратегії необхідно постійно коригувати свою 
поведінку на ринку та створити гнучку, адаптив-
ну систему управління, що є одним із вирішаль-
них факторів прибутковості та конкурентоспро-
можності. Механізми управління змінюються і 
зростають вимоги до облікової інформації, на-
самперед підвищення її гнучкості, аналітичнос-
ті, об’єктивності та оперативності. Тому надій-
ним інструментом підвищення ефективності 
діяльності та управління банком є організація 
управлінського обліку на таких методологічних 
засадах, що забезпечують формування своєчас-
ної, точної, деталізованої інформації корисної 
для прийняття управлінських рішень як при 
здійсненні поточної діяльності, так і діяльності, 
пов’язаної з майбутнім.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковими працями і практикою неодноразово 
підтверджувалося значення управлінського облі-
ку в системі управління банком. Загальні аспекти 
методології та організації управлінського обліку 
знайшли відображення у працях Л. М. Кіндраць-
кої, Г. П. Табачук, Ф. Ф. Бутинця, Л. П. Снігурсь-
кої, С. Ф. Голова тощо.

Водночас найбільш ретельного дослідження 
потребують особливості організації управлін-
ського обліку в процесі управління банком в су-
часних умовах, з метою забезпечення довгостро-
кового, ефективного функціонування і розвитку 
банку для досягнення оперативних та стратегіч-
них цілей.

Метою статті є дослідження та чітке визна-
чення основних завдань, мети та принципів 
управлінського обліку з урахуванням практич-
них можливостей і потреб банку.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Важливою складовою успіху кожного 
банку є ефективна система управління його фі-
нансово-господарською діяльністю, що перед-
бачає наявність певного набору інструментів 
управління.

Традиційний підхід до управління фінансами 
банку, як правило, включає розгляд питань лік-
відності, управління активами, зобов’язаннями, 
ризиками та капіталом. Втім, традиційні рішення 
не завжди зумовлюють підвищення ефективнос-
ті банківської діяльності.

Необхідно створити ефективний механізм 
управління прибутковою діяльністю, що можли-
во за наявності ефективної інформаційної сис-
теми. Вона технологічно об’єднує всі підрозділи 
банку, підключені до неї. Унаслідок її функціо-
нування створюється інформаційний продукт з 
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дотриманням принципу: «одноразове введення 
первинної інформації у систему та багаторазове 
використання вихідного інформаційного про-
дукту у процесі управління». Цей продукт уза-
гальнює результати діяльності, досягнуті підроз-
ділами і банком загалом на підставі прийнятих 
управлінських рішень. Аналіз інформаційного 
продукту забезпечує оцінювання діяльності апа-
рату управління на всіх рівнях. На підставі такої 
оцінки формується дієвий механізм відповідаль-
ності за результати діяльності кожного струк-
турного підрозділу і банку загалом [1, с.  538]. 
Саме тому розв’язання конкретних проблем в 
управлінні банком вимагає побудови чіткої сис-
теми управлінського обліку. Управлінський облік 
включає елементи планування та прогнозування 
в поєднанні з аналізом фактичних показників фі-
нансової звітності.

Система управлінського обліку в кожному 
банку унікальна, оскільки враховує специфі-
ку його діяльності, дає можливість підвищити 
контрольованість і керованість управління, що 

сприятиме досягненню поставлених цілей:
- стратегічних – оцінки ефективності стратегії 

управління за такими аспектами як ринкова по-
зиція, конкурентоспроможність, прибутковість, 
управління ресурсами, інновації тощо;

- тактичних – удосконалення якості розпоря-
дження ресурсами за визначеними сегментами 
ринку, групами клієнтів та банківськими про-
дуктами;

- оперативних – планування, контролю, при-
йняття управлінських рішень як в цілому по бан-
ку, так і для окремих бізнес-одиниць або центрів 
відповідальності, що взаємоузгоджує їхню діяль-
ність, спрямовану на досягнення стратегічних 
цілей банку.

Для досягнення поставлених цілей систе-
ма управлінського обліку повинна враховувати 
загальні напрями розвитку банку, стан фінан-
сового обліку, аналізу, планування та контро-
лю щоб впливати на об’єкти управління через 
взаємозв’язок функцій, які утворюють замкну-
тий цикл управління банком (рис. 1).

 
 

  

 

  

 

 

 

Рис. 1. Управлінський облік у системі управління банком

Особливістю управлінського обліку є те, що 
замість суто процедурних обліково-аналітичних 
завдань ставиться нове – забезпечити потреби 
користувачів в інформації для різних груп ко-
ристувачів.

Управлінський облік включає певні прийоми 
і методи, сукупність яких забезпечує управлін-
ців необхідною інформацією про результати ді-
яльності банку і наслідки прийняття рішень. По 
суті, управлінським обліком вважається частина 

системи бухгалтерського обліку, яка задовольняє 
потреби управління в оперативній, змістовній 
інформації, що сприяє формуванню реальних 
умов для аналізу окремих об’єктів і процесів, об-
ґрунтування управлінських рішень та контролю 
за їх виконанням [1, с. 540].

Функції, які виконує управлінський облік, ма-
ють тісно взаємодіяти з функціями управління 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Основні функції управлінського обліку

Функції Короткий зміст

Інформаційна
Забезпечення менеджерів всіх рівнів управління інформацією, необхідною для при-
йняття управлінських рішень щодо виконання планів, де враховано періодичність ін-
формування, наповнення інформацією та форма й якість інформації

Облікова

Розробка методологічних засад облікового блоку, де включено: облікову політику, 
методи обліку, номенклатуру рахунків, форму ведення управлінського обліку, класи-
фікація витрат, методи калькулювання, форми звітності, користувачів та виконавців 
облікової інформації

Контрольна
Здійснення контролю за виконанням планових показників та бюджетів при умові: 
охоплення контролем всіх процесів діяльності, зайнятості працівників банку в проце-
сі контролю, оперативності виявлення відхилень від встановлених норм та стандартів

Аналітична
Дослідження всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення, а саме: ре-
зультатів діяльності структурних підрозділів та окремих виконавців щодо виконання 
поставлених завдань з урахуванням методів аналізу та узагальненням результатів

Комунікаційна

Формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв’язку між 
рівнями управляння і структурними підрозділами. Управлінський облік забезпечує 
ефективність функціонування всієї системи сприяючи підвищенню якості процесу 
обміну інформацією

Прогнозна
Забезпечення перспективного планування та спрямування розвитку банку на досяг-
нення його стратегічних цілей на підставі аналізу та оцінки фактичних результатів 
діяльності

У зв’язку зі зростанням конкуренції між бан-
ками та застосуванням сучасних технологій, 
управлінський облік у банку постійно удоскона-
люється: розширюються його функції, збільшу-
ється обсяг задач, що вирішуються, різноманіт-
ними стають методи тощо. До активного пошуку 
ефективних методів ведення та організації управ-
лінського обліку спонукають такі причини:

- ускладнюється система управління, запро-
ваджуються нові банківські продукти та послуги;

- з’являються нові вимоги до інформації, яка 
надається керівництву банку;

- зростають обсяги інформації, що потребує 
навиків щодо її пошуку та оперативного аналізу, 
контролю й прийняття управлінських рішень;

- застосовуються нові підходи до калькуляції 
собівартості, підрахунку фінансових результатів 
тощо.

Система управління банком є складним і 
комплексним процесом, і тому система облі-
ку, що відповідає вимогам управління, складна 
і включає багато складових та охоплює багато 
сфер і компонентів, які притаманні управлін-
ському процесу. Склад елементів управлінського 
обліку може змінюватися в залежності від цілей 
управління, але будь-яка система управлінського 
обліку повинна базуватися на науково-обґрун-
тованій основі, що становлять наукові підходи, 
принципи, завдання та інструментарій (табл. 2).

Таблиця 2

Організаційні основи побудови управлінського обліку

Основи обліку Короткий зміст

Мета обліку

Надання керівництву банку повного комплексу планових, прогнозних і фактичних да-
них про діяльність банку в цілому, а також в розрізі структурних підрозділів, центрів 
фінансової відповідальності з метою забезпечення можливості приймати економічно 
зважені управлінські рішення

Принципи обліку

Найбільш важливими принципами є: безперервність обліку, періодичність та повнота 
аналітичної інформації, застосування бюджетного методу управління, оперативність 
даних для прийняття рішень, оцінка результатів та відповідальність управлінців за 
наслідки управлінського рішення, гнучкість, захищеність від несанкціонованого до-
ступу, конфіденційність тощо
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Завдання обліку, 
що реалізують мету

- інформаційна підтримка розробки стратегії розвитку банку;
- інформаційне забезпечення процесу бюджетування;
- забезпечення зворотного зв’язку для моніторингу досягнутих результатів за видами 
діяльності, підрозділами, філіалами, клієнтами, окремими продуктами та їх узгоджен-
ня зі стратегічними цілями;
- контроль використаних ресурсів, ризиків та достатності капіталу;
- формування ефективної системи мотивування та відповідальності менеджерів за 
результати роботи

Предмет та об’єкти 
обліку

Предметом обліку є інформаційне забезпечення ефективного управління діяльністю 
банку.
Об’єктами обліку є: витрати; доходи; фінансовий результат (прибуток або збиток); 
внутрішнє ціноутворення (трансфертні ціни); ризики; ефективність та інші резуль-
тати діяльності

Методи досягнення 
мети

Сукупність прийомів і способів, за допомогою яких відображаються в інформаційній 
системі об’єкти управлінського обліку:
- аналіз існуючих позицій та нових даних, оцінка ризику;
- стратегічне планування;
- методи фінансового обліку (документація, оцінка, інвентаризація, звітність тощо);
- статистичні методи (індексний метод, середніх та відносних величин тощо);
- методи контролю та економічного аналізу;
- коригування прийнятих рішень

Інструменти реа-
лізації поставленої 
мети

- система оцінки ефективності реалізації бізнес-стратегії;
- технічні засоби обробки інформації

продовження таблиці 2

Розглянуті основи обліку складають органі-
заційно-методичну основу і є комплексними зі 
своїми цілями та завданнями, з відповідним ін-
формаційним наповненням і служать базою для 
організації нових систем управління. Це ство-
рює об’єктивні умови правильного розв’язання 
критичних проблем у банку та їх передбачення. 
Ефективне управління банком прямо залежить 
від прогнозування та своєчасного передбачення 
можливих змін у його діяльності. 

Підвищення ефективності бізнесу банку до-
сягається, в основному, за рахунок вибору най-
більш перспективних видів бізнесу, зниження 
собівартості продуктів та високої їх якості.

Для підвищення ефективності діяльності 
кожного банку вирішального значення набуває 
обґрунтована система її оцінювання, яку слід 
проводити паралельно з експертизою дій управ-
лінського апарату за напрямами ведення банків-
ської діяльності. Джерелом оцінки є інформа-
ційна система, яка функціонує на базі системи 
автоматизації банку і накопичує значний обсяг 
інформаційних ресурсів щодо діяльності струк-
турних підрозділів і банку загалом [3, с. 55]. Саме 
управлінський облік може вирішувати завдання 
прогнозного характеру, зокрема визначення очі-
куваного доходу від запланованих заходів та рен-
табельності нових видів продуктів. Управлінсь-

кий облік націлений на детальний облік, аналіз 
та контроль витрат, фінансових результатів, гро-
шових потоків банку в розрізі окремих структур-
них підрозділів, видів діяльності, видів продук-
тів, груп клієнтів тощо.

Управлінський облік покликаний надати ін-
формацію про банк із середини. Для цього по-
трібно побачити, як працює не просто банк у 
цілому, а й окремі його елементи; який вклад 
кожного з цих елементів-гвинтиків у загальний 
результат, за рахунок чого. Тільки така інформа-
ція дасть змогу приймати дійсно ефективні, ви-
важені управлінські рішення [3, с. 84].

У рамках управлінського обліку такими еле-
ментами є об’єкти управління, котрі банк виді-
ляє якщо:

- можливо визначити кількісні показники (фі-
нансові та нефінансові), що дозволяють здійсню-
вати оцінку ефективності фінансових операцій 
за кожним об’єктом;

- зміна фінансових і нефінансових показників 
за об’єктом суттєво впливає на фінансовий ре-
зультат банку в цілому;

- для кожного об’єкта можна визначити відпо-
відальних (підрозділи банку, бізнес-напрями, ме-
неджери чи керівники), діяльність яких впливає 
на фінансові і нефінансові показники по даному 
об’єкту.
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В таблиці 3 наведено основні цілі управлін-
ського обліку за видами об’єктів управління та їх 

кількісні показники для аналізу та оцінки резуль-
татів.

Таблиця 3
Основні цілі управлінського обліку за об’єктами управління

Об’єкти
управління

Відповідальні
за результат Цілі управлінського обліку

Кількісні показники, що 
використовуються для аналізу

та оцінки

Види 
діяльності

Підрозділи банку 
за видами 
операцій

- підтримка ліквідності;
- управління структурою балансу;
- управління ризиками, за видами ді-

яльності банку, хеджування ризиків;
- визначення фінансового результату 

за видами діяльності та в цілому по 
банку

- показники обсягів операцій за 
видами діяльності;

- чисті операційні доходи/витрати 
(з урахуванням трансфертних 
доходів/витрат);

- прямі та непрямі неопераційні 
витрати

Центри фінан-
сової відпові-

дальності

Керівники 
центрів

- управління плануванням та бюдже-
туванням як за центрами відпові-
дальності, так і в цілому по банку;

- управління ризиками, що вплива-
ють на прибуток та капітал;

- удосконалення системи мотивації 
персоналу;

- оптимізація організаційної структу-
ри банку

- показники обсягів за центрами 
відповідальності;

- чисті операційні доходи/витрати 
(з урахуванням трансфертних 
доходів/витрат);

- прямі та непрямі неопераційні 
витрати;

- показники рентабельності

Продукти та їх 
групи

Бізнес-напрями 
орієнтовані на 
продукт, мене-

джери з продажу

- збільшення продуктового ряду, по-
кращення якості продуктів;

- управління тарифами та ставками;
- організація бізнес-процесів як зба-

лансованої системи між переліком 
продуктів і клієнтськими сегмента-
ми;

- ефективне використання ресурсів 
та капіталу;

- ефективна система мотивації персо-
налу

- показники обсягів продажу;
- чисті операційні доходи/витрати 

(з урахуванням трансфертних 
доходів/витрат);

- прямі та непрямі неопераційні 
витрати

Клієнти та їх 
групи

Бізнес-напря-
ми, орієнтова-
ні на клієнта, 

клієнтсь кі 
менеджери

- розширення груп клієнтів (збіль-
шення клієнтської бази банку);

- оцінка ефективності продажу 
банківських продуктів у розрізі 
клієнтсь ких груп

- доходи/витрати за групами клі-
єнтів та окремими клієнтами;

- якісні показники обслуговуван-
ня клієнтів

Інвестиційні 
проекти

Керівники 
проектів

- ефективні інвестиційні рішення 
банку;

- управління джерелами фінансуван-
ня інвестицій

- грошові потоки за періодами;
- співвідношення і вартість влас-

ного та залученого капіталу;
- окупність інвестованого капіталу

Джерело: складено автором на основі [2]

На основі виокремлення фінансової струк-
тури, система управлінського обліку дозволяє 
об’єктивно визначати джерела утворення при-
бутку банку в розрізі підрозділів, продуктів та 
клієнтів, а також вибирати найбільш перспек-
тивні види бізнесу та оптимізовувати накладні 
витрати.

З урахуванням специфіки організації управ-
лінського обліку та формування управлінської 
звітності діяльність банку розподіляється на такі 
види діяльності:

а) комерційна – діяльність, пов’язана із за-
лученням та розміщенням коштів, наданням та 
отриманням послуг з обслуговування; 
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б) торговельна – діяльність з придбання або 
створення активів і пасивів з метою їх продажу 
протягом короткого періоду та (або) з метою 
отримання прибутку від короткотермінових ко-
ливань ціни або дилерської маржі, а також діяль-
ність із хеджування (страхування від ризиків) 
торговельних операцій; 

в) діяльність з управління активами та паси-
вами полягає у проведенні банком фінансових 
операцій з метою підтримання нормативного 
рівня ліквідності, оптимізації ризиків комерцій-
ної діяльності, їх хеджування, коригування до 
нормативних значень валютних позицій банку 
[1, с. 545].

Дані управлінського обліку дають можливість 
використовувати кількісні показники для визна-
чення:

- обсягів активів та пасивів за центрами відпо-
відальності та по банку в цілому (управлінський 
баланс);

- прибутковості окремих послуг і продуктів за 
видами діяльності банку;

- життєвого циклу продуктів та послуг їх ка-
налів продажу та оптимальні ціни;

- прибутковості окремих підрозділів (філій) 
та підрозділів банку, що не приносять необхідної 
віддачі;

- клієнтської бази, аналізу діяльності кожного 
клієнта та прибутковості окремих клієнтів.

Для підвищення ефективності управління 
ресурсами, аналізу прибутковості окремих під-
розділів банку та видів діяльності, моніторингу 
ризиків, інформаційного забезпечення бюджету-
вання створюються центри відповідальності.

Центр відповідальності – сфера діяльності, 
в межах якого встановлюється особиста відпо-
відальність його керівника за показники діяль-
ності, які він контролює [5, с. 130]. Саме центр 
відповідальності є базовим структурним елемен-
том загальної підсистеми управлінського обліку 
в банку. Оскільки і фінансова структура, і орга-
нізаційна, і сама методологія організації управ-
лінського обліку є індивідуальними для кожного 
банку, що залежать від його особливостей, спе-
ціалізації, традицій та практики управління, ці-
лей та завдань управлінського обліку, то і поділ 
банку на центри відповідальності залежить від 
чітко визначених взаємозв’язків між операціями, 
правильної ідентифікації доходів та витрат тощо. 
В залежності від напрямку діяльності структур-
них підрозділів та повноважень їх керівників ви-
діляють чотири типи центрів відповідальності: 
центри витрат, центри доходу (виділяються не 

завжди), центри прибутку, центри інвестицій.
Облік за центрами відповідальності – це така 

облікова система, яка забезпечує відображення, 
накопичення, аналіз і надання інформації про 
доходи, витрати та результати діяльності підроз-
ділів банку з метою контролю й оцінки їхньої ді-
яльності.

Ведення обліку за центрами відповідальності 
дає змогу забезпечити:

- підвищення продуктивності роботи керів-
ників;

- організацію самоконтролю центрів;
- упровадження гнучкої системи стимулюван-

ня праці працівників банку;
- удосконалення управління як банком зага-

лом, так і центрами зокрема [4, с. 66].
Банк має використовувати стандартні для всіх 

структурних підрозділів одного банку методи-
ки, що сформовані на єдиній базі даних. Банки 
здійснюють управлінський облік централізо-
вано службою управлінського обліку. Служба 
управлінського обліку забезпечує звірку даних 
управлінської звітності з відповідними даними 
бухгалтерського обліку, здійснює оцінку та моні-
торинг фінансових показників діяльності банку 
за об’єктами управління, та надає інформацію 
керівництву різних рівнів для прийняття рішень.

Висновок. Сучасний управлінський облік по-
винен бути системним, оперативним і одночасно 
забезпечувати стратегічний розвиток банку тоб-
то орієнтуватися не тільки на поточний резуль-
тат, а на ефективну діяльність у довгостроковому 
періоді, що спричиняє якісні зміни у всій струк-
турі та методах управління. Управлінський облік 
є невід’ємна частина менеджменту і враховує всі 
особливості роботи банку, повністю розкриває 
економічні, технічні можливості банку, ресур-
си, які використовуються, фінансові можливості 
тощо. Організація управлінського обліку в банку 
повинна передбачити можливість збору, вимі-
рювання, реєстрації, накопичення, оброблення, 
узагальнення інформації, необхідної для оцінки 
доходів, витрат, прибутковості та ефективності 
всіх об’єктів управління банку.

Дієвість системи управлінського обліку зале-
жить від факторів, що важливі для управління, 
які складаються в комплексну картину, прозору 
для контролю та аналізу (табл. 4). За цими показ-
никами управлінського обліку керівники можуть 
оцінити фінансову стабільність окремих видів 
бізнесу, клієнтів і продуктів, що забезпечує фі-
нансову стійкість банку.
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Таблиця 4

Основні фактори дієвості системи управлінського обліку

Фактори Пояснення

Правильність визначення та враху-
вання цілей банку, засобів їх досяг-
нення при розробці системи управ-
лінського обліку

Забезпечує прогноз майбутнього розвитку банку за всіма 
напрямками статутної діяльності з урахуванням практич-
них заходів за основними компонентами бізнесу: види ді-
яльності, групи клієнтів, банківські продукти, мережа фі-
лій, технології, персонал тощо 

Правильність визначення центрів від-
повідальності

Забезпечує вивчення менеджерами діяльності власних під-
розділів з позиції надходжень та видатків, а також опера-
тивність прийняття рішень на тому рівні управління, який 
максимально наближений до проблеми та краще за всіх 
розуміє її суть і шляхи вирішення 

Відповідність технології бізнес-про-
цесів завданням банку і системі 
управлінського обліку

Забезпечує здійснення оперативного контролю, оцінки 
прибутковості в розрізі за окремими клієнтами, продукта-
ми, бізнес-напрямками, підрозділами включаючи філіали. 
Забезпечує цільове використання та економії ресурсів банку

Правильність вибраної системи роз-
поділу накладних витрат

Грамотне управління витратами дозволяє впливати на 
ціну банківських послуг і відповідно на доходи банку 

Налагодженість горизонтальних 
зв’язків і розподіл системи відпові-
дальності щодо збирання інформації 
та складання бюджетів

Забезпечує побудову оптимального для банку процесу 
планування та бюджетування. Створює інформаційну 
інфраструктуру для забезпечення єдиного розуміння за-
дач і погодження дій на всіх рівнях управління

Прийнята система мотивації в банку

Правильно обрана система мотивації забезпечує викорис-
тання інтелектуального та творчого потенціалу працівни-
ків, покращує рівень фінансової дисципліни, відповідаль-
ність керівників, менеджерів та персоналу за результати 
роботи

Таким чином, успішне впровадження системи 
управлінського обліку в банку можливе тільки 
при системному підході і питання повинні роз-
глядатися в сукупності з питаннями формування 

відповідної методології, підготовлених спеціаліс-
тів, високоефективного операційного менедж-
менту й сучасних інформаційних технологій.
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Summary. The paper examines the role of 
management accounting in the sphere of the banking 
management. Organizational bases of management 
accounting and its functions are examined. The 

main objectives of object management accounting 
and quantitative data that are used for analysis and 
evaluation are determined in this article.
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Bank development in the market economy de-
fines strategic goals and objectives, the achievement 
of which realizes in the process of its activities. The 
effective management of the bank is a critical factor 
of the profitability and competitiveness. Management 
accounting provides the management system with 
the information at all levels for the decision-making 
in the sphere of the implementation of ongoing ac-
tivities and activities related to the future.

The value of the management accounting in the 
system of the bank management is permanently con-
firmed in the scientific papers and practice generally.

However, the most thorough study is required by 
the peculiarities of the management accounting or-
ganization in the bank management in the current 
conditions in order to ensure the long-term, efficient 
operation and bank’s development for the operation-
al and strategic goals achieving.

An important component of the success of each 
bank is an effective system of its financial and eco-

nomic activity managing that requires a specific set 
of management tools and enough qualified staff.

The management accounting system in each bank 
is unique because it takes into account the specific 
activity, provides an opportunity to improve ac-
countability and management control, that will help 
to achieve these goals:

- Strategic – evaluating the effectiveness of man-
agement strategies;

- Tactical – the quality of resource management 
improving;

- Operational – planning, control, decision-mak-
ing.

The management accounting system, for achiev-
ing the goals, should take into account the general 
directions of the bank development, the state of the 
financial accounting, the analysis, the planning and 
the control to affect the objects through management 
functions relationship, that form a closed-loop bank 
management (figure 1).

Management 
accounting 

Regulation System of the bank 
goals 

Control 

Analysis Accounting 

Planning 

Organization 

Motivation 

Figure 1. Management accounting in the bank management system
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The paper identifies the key functions performed 
by the management accounting:

1. Information – providing the managers at all 
levels with the information that is required for deci-
sion-making; 

2. Accounting – the internal users information 
providing about the bank’s activities;

3. Control – the performance targets and budgets 
control;

4. Analytical – the structural units and individual 
executors results researching;

5. Communication – the information formation, 
which is the mean of internal communication links 
between the management levels and structural de-
partments;

6. Forecast – to ensure the strategic planning and 
the bank development direction for achieving its 
strategic goals.

The article presents the main goals of manage-
ment accounting by the different objects of the man-
agement and their quantitative indexes for the results 
analysis and evaluation.

The management accounting data enable the us-
age of the quantitative indicators for determining as 
follows:

- the assets and liabilities amounts in the way of 
the responsibility centers and the bank as a whole in-
stitution (management balance);

- the individual services and products profitability 
in the way of the bank activity;

- the products and services life cycle in the way of 
the sales channels; best prices;

- the of individual units (branches) and bank units 
profitability that do not bring the desired impact;

- the customer base, the analysis of the clients ac-
tivity and the profitability of the individual clients.

In the large domestic banks, due to external con-
ditions, the financial structure changes radically, that 
complicates the control system. Bank units are iso-
lated in separate centers (responsibility centers) that 
have their own budgets.

The responsibility center – is an activity sphere, 
within the personal responsibility of the head for the 
activity performance is set. This responsibility cen-
ter is a basic structural element of the overall man-
agement accounting subsystem in the bank. There 
are four types of responsibility centers: cost centers, 
earning centers (not always are formed), profit cen-
ters, investment centers. The planning indicators that 
are focused on this center activity are reflected on the 
responsibility center budget.

The accounting in the ways of the responsibil-

ity centers – is an accounting system that provides 
mapping, accumulation, analysis and information 
providing about the costs and benefits of the bank’s 
departments for monitoring and assessing their per-
formance. 

The accounting in the ways of the responsibility 
centers helps to achieve:

- the improving of the managers productivity; 
- the self-organizing centers; 
- the introduction of the bank employees flexible 

motivation system; 
- the improving of the bank management as a 

whole and of the centers in particular.
The bank has to use standard methods for all 

structural units that are formed on a single database. 
The management accounting is advisable to realize 
by the management accounting service on the cen-
tralized base.

The management accounting service is to provide 
the reconciliation of the management reporting data 
with the relevant accounting data and the regular 
submission management accounts.

Conclusion. The paper gives an explanation of 
factors that affect the management accounting effec-
tiveness of:

1. Bank’s goals definition and consideration, the 
tools of the management accounting system.

2. Correctness of the responsibility centers defini-
tion.

3. Business process technologies compliance with 
the bank tasks bank and the management accounting 
system.

4. Correctness of the chosen expenses distribu-
tion system.

5. Coordination of the horizontal links and the 
responsibility sharing for information accumulation 
and budgeting.

6. Implementation of motivation system in the 
bank.

Due to management accounting, factors that are 
important for management form into a complex sys-
tem that is clear for monitoring and analysis. Accord-
ing to these indicators the managers can assess the 
financial stability of the individual businesses and 
products that provides financial sustainability of the 
bank.

Thus, the successful implementation of manage-
ment accounting system in the bank is possible only 
by the system approach, by forming the respective 
methodology, trained professionals, highly effective 
operational management and modern information 
technologies.
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Анотація. У статті розкрито особливості 
поняття фінансових звітів та їх аналізу, про-
ведено дослідження дефініцій понять звітності, 
економічного аналізу та фінансового стану. 
Встановлено структурно-логічні взаємозв’язки 
між видами економічного аналізу та видами 
звітності кредитних спілок. Визначено нор-
мативно-правову базу з регулювання питань 
аналізу фінансового стану кредитних спілок.

Аннотация. В статье раскрыты особенно-
сти понятия финансовых отчетов и их ана-
лиза, проведено исследование дефиниций по-
нятия отчетности, экономического анализа 
и финансового состояния. Установлено струк-
турно-логические взаимосвязи между видами 
экономического анализа и видам отчетности 
кредитных союзов. Представлено нормативно-
правовую базу по регулированию вопросов ана-
лиза финансового состояния кредитных союзов.

Ключові слова: економічний аналіз, кредитна спілка, фінансова звітність, фінансовий стан.
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Постанова проблеми. Небанківські фінансо-
ві установи, зокрема кредитні спілки, покликані 
заповнити нішу на сучасному ринку фінансових 
послуг. Саме кредитні спілки здатні задовольни-
ти фінансові потреби населення на паритетних 
основах. За останні роки, частка фінансових по-
слуг наданих населенню кредитними спілками 
збільшилась в декілька разів, і це свідчить про 
позитивні тенденції розвитку кредитного коопе-
рування в Україні.

Для подальшого розвитку кредитного коо-
перування необхідно налагодити швидкодію-
чу систему управління кредитною спілкою. Цю 
проблему можна вирішити шляхом розробки та 
введення альтернативних методик аналізу фінан-
сових звітів кредитних спілок. Це забезпечить 
своєчасне ухвалення управлінських рішень, на-
слідком якого є економічні вигоди.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження теоретичних та 
методологічних засад обліку та звітності кре-
дитних спілок здійснили такі вітчизняні вчені 
як С. В. Войцехівський, Н. І. Дорош, В. М. Пар-
хоменко, М. С. Пушкар, В. В. Сопко, В. Г. Швець 
та інші.

Дослідженням теоретичних та практичних ас-
пектів аналізу звітності підприємств, установ та ор-
ганізацій займалися такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, 
A. M. Поддєрьогін, Г. В. Савицька, В. М. Антоненко, 
В. В. Галушка, І. Т. Райковська, С. А. Рогоза, та бага-
то інших.

Мета статті є теоретичне і методичне обґрун-
тування положень з аналізу фінансових звітів 
кредитних спілок, встановлення взаємозв’язків 
між видами економічного аналізу та джерелами 
інформації.

Досягнення мети передбачає виконання таких 
завдань:

- визначити дефініцію поняття звітності, та 
виокремити специфічні ознаки фінансових зві-
тів, обґрунтувати поняття економічного аналізу 
та фінансового стану, виокремити особливості 
здійснення аналізу фінансових звітів кредитних 
спілок, встановити взаємозв’язки між видами 
аналізу та джерелами інформації;

- проаналізувати законодавчі та нормативно-
правові документи, які регулюють методику про-
ведення аналізу фінансового стану кредитних 
спілок;

- побудувати структурно-логічну схему аналі-
зу фінансового стану кредитних спілок.
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Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Інтернаціоналізація економічних 
відносин та їх ринкове спрямування зумовили 
потребу стандартизації обліку і звітності як ін-
формаційних засобів ділового спілкування та 
ефективного господарювання. Саме звітність на-
дає необхідну інформацію про майновий та фі-
нансовий стан суб’єкта господарювання, а також 
результати його виробничо-господарської діяль-
ності за звітний період. Ця інформація передусім 
повинна бути корисною, тобто має задовольняти 
потреби користувачів, насамперед в ухваленні 
управлінських рішень.

Звітність є досить різносторонньою категорі-

єю, тому серед науковців існують суперечності 
щодо її сутності.

Аналізуючи наведені в обліково-економічній 
літературі дефініції, слід зазначити, що більшість 
авторів при визначенні сутності терміну «звіт-
ність» використовують такі поняття, як систе-
ма (сукупність) показників, відомостей, даних, 
форм, звітів, спосіб узагальнення, процес, форма 
спостереження та ін. У таблиці 1 наведено осно-
вні підходи до трактування терміну «звітність», 
до того ж облікову літературу умовно поділено 
на два періоди: до 1991 року (період Радянсько-
го Союзу) та після 1991 року (період незалежної 
України) [1].

Таблиця 1
Трактування терміну «звітність»

№ Джерело Дефініція
1 2 3

До 1991р.

1 В. Г. Макаров Це система зведених показників виконання плану, що складаються за даними 
господарського обліку [2]

2 Ф. А. Михеєв Система показників, що відображають підсумки господарської діяльності за 
певний період [3]

Після 1991р.

3 М. В. Кужельний

Звітність як економічна категорія трактується за двома напрямами. З одного 
боку, вона є економічною інформацією про виробничу й фінансово-господар-
ську діяльність підприємства. З другого – звітність як елемент методу бухгал-
терського обліку – це метод узагальнення і подання інформації про результати 
діяльності підприємства [4]

4 Л. К. Сук,
П. Л. Сук

Це впорядкована система узагальнення показників, які характеризують діяль-
ність підприємства за певний період. Вона складається на підставі даних фінан-
сового обліку, містить кількісні та якісні характеристики діяльності підприєм-
ства [5]

5 В. С. Лень, 
В. В. Гливенко

Система підсумкових даних про господарську діяльність підприємства, що ха-
рактеризує роботу підприємства за певний період [6]

6 Ф. Ф. Бутинець, 
Н. А. Остап’юк

Це система узагальнюючих взаємопов’язаних показників, які відображають стан 
і використання господарських засобів суб’єкта підприємницької діяльності, їх 
призначення, джерела формування, фінансові результати, напрями використан-
ня прибутку тощо [7]

Дані таблиці свідчать, що поняття звітності 
трактується неоднозначно. Цікавою особливістю 
є те, що визначення цього поняття за часів СРСР 
досить відрізняється від трактування сучасними 
науковцями. Такі відмінності зумовлені різними 
типами економічних систем – командно-адміні-
стративною та ринковою.

Найкориснішу інформацію про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошо-
вих коштів підприємства за звітний період надає 
фінансова звітність, яка є підґрунтям для ухва-
лення управлінських рішень. Таким чином, до-
цільно визначити змістове навантаження понят-
тя фінансової звітності (табл. 2).
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Таблиця 2
Визначення поняття фінансової звітності у вітчизняних джерелах

№ Джерело Визначення поняття

1 2 3

1
Закон України «Про 

бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні»

Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства 
за звітний період [8]

2 Н. В. Чебанова, Т. Я. Чупир, 
Ю. А. Василенко

Документи що містять інформацію про фінансовий стан, результати 
діяльності, про рух грошових коштів підприємства за звітний пері-
од тощо [9]

3 Н. Г. Сичов, В. В. Ільїн Система показників, що відображають фінансовий стан економіч-
ного суб’єкта та результати його господарської діяльності [10]

4 Л. М. Біла Економічні показники суб’єкта господарської діяльності, що харак-
теризують статику і динаміку об’єктів бухгалтерського обліку [11]

5 Л. М. Волинец Структуроване подання інформації про фінансовий стан та фінан-
сові результати діяльності підприємства [12]

6 Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку 2000

Звіти, що відповідають потребам тих користувачів, які не можуть 
вимагати звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інфор-
маційних потреб [13]

7 Н. М. Ткаченко

Сукупність форм звітності, які складені на основі показників фінан-
сового обліку з метою отримання користувачем узагальненої інфор-
мації про фінансовий стан і діяльність підприємства, а також змі-
ни у його фінансовому становищі за звітний період у встановленій 
формі для прийняття цим користувачем ділових рішень [14]

Більшість вітчизняних авторів визначають по-
няття фінансової звітності як бухгалтерську звіт-
ність, документи, систему показників, структу-
роване подання інформації, чи сукупність форм 
звітності, які містять інформацію про фінансо-
вий стан, результати діяльності, та рух грошових 
коштів підприємства за звітний період. Тобто до-
цільно буде зарахувати до фінансової звітності ті 
звіти, які мають вищезазначені характеристики.

Кредитні спілки складають доволі широкий 
спектр звітності, який охоплює як фінансову (ви-
значену такою законодавством) та спеціальну 
звітність, так і звітність до податкової служби, 
держкомстату та фондів соціального страхуван-
ня (рис. 1).

З огляду на поняття фінансової звітності, мож-
на констатувати належність таких видів звітності 
кредитних спілок як спеціальна та податкова до 
різновидів фінансових звітів, оскільки в них при-
сутні невід’ємні атрибути фінансової звітності.

Фінансові звіти містять у собі значний об-
сяг інформації, яка підлягає аналізу у вигляді 
аналітичних процедур, результатом чого і буде 
генерація управлінського рішення. Тобто аналіз 
фінансових звітів є однією з ключових ланок у 
процесі менеджменту підприємством.

Враховуючи значну роль аналізу у проце-
сах здійснення господарської діяльності, варто 
детально окреслити дефініцію цього поняття 
(табл. 3).

Дані таблиці 3 дають змогу виокремити осно-
вні ознаки економічного аналізу, це передусім 
наявність системи спеціальних знань, процес 
дослідження у вигляді проведення аналітичних 
процедур які спираються на вищезазначену сис-
тему знань, а також виявлення прихованих ре-
зервів, використання яких в майбутньому дасть 
змогу збільшити економічні вигоди для підпри-
ємства.
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Таблиця 3
Трактування поняття економічного аналізу

                 Ознаки аналізу

Автори
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Ви
яв
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нн

я 
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зе
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М. І. Баканов, А. Д. Шеремет +
Є. Хелферт +

Г. В. Савицька +
З. М. Завялова +
В. М. Мельник +

Є. В. Мних +
І. Ф. Прокопенко, В. І. Гапiн,

З. Ф. Петряєва
+

П. Ю. Буряк +
Н. В. Тарасенко +

І. І. Цигилик,
С. О. Кропельницька,

О. І. Мозіль

+

Разом 2 2 1 1 1 1 2

Джерело: складено автором на основі [15-19]

Для здійснення господарської діяльності кре-
дитних спілок, так само як і для інших суб’єктів 
господарювання, проведення економічного 
аналізу є невід’ємною частиною ефективного 
менеджменту. Проведення аналізу фінансових 
звітів кредитної спілки дає змогу оцінити відпо-
відність фінансового стану нормативним показ-
никам, що встановлені законодавчо, дає змогу 
виокремити невикористані резерви підвищення 
ефективності діяльності, тощо.

Взаємозв’язок видів аналізу, які можна про-
вести на основі фінансових звітів кредитної 
спілки, поняття яких встановлено вище, пред-
ставлено на рис. 2.

Оскільки будь-який вид аналізу проводиться 
на основі фінансових звітів, які є структурованим 
відображенням інформації про фінансовий стан, 
результати діяльності та рух грошових коштів, то 
відповідно і аналіз цих звітів буде спрямовувати-
ся на ці елементи, саме тому аналіз фінансового 
стану кредитної спілки доцільно дослідити окре-
мо від інших видів аналізу.

Не менш важливим є корисність аналізу саме 
фінансового стану кредитної спілки, оскільки до 
нього належать ті компоненти, які є найвагомі-
шими для користувачів звітності. Але щодо само-
го поняття фінансового стану, існує велика кіль-
кість поглядів та думок, які як доповнюють одна 
одну, так і суперечать (табл. 4).

Таблиця 4
Визначення поняття фінансового стану
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Великий економічний словник +
А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, 

Т. С. Смовженко
+
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Рис. 2. Взаємозв’язок видів звітності кредитної спілки та видів економічного аналізу

Джерело: складено автором на основі [15-19]

Н. А. Русак, В. А. Русак +
В. Г. Бєлоліпецький +

В. В. Ковальов, О. Н. Волкова +

Г. В. Савицька +
М. Я. Коробов +

М. Г. Чумаченко +
Разом 1 3 1 1 1 1

продовження таблиці 4
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Як видно з таблиці 4, більшість авторів схо-
дяться на тому, що фінансовий стан це показник 
забезпеченості підприємства фінансовими ре-
сурсами, що характеризують рівень платоспро-
можності та конкурентоспроможності, але в той 
же час існують і дещо однобокі погляди на по-
няття фінансового стану, оскільки автори визна-
чають це поняття виключно в аспекті активів або 
ж капіталу.

Проведення аналізу фінансового стану є до-
сить важливим процесом, оскільки саме від його 
результатів буде залежати майбутнє управлінське 
рішення. У зв’язку з цим, існує низка норматив-
но-правових актів які в більшій чи меншій мірі 
регулюють методику його проведення (табл. 5).

Таблиця 5
Нормативно-правове регулювання аналізу фінансового стану

№
Назва нормативного документа

Реквізити 
нормативного 

документа

Питання звітності, які регламентує
 нормативний документ

1 2 3 4
Нормативно-правові акти з регулювання аналізу фінансового стану підприємств та організацій

1
Методичні рекомендації з аналізу і 
оцінки фінансового стану підпри-
ємств

28.07.2006р.

Розкривається зміст експрес-аналізу і поглибле-
ного факторного аналізу фінансового стану під-
приємства. Розробляються висновки і пропозиції 
щодо підвищення ефективності господарсько-фі-
нансової діяльності, раціонального розміщення 
і примноження власного капіталу, забезпечення 
рентабельності та фінансової стійкості підпри-
ємства

2

Про затвердження Положення про 
порядок здійснення аналізу фінансо-
вого стану підприємств, що підляга-
ють приватизації

26.01.2001р., 
№ 49/121

Встановлює єдиний порядок та основні методич-
ні засади проведення за спрощеною схемою ана-
лізу фінансового стану підприємств, що підляга-
ють приватизації

3
Щодо Методичних рекомендацій по 
аналізу фінансово-господарського 
стану підприємств та організацій

27.01.1998р., 
759/10/20-2117

Вивчення завантаженості підприємств, органі-
зацій податками та зборами по періодах звітного 
року, відслідковування їх нарахування;- аналіз 
показників, які впливають на кінцеві фінансові 
результати;- розробка пропозицій, спрямованих 
на нормалізацію виробництва і реалізацію про-
дукції, а також покращення фінансового стану

4

Про затвердження Порядку про-
ведення аналізу фінансово-госпо-
дарського стану суб’єктів господа-
рювання державних підприємств і 
підприємств, у статутному капіталі 
яких частка державної власності пе-
ревищує п’ятдесят відсотків, та під-
готовки на запити суду, прокуратури 
або іншого уповноваженого органу 
висновків про наявність ознак фік-
тивного банкрутства, доведення до 
банкрутства, приховування стійкої 
фінансової неспроможності, неза-
конних дій у разі банкрутства

26.02.2013р., 
№ 327/5

Встановлює порядок проведення аналізу фінан-
сово-господарського стану суб’єктів господа-
рювання державних підприємств і підприємств, 
у статутному капіталі яких частка державної 
власності перевищує п’ятдесят відсотків, та під-
готовки на запити суду, прокуратури або іншого 
уповноваженого органу висновків про наявність 
ознак фіктивного банкрутства, доведення до бан-
крутства, приховування стійкої фінансової не-
спроможності, незаконних дій у разі банкрутства

5
Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том

14.05.1992р., 
№ 2343-XII

Визначає фінансовий стан боржника з метою від-
новлення його платоспроможності або визнання 
його банкрутом
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6

Про затвердження Методичних ре-
комендацій щодо виявлення ознак 
неплатоспроможності підприємства 
та ознак дій з приховування банкрут-
ства, фіктивного банкрутства чи до-
ведення до банкрутства

19.01.2006р., 
№ 14

Визначається однозначні підходи під час аналізу 
фінансово-господарського стану підприємств на 
предмет виявлення ознак неплатоспроможності 
підприємства та дій з приховування банкрутства, 
фіктивного банкрутства чи доведення до бан-
крутства

7
Методика інтегральної оцінки інвес-
тиційної привабливості підприємств 
та організацій

23.02.1998р., 
№ 22

Визначає інтегральний показник інвестиційної 
привабливості підприємств та організацій

8

Методика проведення поглибленого 
аналізу фінансово-господарського 
стану неплатоспроможних підпри-
ємств та організацій 

27.06.1997р.,
№81

Оцінка результатів господарської діяльності за 
попередній та поточний роки, виявлення факто-
рів, які позитивно чи негативно вплинули на кін-
цеві показники роботи підприємства

Нормативно-правові акти з регулювання питань аналізу фінансового стану кредитних спілок

9 Закон України «Про кредитні спілки» 20.12.2001р. 
№ 2908-III

10
Закон України «Про фінансові послу-
ги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг»

12.07.2001р., 
№ 2664-III

Встановлює основні критерії пруденційного на-
гляду який базується на регулярному проведенні 
оцінки загального фінансового стану фінансо-
вої установи, результатів діяльності системи та 
якості управління нею, дотриманні обов'язкових 
нормативів та інших показників і вимог, що об-
межують ризики за операціями з фінансовими 
активами

11

Про затвердження Положення про 
фінансові нормативи діяльності кре-
дитних спілок та об’єднаних кре-
дитних спілок: Розпорядження Дер-
жавної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України 

16.01.2004р.,
№ 7

Встановлює нормативи щодо капіталу, плато-
спроможності, якості активів, ризиковості опера-
цій, прибутковості та ліквідності, порядок фор-
мування та використання страхового резерву, а 
також критерії якості системи управління

Джерело: складено автором на основі [20-30]

продовження таблиці 5

Структурно-логічна схема взаємозв’язків під-
видів аналізу фінансового стану кредитної спілки 
та джерел інформації, на основі яких відбуваєть-
ся аналіз, представлена на рис. 3.

Всі наведені вище види аналізу звітності кре-
дитних спілок є складовими цілісної системи еко-
номічного аналізу, який, як і будь-яка інша наука, 
має свій метод пізнання дійсності. Під методом 
економічного аналізу розуміють науково обґрун-
товану систему теоретико-пізнавальних кате-
горій, принципів, способів та спеціальних при-
йомів дослідження, що дають змогу ухвалювати 
обґрунтовані управлінські рішення і базуються 
на діалектичному методі пізнання.

Саме за допомогою прийомів економічного 
аналізу стає можливим саме проведення аналі-
тичних процедур. Прийоми економічного аналі-
зу, що застосовуються при аналізі звітності кре-
дитних спілок наведено на рис. 3.

Аналіз звітності проводять як працівники 
кредитної спілки, так і аудитори, оскільки до-
стовірність і повнота річної звітності кредитної 
спілки повинна бути підтверджена незалежним 
аудитором (аудиторською фірмою). 

Таким чином, аналіз фінансових звітності кре-
дитних спілок є надзвичайно важливим, оскіль-
ки дає змогу оцінити діяльність кредитної спілки 
як фінансової установи та окремого господарюю-
чого суб’єкта.
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Висновки. Здійснивши дослідження особли-
востей фінансових звітів кредитних спілок та ме-
тодики їх аналізу, отримали такі результати:

- Більшість науковців при визначенні сутнос-
ті терміну «звітність» використовують такі по-
няття, як система (сукупність) показників, відо-
мостей, даних, форм, звітів, спосіб узагальнення, 
процес, форма спостереження та ін.

- Найкориснішу інформацію про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошо-
вих коштів підприємства за звітний період надає 
фінансова звітність.

Вітчизняні автори визначають поняття фі-
нансової звітності як бухгалтерську звітність, 
документи, систему показників, структуроване 
подання інформації, чи як сукупність форм звіт-
ності, які містять інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності, та рух грошових ко-
штів підприємства за звітний період. Тобто до-
цільно буде зарахувати до фінансової звітності ті 
звіти, які мають вищезазначені характеристики. 
З огляду на поняття фінансової звітності, можна 
констатувати належність таких видів звітності 
кредитних спілок як спеціальна та податкова до 
різновидів фінансових звітів, оскільки в них при-
сутні невід’ємні атрибути фінансової звітності.

- Процес аналізу спрямований на обробку 
фінансових звітів, які є структурованим відо-
браженням інформації про фінансовий стан, ре-
зультати діяльності та рух грошових коштів, від-
повідно всі ці елементи і будуть об’єктом аналізу.

- Особливостями аналізу звітності кредитних 

спілок є те, що вони зобов’язані дотримуватися 
розроблених та встановлених НКФП нормативів 
щодо капіталу, платоспроможності, якості акти-
вів, ризиковості операцій, прибутковості та лік-
відності, порядок формування та використання 
страхового резерву, а також критерії якості сис-
теми управління. Ці нормативи призначені для 
забезпечення стабільної діяльності кредитних 
спілок та об’єднаних кредитних спілок, своєчас-
ного виконання ними зобов’язань перед своїми 
членами, а також запобігання можливим втратам 
капіталу через ризики, що притаманні діяльності 
кредитних спілок.

- Серед всіх напрямків економічного аналі-
зу звітності кредитних спілок найважливішим 
є аналіз фінансового стану кредитної спілки, 
оскільки саме він включає в себе ті компоненти, 
які є найкориснішими для користувачів звітнос-
ті. Науковці сходяться на тому, що фінансовий 
стан це показник забезпеченості підприємства 
фінансовими ресурсами, що характеризують 
рівень платоспроможності та конкурентоспро-
можності.

Отже, процес аналізу звітності кредитних 
спілок є надзвичайно важливим, оскільки дає 
змогу оцінити діяльність кредитної спілки як 
фінансової установи та окремого господарюю-
чого суб’єкта. Ця робота може служити інфор-
маційним джерелом для подальших досліджень 
пов’язаних із проблемами економічного аналізу 
та звітності кредитних спілок.
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The current stage of development of the financial 
services market does not provide objective assurance 
that individuals can get financial services they need, 
including micro-credit, without any obstacles. 
Banking institutions make it difficult to process loans 
to individuals, the best alternative are credit unions.

For further development of credit cooperation it 
is necessary to establish fast-acting control system of 
the credit union. This problem can be solved through 
the development and introduction of alternative 
techniques for analyzing the credit unions statements, 
which will provide timely making of management 
decisions, resulting in economic benefits.

An important contribution to the study of 
the theoretical and methodological principles of 
accounting and reporting of the credit unions was 
made by such scientists as S. V. Voitsekhivsky, N. I. Do-
rosh, V. M. Parkhomenko, M. S. Pushkar, V. V. Sopko, 
V. G. Shvets and others.

The aim of the study is the theoretical and 
methodological analysis of financial statements of 
credit unions, establishing linkages between types of 
the economic analysis and information sources.

After having completed the study of features of 
financial statements of credit unions and methods of 
their analysis, the following results were obtained:

- most researchers in determining the nature 
of the term “accountability” use concepts such as 
system (complex) of indicators, information, data, 
forms, reports, method of synthesis, process, form of 
observation etc.

- the most useful information about the financial 
position, results of operations and cash flows of the 
enterprise for the reporting period is provided in 
the financial statements. Domestic authors define 
the concept of financial statements as accounting 
statements, documents, system of indicators, 
structured presentation of information, or a set of 
reporting forms, which contain information about 
the financial position, results of operations and cash 
flows of the enterprise for the reporting period. That 
is, it would be appropriate to assign to the financial 
statements of the reports that have the above 
characteristics. Based on the concept of financial 
statements, belonging of such types of reporting of 
the credit unions as special and tax reporting to the 
kinds of financial statements can be stated, because 
they contain inherent attributes of the financial 
statements.

- аnalysis process is aimed at handling the financial 
statements that are structured display of information 
about the financial position, results of operations and 
cash flows, accordingly, these items are the subject of 
analysis.

- рarticular feature of the analysis reporting of the 
credit unions is that they are required to adhere to 
NKFP developed and established norms for capital, 
solvency, asset quality, risk of operations, profitability 
and liquidity, formation and use of insurance reserves, 
as well as criteria for quality of the management 
system. These standards are designed to ensure the 
sustainability of the credit unions and merged credit 

Summary. The features of financial reporting 
and analysis are described in the article. Definitions 
of the concepts of financial reporting, economic 
analysis and financial condition are investigated. 

Structural and logical correlations between the types 
of economic analysis and credit unions reporting 
are studied. Legal framework for regulation of credit 
unions’ financial analysis is determined.

Key words: economic analysis, credit union, financial reporting, financial condition.
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unions, to timely perform their obligations to their 
members and to prevent possible capital losses due to 
the risks inherent in the business of the credit unions.

- аmong all areas of the economic analysis of 
the credit unions reports, the most important is 
the analysis of the financial condition of the credit 
union, since it includes those components that are 
most useful to users of those reports. Scientists agree 
that the financial position is the indicator of financial 

resources of the enterprise that characterize the level 
of solvency and competitiveness.

Therefore, the process of the credit unions 
reporting analysis is extremely important because it 
allows evaluating the activities of the credit union as 
a financial institution and a separate entity. This study 
can serve as a source of information for the further 
research related to the problems of the economic 
analysis and the credit unions reporting.
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Аннотация. В статье рассмотрены направ-
ления экономической интерпретации резуль-
татов оценки инновационного потенциала 
предприятия методом сценариев, включающие 
определение уровня формирования инновацион-
ного потенциала предприятия, уточнение тен-
денций в данной сфере и выбор оптимальной ин-
новационной стратегии.

Анотація. У статті розглянуто напрямки 
економічної інтерпретації результатів оцінки 
інноваційного потенціалу підприємства ме-
тодом сценаріїв, що включають визначення 
рівня формування інноваційного потенціалу 
підприємства, уточнення тенденцій у цій сфері 
і вибір оптимальної інноваційної стратегії.

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, метод сценариев, классы и варианты сценариев, тенденции формирования 
инновационного потенциала предприятия.

Ключові слова: інноваційний потенціал підприємства, метод сценаріїв, класи та варіанти сценаріїв, тенденції формування інноваційного 
потенціалу підприємства.

Постановка проблемы. В настоящее время 
Республика Беларусь находится на этапе инте-
грации в мировой процесс становления иннова-
ционной экономики, основанной на интеллек-
туализации основных факторов производства, 
внедрении нововведений во все сферы деятель-
ности предприятий. Значительное влияние на 
скорость и качество инновационных процессов 
оказывает накопленный управленческий опыт 
и уровень развития предприятия, создающие 
базу для осуществления инновационной де-
ятельности. Именно такие исходные условия 
определяют стратегию и тактику предприятия в 
области инноваций, предопределяют его успех 
в конкурентной борьбе на рынке. Поэтому осо-
бую актуальность для предприятий Республики 
Беларусь представляют проблемы эффективного 
формирования и управления инновационным 
потенциалом предприятия (ИПП) как осно-
вной предпосылки к инновационному разви-
тию. Управление инновационным потенциалом, 
как и любым другим экономическим явлением, 

строится на его количественном измерении. 
Однако сами по себе результаты оценки пред-
ставляют собой достаточно ограниченную ин-
формацию и поэтому должны быть качественно 
интерпретированы. Это позволит более детально 
исследовать тенденции в области формирования 
и использования инновационного потенциала, 
предсказать будущее развитие инновационного 
процесса, выделить сильные и слабые стороны 
в инновационной сфере предприятия и опреде-
лить рациональные средства воздействия на них.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В экономической литературе большое вни-
мание уделяется вопросам инновационного ме-
неджмента предприятий. Они нашли отражение 
в трудах таких зарубежных ученых-экономистов и 
практиков как П. Друкер, А. Клайкнехт, Х. Кларк, 
С. Кузнец, Г. Менш, М. Портер, Б. Твисс, Й. Шум-
петер и другие. Среди украинских авторов боль-
шой вклад в разработку теории инноваций вне-
сли: В. Н. Гончаров, Е. В. Иванова, С. М. Ильяшенко, 
В. О. Калишенко, И. С. Кладченко, С. И. Крав  ченко, 
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Л. С. Мартюшева, А. Николаев, А. В. Савчук и 
другие. В Российской Федерации проблемами 
инноваций занимаются А. В. Васильев, П. Н. Зав-
лин, Г. Б. Клейнер, Н. Д. Кондратьев, Д. С. Львов, 
К. И. Плетнев, А. И. Пригожин, А. А. Трифилова, 
Р. А. Фатхутдинов и другие. В  Республике Бела-
русь – В. Ф. Байнев, Н. И. Богдан, Л. Н. Давыденко, 
М. В. Мясникович, Л. Н. Нехорошева, С. С. Поло-
ник, И. М. Удовенко, В. Н. Шимов и другие.

Выделение нерешенных ранее проблем, 
которым посвящается данная статья. Несмотря 
на значимость научных результатов исследуемых 
публикаций до сих пор не выработан единый ме-
тодический инструментарий оценки инноваци-
онного потенциала предприятия и направления 
использования результатов такой оценки в сфере 
управления им. 

Целью статьи является разработка направ-
лений экономической интерпретации тенден-
ций формирования инновационного потенциала 
предприятия методом сценариев.

Обоснование полученных научных резуль-
татов.

На основе исследования методического ин-
струментария оценки ИПП проведена группи-
ровка основных подходов к оценке ИПП [1; 2]. 
Среди них:

- методики оценки ИПП, основанные на 
отдельных показателях инновационной среды 

предприятия (показатели кадровых, финансовых 
ресурсов, материально-технической базы, ре-
зультатов инновационной деятельности и др.);

- методики оценки ИПП на основе оценки его 
структурных компонентов;

- методики оценки ИПП, основанные 
на показателях, классифицированных по 
экономическому содержанию (затратные, 
кадровые, результативные показатели, показа-
тели продолжительности создания и внедрения 
инноваций и др.);

- методики определения интегрального пока-
зателя ИПП на основе частных показателей его 
структурных компонентов [1; 2].

Мы придерживаемся точки зрения авто-
ров, являющихся сторонниками четвертой 
группы методик. В связи с этим предлагаем 
осуществлять расчет интегрального показате-
ля формирования ИПП на основе отдельных 
показателей его структурных компонентов ме-
тодом консолидированных коэффициентов во 
взвешенных баллах [1; 2]. Согласно авторской 
методике получаем значение данного показателя 
в диапазоне от 0,00 до 100,00 взвешенных бал-
лов. Само по себе значение не дает достаточных 
информационных возможностей для принятия 
грамотных управленческих решений в данной 
сфере, поэтому считаем целесообразным ранжи-
ровать их на пять основных групп (таблица 1).

Таблица 1
Уровень формирования ИПП в зависимости от значения во взвешенных баллах

Уровень формирования ИПП Взвешенные баллы Инновационная стратегия
Нулевой 0,00 I «топтания на месте»
Низкий 0,01-30,00 II «незначительных модификаций»
Средний 30,01-50,00 III «последователя»
Высокий 50,01-80,00 IV «следования за лидером»

Максимальный 80,01-100,00 V «лидера»

Источник: разработка автора

Уровень формирования ИПП показывает 
степень готовности предприятия к инноваци-
онной деятельности: максимальную, высокую, 
среднюю, низкую или нулевую. Он выступает 
информационной базой выбора оптимальной 
инновационной стратегии, которая может быть 
принята к реализации на основе сформированных 
инновационных условий. Уровню ИПП соответ-
ствует одна из пяти инновационных стратегий:

- стратегия I «топтания на месте» соответ-
ствует нулевому уровню ИПП и означает отсут-
ствие возможностей даже для осуществления 

незначительных усовершенствований;
- стратегия II «незначительных модифи-

каций» при уровне ИПП, равном 0,01-30,00 
взвешенных баллов, свидетельствует о возмож-
ности незначительных технических или внешних 
изменений в продукции, не оказывающих значи-
тельного влияния на параметры, свойства, стои-
мость изделия, его компоненты и материалы;

- стратегия III «последователя», которую 
следует избрать предприятию с уровнем ИПП 
30,01-50,00 взвешенных баллов, подразумева-
ет внедрение имитационных инноваций, ранее 
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выпущенных другими производителями, но еще 
новых для рынка за счет покупки лицензии на 
производство такой продукции, приобретения 
предприятия-новатора либо собственных разра-
боток;

- стратегия IV «следования за лидером» 
свойственна предприятиям с уровнем иннова-
ционного потенциала 50,01-80,00 взвешенных 
баллов, имеющим возможность осуществлять 
собственные НИОКР либо приобретать новей-
шие разработки у лидеров;

- стратегия V «лидера», характеризую-
щаяся возможностью внедрения базисных 
(радикальных) инноваций, стратегических ин-
новаций, включающих создание принципиально 
новых видов продукции, технологии, методов 
организации и управления, является оптималь-
ной для предприятий, инновационный потен-
циал которых находится в пределах 80,01-100,00 
взвешенных баллов.

Диапазоны значений ИПП во взвешенных 
баллах, соответствующие определенным 
инновационным стратегиям предприятия, не яв-
ляются постоянными величинами и будут требо-
вать пересмотра с течением времени. Это связано 
с неизбежными изменениями в сфере инноваций 
в стране и мире, предъявляющими новые, более 
высокие требования к условиям осуществления 
инновационной деятельности, а именно ИПП.

Инновационная стратегия устанавливает 
направления инновационной деятельности, а 
также способы организации работы по фор-
мированию и реализации инновационного по-
тенциала. В связи с тем, что инновационный 
потенциал является частью совокупного потен-
циала предприятия, инновационная стратегия 
должна эффективно интегрироваться в общую 
экономическую стратегию предприятия. Одна-
ко в тех направлениях экономической стратегии, 
которые определяют действия относительно но-
вовведений, инновационной стратегии принад-
лежит решающая роль [3].

Правильно выбранная инновационная стра-
тегия предвосхищает будущие возможности и 
опасности инновационной деятельности, по-
дразумевает поиск альтернативных решений и 
выбор наиболее эффективного из них, способ-
ствует непрерывному изменению достигнутого 
состояния предприятия [4–6].

Для реализации определенного вида страте-
гии не может существовать одного единственно 
верного способа для всех исследуемых предпри-
ятий, т.к. вид стратегии согласно классификации 

автора соответствует не одному, а определенно-
му диапазону значений. Поэтому для принятия 
оптимальных управленческих решений необхо-
димо в рамках каждого вида стратегии преду-
смотреть несколько вариантов, детализирующих 
ситуацию.

В процессе разработки и принятия управ-
ленческих решений широкое распространение 
получил метод сценариев [7–11]. Данный метод 
предполагает создание технологий разработки 
альтернативных вариантов сценариев, обеспечи-
вающих более высокую вероятность выработки 
эффективного решения в тех ситуациях, когда 
это возможно, и более высокую вероятность све-
дения ожидаемых потерь к минимуму в тех си-
туациях, когда потери неизбежны [7–11]. В сце-
нарии четко определяются основные параметры, 
характеризующие ситуацию исследуемого 
объекта; эталонные значения по каждому пара-
метру; параметры выбора вариантов сценариев 
[10]. 

Сценарии позволяют более полно и отчетли-
во определить перспективы развития ситуации, 
своевременно осознать опасности, которыми 
чреваты неудачные управленческие воздей-
ствия или неблагоприятное развитие событий. К 
существенным преимуществам сценарного мето-
да следует отнести возможность изучения исто-
рии объекта, выявление его современного состо-
яния по отношению к эталону, прогнозирование 
будущего развития объекта, выбор оптимально-
го управленческого решения.

Реализацию инновационной стратегии 
целесообразно осуществлять, опираясь на 
классы и варианты сценариев, более подробно 
описывающие и уточняющие тенденции ИПП 
(таблица 2).

Выбор варианта сценария формирования 
ИПП проводится в соответствие с таблицей 2 в 
следующей последовательности:

а) определение значения интегрального пока-
зателя формирования ИПП (сформированного и 
базового) во взвешенных баллах от 0,00 до 100,00;

б) определение уровня формирования ИПП 
(сформированного и базового) – нулевого, низ-
кого, среднего, высокого, максимального;

в) определение инновационной стратегии по 
уровню формирования ИПП (сформированного 
и базового) – I, II, III, IV или V вида;

г) определение класса сценариев для уровня 
формирования ИПП (сформированного и базо-
вого) – А, В, С или D;
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д) сопоставление сформированного уровня 
формирования ИПП с его базовым значением;

е) выбор варианта сценария формирования 
ИПП (одного из шести возможных для каждого 
класса).

В таблице представлены четыре класса сце-
нариев формирования ИПП (А, В, С, D), где 
А – наивысший (наиболее благоприятный для 
предприятия) класс сценариев, соответству-
ющий наиболее продвинутой инновационной 
стратегии V вида (стратегии «лидера»). В та-
блице предусмотрено девять различных вари-
антов сценариев, составляющих три группы: 
отрицательные, стабильные и положительные 
тенденции формирования ИПП. В группе 
отрицательных и положительных тенденций 
возможны медленные, умеренные и прогресси-
рующие тенденции. 

Положительные (отрицательные) прогрес-
сирующие тенденции описывают ситуацию 
повышения (понижения) сформированного 
уровня по сравнению с базовым ИПП и иннова-
ционной стратегии соответственно на три пунк-
та. Прогрессирующие положительные тенденции 
(А+++) возможны в случае повышения сформиро-
ванного уровня ИПП по сравнению с базовым с 
низкого (0,01-30,00 взвешенных баллов) до мак-
симального (80,01-100,00 взвешенных баллов). 
Данная тенденция характерна только для класса 
сценариев А. Прогрессирующие отрицательные 
тенденции (D---) означают падение сформиро-
ванного уровня ИПП по отношению к базовому 
с максимального (80,01-100,00 взвешенных бал-
лов) до низкого (0,01-30,00 взвешенных баллов). 
Такая тенденция возможна только в классе сце-
нариев D.

Положительные (отрицательные) умеренные 
тенденции означают повышение (понижение) 
уровня ИПП, приводящее к изменению инно-
вационной стратегии на два пункта. В случае 
положительных умеренных тенденций – со сред-
него (III) до максимального (V) уровня в классе 
сценариев А (вариант сценариев А++) и с низкого 
уровня (II) до высокого (IV) в классе сценариев В 
(вариант сценариев В++). В случае отрицательных 
умеренных тенденций – с высокого (IV) до низ-
кого (II) в классе сценариев D (D- -), а также с мак-
симального (V) до среднего (III) в классе сцена-
риев С (вариант сценариев С- -).

Положительные (отрицательные) медленные 
тенденции характеризуют повышение (пониже-
ние) уровня ИПП и, следовательно, инноваци-
онной стратегии на один пункт. Положительные 

медленные тенденции присущи классам А, В и 
С в соответствующих вариантах А+ (повышение 
с высокого до максимального уровня, со стра-
тегии IV до стратегии V), В+ (повышение со 
среднего до высокого уровня, со стратегии III 
до стратегии IV), и С+ (повышение с низкого 
до среднего уровня, со стратегии II до страте-
гии III). Отрицательные медленные тенденции 
описывают варианты В- (понижение с макси-
мального уровня до высокого, со стратегии V до 
IV), С- (понижение с высокого уровня до сред-
него, со стратегии IV до III) и D- (понижение со 
среднего уровня до низкого, со стратегии III до 
II).

Стабильные тенденции имеют место в ситу-
ации, когда значение сформированного инте-
грального показателя ИПП находится на том же 
уровне, что и базового, и инновационная стра-
тегия остается прежней. Они характерны для 
всех четырех классов сценариев. Стабильные 
тенденции детализируются на отрицательные, 
нейтральные и положительные. Первые означа-
ют изменение в сторону снижения интеграль-
ного показателя ИПП в рамках своего уровня и 
стратегии. К ним относятся варианты сценариев 
А=-, В=-, С=- и D=-. Положительные описывают про-
тивоположное изменение и представляют собой 
варианты А=+, В=+, С=+ и D=+. Нейтральные означа-
ют равенство сформированного и базового уров-
ней интегрального показателя ИПП (варианты 
А=, В=, С= и D=).

В каждом классе сценариев предусмотрены 
шесть вариантов сценариев. Невозможность 
детализации классов сценариев на все девять 
вариантов объясняется различной степенью 
проявления отрицательных и положительных 
инновационных изменений при различном уров-
не ИПП. Например, при максимальном уров-
не ИПП снижается вероятность наступления 
отрицательных изменений. И, наоборот, при 
низком уровне ИПП невозможно наступление 
положительных тенденций в соответствие с 
классификацией автора.

Класс сценариев для уровня ИПП, равного 
0,00 взвешенных баллов (нулевой уровень) не 
предусмотрен, т.к. при отсутствии ИПП логичес-
ки не уместно говорить о тенденциях его разви-
тия в данный период.

В случае оценки уровня ИПП в течение не-
скольких лет и выявления одинаковых вариантов 
сценариев формирования ИПП следует говорить 
об устойчивом характере развития данного про-
цесса.
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Варианты сценариев, качественно интерпре-
тирующие количественную оценку показателя 
формирования ИПП, выступают отправной точ-
кой разработки и принятия управленческих ре-
шений в сфере ИПП.

Выводы. Экономическая интерпретация ре-
зультатов оценки ИПП методом сценариев зна-
чительно расширяет информационную базу 

управления инновационной деятельностью 
предприятия. Она позволяет определить уровень 
формирования ИПП, уточнить тенденции фор-
мирования ИПП, выбрать оптимальную инно-
вационную стратегию, а, следовательно, опред-
елить цели, задачи, направления инновационной 
деятельности, предвидеть возможные риски в 
сфере инноваций и способы их минимизации.
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Summary. The article describes the directions of 
economic interpretation of the results of enterprise 
innovative potential estimation by scenarios method 
including determination of the level of company 

innovative potential formation, specification of 
trends in this area and choice of optimal innovation 
strategy.

Key word: innovative potential of an enterprise, scenarios method, classes and options of scenarios, trends of innovation potential of an enterprise.

Problems of management of innovative potential 
of an enterprise (IPE) as initial condition for the im-
plementation of innovation activity are of particular 
important at the stage of innovative economy devel-
opment. IPE management is based on its quantitative 
evaluation and qualitative interpretation of received 
results. 

The article proposes to carry out the calculation 
of an integral formation of IPE index on the basis of 
selected indicators of its structural components us-
ing the method of consolidated ratios. Integral index 
ranges from 0.00 to 100.00 weighted scores into five 
groups, each of which has an optimal innovative strat-
egy. The strategy I – «marking time» – corresponds 
to IPE zero-level and means the absence of opportu-
nities to implement even minor improvements. The 
strategy II – «minor modifications» – at the level of 
IPE equal to 0,01-30,00 weighted scores indicates the 
possibility of slight changes in the products that have 
no effect on the parameters, properties and cost of 
product. The strategy III – «follower» – should be se-
lected by an enterprise with IPE level of 30,01-50,00 
weighted scores, it implies the implementation of 
simulation innovations previously released by other 
manufacturers, but still new for the market, through 
the purchase of licenses, business acquisitions or 
one’s own development. The strategy IV – «follow 
the leader» – is peculiar to enterprises with innova-
tion capacity level of 50,01-80,00 weighted scores, 
that have a possibility to conduct their own R&D or 

acquire the leaders’ latest developments. The strat-
egy V – «leader» – (80,01-100,00 weighted scores), 
is characterized by the possibility of the introduction 
of radical innovations – creating fundamentally new 
types of products, technologies, methods of organi-
zation and management.

Innovation strategy identifies the directions of in-
novative activity and ways of formation and imple-
mentation of innovative potential.

Implementation of innovative strategy is advis-
able to carry out on the basis of scenarios classes 
and variants that describe and clarify IPE trends in 
delails. The author has developed four scenarios of 
forming IPE class (A, B, C, D), where A – is the most 
favorable for enterprise scenarios class correspond-
ing to the most advanced innovation strategy of the 
type V (the strategy of «leader»), and three groups 
of scenarios variants: negative, stable and positive 
trends of IPE development. In the group of negative 
and positive trends there may be slow, moderate and 
progressive tendencies.

Positive (negative) progressing trends describe 
the situation of increase (decrease) of generated level 
in comparison with basic IPE and innovative strat-
egy by three points respectively. Positive (negative) 
trends moderate trends increase (decrease) the level 
of IPE leading to a change in innovative strategy by 
two points. Positive (negative) slow trends character-
ize increase (decrease) of IPE level and innovative 
strategy by one point.
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Stable trends exist in a situation when the value 
of formed integral IPE index is on level of the basic 
one, and innovative strategy remains the same. They 
are common for all four classes of scenarios. Stable 
trends are divided on negative, neutral and positive. 

Scenarios class for IPE level with weighted scores 
equal to 0.00 (zero level) is not provided, because at 
the absence of IPE it is not logically to talk about the 
trends of its development at the period.

The economic interpretation of the results of IPE 
evaluation by scenarios methods significantly ex-
pands the information base of enterprise innovation 
management. It allows determining the level of IPE 
formation, clarifying trends of IPE formation, select-
ing the optimal innovative strategy and, consequent-
ly, determining the goals, objectives and areas of in-
novation activity, forecasting potential risks in terms 
of innovations and ways of their minimization.
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Анотація. У статті розглянуто основні по-
ложення макропруденційного нагляду та ре-
гулювання, визначені основні проблеми його 
реалізації для регулювання вітчизняного стра-
хового ринку, розглянуто процес реалізації 
концепції макропруденційного нагляду та регу-
лювання.

Аннотация. В статье рассмотрены основ-
ные положения макропруденциального надзора 
и регулирования, определены основные про-
блемы его реализации для регулирования от-
ечественного страхового рынка, рассмотрен 
процесс реализации концепции макропруденци-
ального надзора и регулирования.

Ключові слова: страховий ринок, макропруденційній нагляд і регулювання, страховик.
Ключевые слова: страховой рынок, макропруденциальный надзор и регулирование, страховщик.

Постановка проблеми. Остання світова фі-
нансова криза засвідчила недієздатність сучасної 
системи регулювання та нагляду за фінансовими 
установами, зокрема за страховою діяльністю.

Саме недоліки в оцінці ризиків, проблеми з 
ризик-менеджментом вказані як одні з головних 
причин негативних процесів, які відбулися в гло-
бальній фінансовій системі [1].

Найбільш розвинені країни світу досягли угод, 
що закладають підвалини для нових стандартів 
страхового регулювання й нагляду на глобально-
му рівні. Зокрема, країни-члени ЄС визначають 
цілями державного регулювання збереження 
платоспроможності компаній та захист прав спо-
живачів, але додатково країни можуть виділяти 
окремі пріоритетні завдання та прагнення [1, 16]: 
підтримку стабільності ринку/довіри до ринку, 
підтримку ефективного ринку, ведення ринко-
вого нагляду, боротьбу з фінансовими правопо-
рушеннями, підтримку конкурентоспроможного 
ринку, надання інформації для споживачів, пря-
му заяву про «відсутність банкрутств» або пряму 
відмову від цієї мети, забезпечення компенсацій-
ної схеми для споживачів.

В Україні потрібна нова державна політика 
щодо забезпечення фінансової стійкості страхо-
вої системи. Вона повинна ґрунтуватися на за-
безпеченні загальної макроекономічної стабіль-
ності, удосконалення страхового законодавства, 
розвитку страхової інфраструктури, зниження 
тіньових та кримінальних процесів у страховій 

сфері, а також забезпечення стабільного функці-
онування вітчизняного страхового ринку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі удосконалення державного нагляду і 
регулювання за страховою діяльністю присвяче-
ні наукові праці таких провідних вчених: В. Д. Ба-
зилевич [5], Н. М. Внукова [3], О. О. Гаманкова [4], 
С. С. Осадець [6], Н. В. Ткаченко [7], В. М. Фурман 
[8] та інших.

Незважаючи на те, що проблема удосконален-
ня системи регулювання та нагляду за страховою 
діяльністю вивчається достатньо широко, але 
питання реалізації механізму макропруденцій-
ного нагляду та регулювання залишається акту-
альним.

Мета статті – обґрунтування концептуаль-
них засад макропруденційного регулювання та 
нагляду для забезпечення фінансової стійкості 
страхового ринку. 

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. В умовах глобалізації світової еконо-
міки державне регулювання страхової діяльності 
передбачає захист інтересів споживачів стра-
хових послуг (страхувальників, застрахованих, 
вигодонабувачів), підтримку національних стра-
ховиків та інших професійних учасників, зміц-
нення законодавчої бази захисту прав інвесторів 
та стимулювання розміщення коштів страхових 
резервів з метою підвищення конкурентоспро-
можності національної економіки та покращен-
ня якості життя населення.
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Важливою складовою системи державного ре-
гулювання у сфері страхування є нагляд за діяль-
ністю об’єктів страхового нагляду (далі – страхо-
вий нагляд).

Об’єктами страхового нагляду є:
1) страховики, перестраховики;
2) страхові посередники (брокери, агенти);
3) відповідальні актуарії;
4) об’єднання страховиків, перестраховиків, 

страхових посередників, відповідальних актуарі-
їв, обов’язкова участь у яких передбачена законо-
давством.

У деяких випадках об’єктами страхового на-
гляду виступають особи, які надають послуги, 
пов’язані зі страховою діяльністю (аварійні ко-
місари, аджастери, диспашери, сюрвейєри, асис-
туючі компанії, лікарі-експерти, освітні заклади, 
юридичні фірми, консалтингові компанії та рей-
тингові агентства тощо).

Суб’єктом страхового нагляду виступає упо-
вноважений державний орган. 

У випадках, визначених законодавством, 
суб’єктом страхового нагляду в частині вико-
нання певних функцій страхового нагляду ви-
ступають відповідальні актуарії, зовнішні ау-
дитори, рейтингові агентства, саморегульовані 
об’єднання страховиків і страхових посередни-
ків.

У сучасних умовах страховий нагляд здійсню-
ють з метою: 

1) дотримання вимог страхового законодав-
ства, зокрема, щодо попередження й припинення 
його порушень; 

2) забезпечення захисту прав і законних ін-
тересів страхувальників, застрахованих та виго-
донабувачів, інших зацікавлених осіб і держави;

3) контролю за фінансовою стійкістю й плато-
спроможністю страхових організацій.

Страховий нагляд слід здійснювати на прин-
ципах законності, гласності, організаційної єд-
ності, цілісності, компетентності, співробітни-
цтва і відповідальності.

За змістом страховий нагляд можна розмежу-
вати на попередній і поточний.

До попереднього нагляду належать перевірка 
відповідності страхових організацій вимогам, 
установленим законодавством, видача ліцензій 
на право здійснення певних видів страхової ді-
яльності, а також реєстрація об’єднань страхови-
ків і внесення до реєстру страхових брокерів.

До поточного нагляду варто віднести перевір-
ку дотримання вимог законодавства суб’єктами 
страхового нагляду при здійсненні ними діяль-

ності: збір і аналіз звітності, призупинення й від-
кликання ліцензій, виключення страхових бро-
керів з реєстру й т. д.

В умовах, коли банки, фінансові та страхо-
ві компанії входять до інтегрованого ринку, на 
якому розділити послуги, пропоновані ними, 
практично неможливо, а послуги, надавані фі-
нансовими організаціями, здобувають соціаль-
но значимий характер, необхідний якісно інший 
підхід до організації фінансового нагляду та регу-
лювання [9]. Саме із цієї причини в розвинутих 
країнах світу приділяють велику увагу впрова-
дженню пруденційного страхового нагляду. 

Термін «пруденційний» походить від англ. 
«розумний», що буквально перекладається як 
«обачний», «розсудливий». 

Пруденційний страховий нагляд є складовою 
загальної системи нагляду, що проводять органи, 
які здійснюють державне регулювання ринків фі-
нансових послуг. Він базується на регулярному 
проведенні оцінки загального фінансового ста-
ну страхової організації, результатів діяльності 
системи та якості управління нею, дотриманні 
обов’язкових нормативів та інших показників і 
вимог, що обмежують ризики за операціями з фі-
нансовими активами.

Пруденційний страховий нагляд передбачає 
встановлення вимог до фінансової стабільності 
страховиків, що покликана сприяти ефективно-
му й стабільному функціонуванню страхового 
ринку в нормальний час і управляти ситуацією 
при виникненні загрози фінансової кризи. Осно-
вою пруденційного страхового нагляду є пруден-
ційні нормативи або «коефіцієнти розсудливос-
ті».

Пруденційні нормативи – це нормативи, які 
встановлює орган страхового нагляду до фі-
нансового стану страховика, дотримання яких 
є обов’язковим, зокрема перевищення розміру 
наявного регулятивного капіталу над розміром, 
установленим законодавством (достатності ка-
піталу), відповідності строків активів строкам 
виконання зобов’язань (ліквідності), ступеня ди-
версифікації портфеля страхових зобов’язань та 
портфеля активів, якими представлені технічні 
резерви (диверсифікованості).

Основні цілі здійснення пруденційного стра-
хового нагляду – це захист інтересів спожива-
чів страхових послуг, запобігання настанню не-
платоспроможності та забезпечення фінансової 
стійкості страхових організацій через застосу-
вання відповідних корегуючих заходів шляхом:

1) виявлення підвищених ризиків у діяльності 
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фінансових установ; 
2) контролю за платоспроможністю, ліквідніс-

тю та прибутковістю фінансової установи;
3) мінімізації випадків банкрутства та систем-

ної кризи страхових організацій;
4) прогнозування майбутніх фінансових ре-

зультатів на основі звітів поточного періоду.
Пруденційний нагляд включає розвинену сис-

тему моніторингу, відкритості інформації та звіт-
ності перед національним органом страхового 
нагляду [10]. 

Провідну роль у поглибленні міжнародного 
співробітництва з питань страхування та дер-
жавного регулювання і нагляду за страховою 
діяльністю у сучасному світі грає Міжнарод-
на асоціація страхового нагляду (International 
Association of Insurance Supervisors, IAIS), ство-
рена 16 червня 1994 року та розташована в м. 
Базель (Швейцарія). Так, з метою забезпечення 
належного страхового нагляду для аналізу діяль-
ності страховиків IAIS рекомендує встановлюва-
ти фінансові нормативи та здійснювати контроль 
за їх дотриманням шляхом регулярного прове-
дення оцінки загального фінансового стану стра-
ховиків, результатів їх діяльності, а також якості 
управління. 

Основні параметри пруденційного нагляду 
прийнято позначати як CARAMELS [11]. Цей 
термін походить від абревіатур: Capital (Капітал), 
Assets (Активи), Reinsurance (Перестрахуван-
ня), Actuarial liabilities (Актуарні зобов’язання), 
Management (Управління), Earnings (Доходи), 
Liquidity (Ліквідність), Subsidiaries (Дочірні ком-
панії).

На відміну від макропруденційного нагляду, 
пруденційний нагляд зосереджений на окремих 
страховиках та їх ризиках, приділяючи мінімаль-
ну увагу діяльності страхового сектору в цілому.

У свою чергу макропруденційний нагляд 
концентрується на системній стабільності стра-
хового ринку, а не уникненні неспроможності 
окремих страховиків. Особливу увагу при цьому 
повинно бути приділено системо утворюючим 
страховикам та взаємозв’язкам на страховому 
ринку. Зазначене пояснюється тим, що ризик 
системної стабільності залежить від колективної 
поведінки учасників страхового ринку, у резуль-
таті чого ризики у фінансовій системі для регуля-
тора придбають ендогенний характер.

IAIS визначає, що макропруденційна політика 
потребує удосконалення, а діяльність системно 
важливих для світової економіки страховиків 
мають більш жорстко контролювати національні 

регулятори. Тому 18 липня 2013 року було ухва-
лено методологію оцінки і політичні заходи для 
G-SIIs, а також загальну основу для макропруден-
ційної політики і нагляду на страховому ринку. 

Слід зазначити, що макропруденційна політи-
ка – це комплекс превентивних заходів, націле-
них на мінімізацію ризику системної фінансової 
кризи, тобто ризику виникнення ситуації, у якій 
значну частину фінансового ринку визнано як 
неплатоспроможну або неліквідну, у результаті 
чого учасники страхового ринку не зможуть про-
довжувати діяти без підтримки держави.

На нашу думку, макропруденційна політика 
відрізняється від мікропруденційного нагляду в 
аналізі стійкості страхового ринку, який відбува-
ється на агрегованому рівні, а не на рівні окремих 
страховиків; до уваги беруть увесь страховий 
ринок, а не тільки страхові компанії; аналізують 
взаємозв’язки між системоутоврюючими фінан-
совими установами, середніми та дрібними для 
уникнення ситуації ефекту «доміно».

У зв’язку з цим 18 липня 2013 року Рада фі-
нансової стабільності (Financial Stability Board) 
визначила 9 транснаціональних страхових ком-
паній, що мають ключове значення для функці-
онування глобальної фінансової системи, тобто 
системоутворюючими для глобальної економі-
ки страховиками (Global Systemically Important 
Insurers, G-SIIs) визнані такі: німецький Allianz, 
американські AIG, Prudential Financial і MetLife, 
британські Aviva і Prudential, французька Axa, 
італійська Assicurazioni Generali та китайська 
Ping An Insurance. Зазначений перелік буде що-
року переглянуто та оновлено у жовтні.

Центральний банк Російської федерації також 
визнав необхідність визначення переліку систе-
моутворюючих страховиків. Очікується, що до 
кінця 2014 року він буде сформований.

Необхідність створення в Україні системи 
макропруденційного нагляду обумовлена тим 
ступенем зрілості, який досяг страховий ринок, і 
тим рівнем ризиків, які беруть на себе його осно-
вні учасники. 

Виходячи з вище зазначеного, до основних за-
вдань макропруденційної політики на страхово-
му ринку слід віднести:

- підтримку стійкості страхового ринку до 
агрегованих шоків, включаючи рецесію та зо-
внішні шоки;

- обмеження надлишкових фінансових ризи-
ків, що приймають на себе страховий ринок в ці-
лому;

- згладжування фінансового циклу.
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З точки зору інструментів макропруденційна 
політика базується на мікропруденційному регу-
люванні, оскільки використовує такі самі пруден-
ційні норми – вимоги до капіталу та ліквідності, 
нормування балансу та лімітування ризиків. 

Таким чином, для України реалізація макро-
пруденційної політики передбачає підвищення 
ефективності державного регулювання та нагля-
ду за страховою діяльністю, що сприятиме під-
вищенню рівня конкурентоспроможності стра-
хових компаній та забезпечуватиме стійкість 
страхового ринку.

Для досягнення поставленої цілі необхідним 
є: посилення незалежності Нацкомфінпослуг, 
запровадження макропруденційного нагляду, 
визначення переліку системоутворюючих стра-
ховиків, прийняття довгострокової стратегії роз-
витку страхового ринку як складової макропру-
денційної політики. 

Висновки. Удосконалення державного регу-
лювання та нагляду за страховою діяльністю в 
Україні доцільно проводити за двома напрямка-
ми: змістовні новації, що розглядають економіч-
ну природу регулювання та організаційно-управ-
лінські новації, які повинні підвищити якість 
державного інституту регулювання.

До змістовних новацій відносимо: введення 
макропруденційного нагляду, за допомогою яко-
го Нацкомфінпослуг повинен підтримувати сис-
темну стабільність страхового ринку в цілому, а 
не окремих страховиків; контрциклічне регулю-
вання, що націлене на згладжування негативних 
наслідків зміни страхової місткості.

У якості суб’єкту організаційно-управлінської 
новації може виступити адміністративна рефор-
ма системи державного регулювання та нагляду 
за страховою діяльністю, яка необхідна для ін-
ституціональної підтримки переходу Нацком-
фінпослуг на змістовний макропруденційний на-
гляд та регулювання.
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The article deals with basic aspects of macro 
prudential supervision and regulation, main problems 
of its implementation for regulation of domestic 
insurance market, process of implementation of 
the concept of macro prudential supervision and 
regulation. Improving of government regulation and 
insurance supervision in Ukraine should develop 
in two ways: content innovations that contain 
economic nature of regulation and organizational 
and managerial innovations that improve the quality 
of regulatory institutions.

It is determined that the aim of prudential 
insurance supervision is to protect the interests 
of consumers of insurance services, to prevent 
insolvency and to support financial stability of 
insurance organizations with the help of appropriate 
corrective measures: by identifying the increased risks 
in activities of financial institutions, by controlling 

the solvency, liquidity and profitability of financial 
institutions, by minimizing the cases of bankruptcy 
and the systemic crisis of the insurance organizations 
and by forecasting future financial results based on 
the reports of current period.

The major tasks of macro prudential policy in 
the insurance market is to maintain the stability of 
insurance market to aggregated shocks, including 
recession and external shocks; to limit excessive 
financial risk taking over the insurance market in 
general; to smooth financial cycle.

The author proposes measures to strengthen 
the independence of National Financial Services 
Commission, to introduce macro prudential 
supervision, to determine the list of insurers, to adopt 
a long-term strategy of development of the insurance 
market as part of macro prudential policy.
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Анотація. У статті досліджено підходи 
до обґрунтування сутності економічної 
регіональної конвергенції та проаналізовано 
основні аспекти зближення регіонів країни з 
країнами-членами Європейського Союзу. Запро-
понований алгоритм побудови комплексної 
моделі процесу прогнозування рівня економічної 
конвергенції регіонів, який дозволяє зробити ряд 
узагальнень, що мають практичний характер і 
можуть бути використані для подальшого удо-
сконалення заходів регіональної політики в умо-
вах пошуку потенціальних можливостей збли-
ження потенціалів, рівнів та темпів розвитку 
економік регіонів, можливостей подолання знач-
ного відриву в основних макроекономічних по-
казниках країни.

Аннотация. В статье исследованы подходы 
к обоснованию сущности экономической регио-
нальной конвергенции и проанализированы ос-
новные аспекты сближения регионов страны со 
странами - членами Европейского Союза. Пред-
ложенный алгоритм построения комплексной 
модели процесса прогнозирования уровня эко-
номической конвергенции регионов, который 
позволяет сделать ряд обобщений, имеющих 
практический характер и могут быть исполь-
зованы для дальнейшего совершенствования 
мер региональной политики в условиях поиска 
потенциальных возможностей сближения по-
тенциалов, уровней и темпов развития эко-
номик регионов, возможностей преодоления 
значительного отрыва в основных макроэконо-
мических показателях страны.

Ключові слова: регіональна конвергенція, економіко-метематичні методи, моделювання, прогнозування.
Ключевые слова: региональная конвергенция, экономико-математические методы, моделирование, прогнозирование.

Постановка проблеми. Розширення Євро-
пейського Союзу відбулося за рахунок проведе-
них ефективних ринкових трансформацій і по-
зитивних структурних зрушень європейських 
країн. Приєднання нових членів стало можливим 
завдяки зближення та взаємопристосування на-
ціональних господарств, що призвело до підви-
щення динамічності та конкурентоспроможності 
їх національних економік. Україна сьогодні пере-
буває в активному процесі впровадження стан-
дартів спільного ринку ЄС. Однак значною пере-
шкодою для гармонійного розвитку нашої країни 
є економічні відмінності між регіонами. Прогно-
зування економічних процесів є першим кроком 
для подолання цих диспропорцій та потребує як 
розробки економіко-математичного інструмен-
тарію для проведення перспективного передба-
чення динаміки зближення регіонів України, так 
і конвергенції з країнами Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Конвергенція – термін, використовуваний в еко-

номіці для позначення зближення різних еконо-
мічних систем, економічної та соціальної полі-
тики різних країн. Нині термін «конвергенція» 
використовують при описі інтегруючих проце-
сів. В основі світового інтеграційного розвитку 
лежать загальні тенденції та імперативи науково-
технічного та соціально-економічного прогресу. 
Вони зумовлюють зближення, тобто конверген-
цію, економік все більшого числа країн при збе-
реженні їх національних особливостей [1].

Ряд аспектів, пов’язаних із процесами регіональ-
ної економічної конвергенції, висвітлюють провід-
ні вітчизняні економісти, серед яких А. Фі ліпенко, 
М. Г. Вожняк, А. Гальчинський, Д. Г. Лук’яненко, 
В. Сі денко, Ю. Пахомов, О. Шнирков, І. Чужиков, 
А. Румянцев та ін. У становленні вітчизняного со-
ціально-економічного прогнозування провідна 
роль належить ряду видатних економістів і матема-
тиків: С. М. Божко, Є. Б. Брикуну, В. В. Віт лінському, 
В. М. Гейцю, В. О. Долодаренку, Б. А. Кар пінському, 
П. І. Ковальчуку, І. М. Ляшенко, С. З. Поліщуку, 
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Ф. І. Рябку, Л. І. Севастьянову, Н. А. Чорнобров-
кіній. Розробкою прогнозів соціально-економіч-
ного розвитку в наш час займаються колективи 
урядових установ, ряду науково-дослідних ін-
ститутів та консалтингових організацій. Зокре-
ма, побудові комплексних моделей економічного 
розвитку присвячені роботи вчених Інституту 
кібернетики ім. В. М. Глушкова, Інституту еко-
номічного прогнозування НАНУ, Науково-до-
слідного економічного інституту Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі (НДЕІ), Між-
народного центру перспективних досліджень, Ін-
ституту економічних досліджень та політичних 
консультацій, фахівців Міністерства економіки, 
проте ще й досі залишається ряд проблем у фор-
малізації економічної динаміки, побудови пер-
спективної траєкторії її зміни та послідовності 
реалізації системи залежностей та співвідношень 
моделі, що в кінцевому випадку впливає на точ-
ність і достовірність прогнозу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні мож-
ливості застосування економіко-математичних 
методів для прогнозування рівня економічної 
конвергенції регіонів та наближення України до 
рівнів макроекономічних показників деяких кра-
їн-членів Європейського Союзу.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Завдання прогнозування пов’язані з 
тим, що прогноз окрім аналізу можливостей є 
основою для розробки стратегії планування й 
регулювання економіки. Отже, виникає потре-
ба в математичному інструментарії, що стане 
основою при моделюванні регіональних систем, 
які визначаються специфікою конкретної тери-
торії. При цьому перевага повинна віддаватись 
таким регіональним моделям, які відповідають 
основним вимогам: 1) повнота полягає у тому, 
що моделюванню підлягають всі сегменти дослі-
джуваного об’єкта; 2) комплексність передбачає 
композицію підмоделей, їхньої певної струк-
туризації, функції яких реалізуються на основі 
взаємодії різних підходів і методів; 3) самоорга-
нізація передбачає, що модель є системою регре-
сійних рівнянь з різними комбінаціями вхідних і 
проміжних змінних; 4) синергія міжрегіонально-
го розвитку, що переростає в інтеграційні проце-
си; 5) керованість – наявність вільних екзогенних 
змінних, які визначають економічні обмеження і 
об’єднуються в сценарії, що відображають різні 
стратегії керування регіональною системою; 6) 
взаємозалежність показників, яка характеризує 
рівень розвитку регіону; 7) горизонтально–вер-
тикальний зворотній зв’язок з об’єктами, яви-

щами і процесами більш високого ієрархічного 
рангу; 8) розімкнутість стосовно результатів 
моделювання, що дозволить вносити відповідні 
виправлення і уточнення до існуючої моделі.

Прогнозування регіональних процесів – най-
важливіша і невід’ємна частина складного проце-
су управління. Від нього значною мірою залежать 
економічні наслідки регіонального розвитку, 
повнота використання трудових, природних і 
матеріально ресурсів. Вибір помилкових управ-
лінських рішень через недостатню їх наукову 
обґрунтованість може привести до негативних 
наслідків, дорогих втрат. Тому загальна форму-
ла «управляти – значить передбачати» особливо 
справедлива для динамічних процесів регіональ-
ного розвитку [2, с. 329].

У силу специфіки розвитку регіональної еко-
номіки, виникає необхідність у виробленні та-
кого апарату прогнозних розробок, які разом з 
аналітичними методами могли б бути застосова-
ні в практиці прогнозування рівня конвергенції 
регіонів. Кожен регіон за своєю суттю є геогра-
фічно своєрідним, отже і модель його розвитку 
є завжди специфічною та індивідуальною. Осно-
вний шлях дослідження економічної конверген-
ції регіону – це побудова моделі. 

Процес моделювання включає чотири систе-
моутворюючих елементи: 1) суб’єкт прогнозу-
вання – системний аналітик; 2) об’єкт прогно-
зування – розвиток регіонів України; 3) предмет 
прогнозування – рівень конвергенції регіонів 
держави; 4) модель, яка опосередковує відносини 
між об’єктом, що прогнозується, та суб’єктом 
[3, с. 20].

Пропонуємо проведення перспективного про-
гнозування економічної конвергенції регіонів за 
такими етапами: I – постановка економічних за-
вдань, формування цілей дослідження, системи 
посилань, гіпотез та розроблення концептуаль-
ної моделі; II – розробка математичної моделі; 
III – розробка комп’ютерної моделі та програ-
мування; IV – аналіз результатів та використан-
ня моделі для прогнозування рівня конвергенції 
регіону.

На першому етапі – постановка проблеми 
економічного розвитку регіону та розроблення 
концептуальної моделі – обґрунтовується мета, 
завдання, принципи, функції, підходи перспек-
тивного прогнозування розвитку регіону.

Мета прогнозування економічної конверген-
ції регіонів – сценарне передбачення майбут-
нього стану наближення регіонів за рівнем со-
ціально-економічного розвитку, що враховує як 
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сформовані тенденції, так і намічені цілі; оцінку 
можливих наслідків обраних заходів регіональ-
ної політики.

Досягнення поставленої мети передбачає ви-
рішення таких основних завдань: чітке визначен-
ня показників, які характеризують рівень кон-
вергенції регіональних систем; вибір методичних 
прийомів їх визначення в динаміці та трендів 
зміни протягом прогнозного періоду.

Основними функціями прогнозування кон-
вергенції економічного розвитку регіон є: 1) на-
уковий аналіз економічних процесів і тенденцій; 
2) дослідження об’єктивних зв’язків економіч-
них явищ розвитку регіону в конкретних умовах 
упродовж визначеного періоду; 3) оцінка об’єкта 
прогнозування; 4) виявлення альтернатив еко-
номічного розвитку; 5) нагромадження науко-
вого матеріалу для обґрунтування цільових за-
ходів регіональної політики. Саме реалізація цих 
функцій прогнозування дозволяє визначити за-
гальні та специфічні підходи, що складають його 
наукову основу [4, с. 156].

У процесі підготовки вхідної інформації слід 
використовувати методи теоретичної і матема-
тичної статистики. Для того, щоб знайти голо-
вні частини і зв’язки системи, варто зосередити 
увагу на таких важливих моментах: 1) зрозуміти 
особливості роботи регіону і визначити характе-
ристики основних підсистем; 2) проаналізувати 
й оцінити вхідні дані, отримані в результаті по-
передньо проведеного якісного аналізу розвитку 
регіону; 3) виокремити найважливіші показники, 
що характеризують конвергенцію регіонально-
го розвитку; 4) вивчити структуру регіональної 
системи і встановити важливі взаємозв’язки між 
сферами; 5) обрати й обґрунтувати основні по-
казники й систему гіпотез, що пояснюють пове-
дінку регіону з точки зору конвергенції розвитку, 
на основі яких відбуватиметься подальша фор-
малізація.

На цьому етапі регіонального моделювання 
широко застосовують якісні методи опису сис-
тем, знакові та мовні моделі. Таке наближене зо-
браження системи називають концептуальною 
моделлю.

Для оцінки рівня наближення економік, ви-
користовують поняття реальної та номінальної 
конвергенції. Першу визначають за величиною 
реального ВВП на душу населення, який свідчить 
про рівень розвитку економіки регіону (повинні 
зникати відмінності в рівнях добробуту країн 
перехідного типу та розвинених країн Європи), 
друга – за сукупністю п’яти критеріїв, які були ви-

значені в Угоді про заснування ЄС (ратифікована 
в 1994 р.) і відповідно до яких здійснюють вступ 
до союзу нових членів (величина бюджетного 
дефіциту країни не має перевищувати 3 % ВВП; 
величина державного боргу не має перевищувати 
60 % ВВП; темп інфляції не має перевищувати по-
казника трьох найкращих країн-членів більш ніж 
на 1,5 %; довгострокова номінальна відсоткова 
ставка не має перевищувати показника трьох най-
кращих країн-членів більш ніж на 2 %; відхилення 
величини обмінного курсу не має перевищувати 
показник трьох найкращих країн-членів більш 
ніж на 2,25 %) [5, 10]. Для того, щоб наша країна 
змогла наблизитися до рівня економік розвине-
них країн ЄС, необхідно в першу чергу створити 
умови для конвергенції економічного розвитку 
регіонів України.

Так як рівень наближення економік визнача-
ється реальною та номінальною конвергенцією, 
то модель економічної конвергенції регіонів буде 
виражена формулою:

(1)

де Кр, Кн – коефіцієнт реальної та номінальної 
конвергенції;

– реальний ВВП на душу 
населення, бюджетний дефіцит країни, держав-
ний борг, темп інфляції, довгострокова відсо-
ткова номінальна ставка, відхилення величини 
обмінного курсу;

t – довжина часового ряду.
Вхідною інформаційною базою для прогно-

зування конвергенції регіонів є матриця спосте-
режень, що містить найбільш повну характерис-
тику досліджуваного об’єкта та враховує головні 
вимоги до системи оцінних показників, а саме: 
реальний ВВП на душу населення, величина бю-
джетного дефіциту країни, величина державного 
боргу, темп інфляції, довгострокова відсоткова 
номінальна ставка, відхилення величини обмін-
ного курсу.

На другому етапі – розробка математичних 
моделей – відбувається подальша формалізація 
проблем економічного розвитку регіону та ви-
раження її у вигляді конкретних математичних 
співвідношень, формул, рівнянь та нерівностей. 
Алгоритми побудови математичної моделі перед-
бачає такі структурні елементи: 1) вибір із уже 
існуючих методів, або розробка унікального ме-
тоду рішення задачі; 2) розробка алгоритму для 
числового розв’язання задачі у відповідності до 
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вибраного методу; 3) використання математич-
ної моделі для складення прогнозів регіонально-
го розвитку; 4) оцінка отриманих результатів; 5) 
перевірка адекватності математичної моделі. При 
необхідності проводиться корегування моделі 
шляхом уточнення математичних методів. Зупи-
нимось детальніше на кожній із запропонованих 
стадій математичного моделювання.

Для прогнозування рівня конвергенції регіо-
нів пропонуємо застосувати регресійний аналіз, 
використовуючи метод екстраполяції трендів, 
що дозволить визначити тенденцію зміни показ-
ників розвитку в часі і описати фактичну усеред-
нену тенденцію зміни аналітичних показників 
заданих часових рядів. Прогнозне значення пер-
винних показників yt  (GDP, Sb, Dg, I, Ir, Er) можна 
одержати за допомогою трендової моделі, в якій 
враховані дві складові: детермінована, що фор-
мується під впливом врахованих відомих факто-
рів, і стохастична, яка виникає в результаті ви-
падкових неврахованих факторів.

(2)

де ),(tf  – детермінована компонента процесу;
εt – стохастична компонента процесу;
t – довжина часового ряду.
Компонента ),(tf , що будується на основі 

часового статистичного ряду, буде описана ря-
дом залежностей (лінійною, квадратичною, сте-
пеневою експоненційною, гіперболічною та ін.), 
вид яких вибирається згідно з характером зміни 
значень показників за період передісторії. Ви-
падкова компонента εt, не корелюючи з ),(tf , 
необхідна для уточнення (корегування) прогноз-
них значень, отриманих на основі екстраполяції 
тренда.

Припустимо, що тенденції розвитку регіону 
у минулому, не зазнають значних змін у майбут-
ньому, тобто вплив стохастичної компоненти 
буде мінімальний (                      ), і розрахунок про-
гнозу можна здійснити на основі екстраполяції 
тренду – залежності:

(3)

З врахуванням часових відрізків передісторії 
та горизонту прогнозування (t=n+m), рівняння 
буде мати вигляд:

(4)
де n – кількість років заданого часового ряду 

(передісторії);
m – кількість років прогнозного періоду (го-

ризонту прогнозу).

tt tfy ε+= ),(

0min →→
ttε

)(tfy =

)( mnfy mn +=+

Наступний крок у побудові математичної мо-
делі – вибір якісних рівнянь часового тренду, які 
б об’єктивно описували залежності для кожного 
показника від часу t. Якщо процесу, що аналізу-
ється, властиві значні неоднорідні коливання, 
що ускладнює, а іноді й унеможливлює побудову 
моделі, варто провести процедуру згладжування 
коливання даних. 

Підставивши у рівнянні (2) вибране рівняння 
тренду, отримаємо математичну модель прогно-
зування первинних показників, що характеризу-
ють рівень реальної і номінальної конвергенції 
регіонів. 

Якщо функція ),(tf , що апроксимує дослі-
джуваний процес є нелінійною, то для оцінки па-
раметрів трендових моделей необхідно здійснити 
попередню процедуру логарифмування рівняння 
тренду, що приведе до лінійної щодо параметрів 
функції. Тоді рівняння (5) буде мати вигляд:

(5)

Для забезпечення принципів комплексності і 
системності модель функціонування регіону слід 
розглядати як багатовимірний процес, який від-
бувається під впливом багатьох факторів. У по-
дальших викладках значення функції )(tf i    по-
значимо через j. . 
Тому в загальному вигляді лінійну за параметра-
ми одно- та багатофакторну модель можна пред-
ставити у вигляді:

)ln()),(ln()ln( tt tfy ε+=

де ),,0( miai =  – невідомі оцінки параметрів аі;
),,1( ntet =  – відхилення (оцінки помилок або 

зрушень εt);
 – функ-

ції динаміки впливу відповідних незалежних 
факторів в момент t.

Економічний зміст коефіцієнтів ai полягає в 
тому, що вони показують, на скільки одиниць 
зміниться фактор К, якщо незалежні фактори 

зміняться на 
одиницю. За даною методикою розраховуються 
коефіцієнти математичної моделі реальної та но-
мінальної конвергенції регіонів.

Слід зазначити, що при ідентифікації моделі 
можуть виникнути такі помилки, що приводять 
до одержання хибних параметрів: неправиль-
ний вибір виду тренду, тобто класу функції f(t); 
неправильне постулювання закону розподілу і 
властивостей стохастичної складової tω .
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Тому після побудови моделі перейдемо до 
аналізу й обґрунтуванню її адекватності. Важ-
ливим моментом багатофакторних моделей 
є встановлення впливу незалежних факторів 

 на К. Це питання важливе як 
для з’ясування ступеня впливу факторів, так і з 
погляду можливості спрощення моделі. Якщо де-
який фактор не істотно впливає на К, його мож-
на виключити з моделі і тим самим спростити 
модель. При цьому модель треба перерахувати. 
Якщо коефіцієнт аі≠0, то відповідний йому фак-
тор  істотно впливає на К, в ін-
шому випадку його вплив невеликий і може бути 
виключений з моделі. Але для повного аналізу 
потрібно перевірити всі можливі комбінації фак-
торів, так як вплив одного фактора може зміню-
ватися в залежності від присутності одного або 
декількох комбінацій інших факторів. У модель 
включаються всі фактори, а потім поступово від-
кидаються неістотні, доти, поки не залишаться 
фактори, вплив яких статистично доведено.

Ще одна проблема, яку потрібно виріши-
ти – наявність мультиколінеарності – лінійного 
зв’язку між факторами  багатофак-
торної моделі. Для виміру загальної колінеарнос-
ті використовують метод Феррара-Глобера, а для 
перевірки гіпотези про наявність часткової муль-
тиколінеарності – критерій Стьюдента.

Для підтвердження адекватності моделі слід 
провести дисперсійний аналіз, для чого роз-
раховуються різні суми квадратів відхилень та 
F-критерій, на основі якого, робимо висновки 
щодо лінійного зв’язку між К і обраними неза-
лежними факторами , статис-
тично значима.

Подальша перевірка адекватності багатофак-
торної моделі зводиться в основному до аналізу 
відхилень et як оцінок перешкод tε , оскільки тіль-
ки у відхиленнях міститься інформація про від-
повідність істинних значень рівнів часового ряду 
і теоретичних значень, обчислених за допомогою 
побудованого рівняння регресії. Для аналізу не-
залежності (не корельованості) помилок вико-
ристовують критерій Дарбіна-Уотсона та інші 
тести.

Лише після того, як математична модель пере-
вірена на всіх тестах і відповідає пропонованим 
умовам, можна вважати, що вона адекватна і 
може бути використана для прогнозу. 

Так як рівень наближення економік визнача-
ється реальною та номінальною конвергенцією, 
то модель економічної конвергенції регіонів буде 
виражена формулою:

(7)

Третій етап – розробка комп’ютерної моде-
лі, передбачає виконання таких кроків: 1) вибір 
обчислювальних засобів; 2) програмування або 
налаштування відповідних параметрів існуючих 
програмно-методичних комплексів; 3) відлагоджен-
ня програми – виявлення синтаксичних та логічних 
помилок та неточностей у програмі; 4) тестування 
програми – перевірка правильності роботи програ-
ми на різноманітних тестових прикладах; 5) оцінка 
адекватності комп’ютерної моделі. На основі резуль-
татів перевірки моделі приймається рішення про 
можливість її практичного використання чи вно-
сяться уточнення.

На цьому етапі необхідно оцінити ефектив-
ність роботи комп’ютерної моделі. Ефективною 
вважається така комп’ютерна модель, яка дозво-
ляє отримати потрібний результат за найкорот-
ший час роботи комп’ютера з найменшими за-
тратами оперативної пам’яті. 

На четвертому, завершальному етапі, про-
водять аналіз отриманих числових результатів 
і прийняття відповідних рішень, який включає: 
1)  планування проведення машинного експери-
менту; 2) виконання програми; 3) при оцінюван-
ні отриманих результатів дослідження викорис-
товують інтерактивні режими функціонування 
комплексу.

Всі ці чотири етапи зв’язані між собою й утво-
рюють загальну комплексну модель процесу 
прогнозування рівня економічної конвергенції 
регіонів, яка є композицією підмоделей, їхньою 
певною структуризацією, функції яких реалізу-
ються на основі взаємодії різних підходів і мето-
дів.

Треба мати на увазі, що на кожному з про-
міжних етапів моделювання, можуть виникати 
заздалегідь непередбачувані недоліки, які вияв-
ляються при їх ідентифікації. Якщо ж виправити 
такі помилки на проміжному етапі неможливо, 
то їх усувають у наступних етапах, що пояснює 
існування зворотних зв’язків, завданням яких є 
забезпечення надійності моделі.

Висновки. Запропонований алгоритм побу-
дови комплексної моделі процесу прогнозування 
рівня економічної конвергенції регіонів, заслу-
говує уваги, адже дозволяє зробити ряд узагаль-
нень, що мають практичний характер і можуть 
бути використані для подальшого удосконалення 
заходів регіональної політики в умовах пошуку 
потенціальних можливостей зближення потен-
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ціалів, рівнів та темпів розвитку економік регі-
онів, можливостей подолання значного відриву 
в основних макроекономічних показниках краї-
ни. Розробка комплексних агрегованих моделей 
регіональної економіки вимагає знань не тільки 
основ економічної теорії, але й основ економічної 
статистики і економетрики, володіння основами 

математичного аналізу, комп’ютерними техноло-
гіями. Тому фахівцям у цих сферах потрібно звер-
нути свою увагу на подальший пошук та розроб-
ку методів і методичних підходів щодо розробки 
комплексних моделей прогнозування рівня кон-
вергенції регіонів при активному застосування 
електронно обчислювальних комплексів.
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Summary. This paper investigates the approaches 
to the substantiation of the essence of regional 
economic convergence and analyzes the main 
aspects of the convergence of the country’s regions 
with the European Union Member States. The author 
has proposed algorithm for building a complex model 
for predicting the level of the regions’ economic 

convergence, which allows to make a number of 
generalizations that can be applied in practice and 
can be used for further improvement of regional 
policy in terms of finding potential opportunities for 
convergence, levels and pace of regional economy 
development, opportunities to overcome significant 
gaps in main macroeconomic indicators.

Key words: regional convergence, economic mathematic methods, modeling, forecasting.

A major barrier to harmonious development of 
our country is the economic differences between the 
regions. Forecasting economic processes is a first step 
to overcome these disparities that requires the devel-
opment of economic and mathematical instruments 
for predicting the dynamics of perspective conver-
gence of the country’s regions as well as convergence 
of Ukrainian regions with the European Union Mem-
ber States.

Convergence is a term used in economics to refer 
to rapprochement of various economic systems, eco-
nomic and social policies of different countries.

Leading Ukrainian and foreign economists are 
working at certain aspects related to socio-economic 
development and the process of regional economic 
convergence, however, there is a number of problems 
in the formalization of economic dynamics, building 
a perspective trajectory of change and consistency in 
the implementation of dependencies and model cor-
relation that ultimately affects the accuracy and reli-
ability of the forecast.

The purpose of the study is to justify the appli-
cability of economic-mathematical methods for pre-
dicting the level of economic regional convergence 
and bringing Ukraine closer to the level of macroeco-
nomic indicators in some countries of the European 
Union.

Taking into account the nature of the regional 
economy, there is a need for development forecasting 
apparatus, which together with analytical methods 

could be used for predicting regional convergence. 
The main way to study economic regional conver-
gence is to build a model.

We propose to make modeling and forecasting 
of economic regional convergence in the following 
phases: I – formulation of economic problems, the 
formation of research objectives, the system of links, 
the hypotheses and development of a conceptual 
model; II – development of a mathematical model; 
III – development of computer models and program-
ming; IV – results analysis and use of models for the 
prediction of the convergence of region.

To estimate the level of approximation of econo-
mies, the notion of real and nominal convergence is 
used. The first is determined by the value of real GDP 
per capita, which indicates the level of economic de-
velopment of the region; the second is determined by 
five criteria: the value of the country’s budget defi-
cit, public debt, inflation, long-term nominal inter-
est rate, the deviation of the exchange rate. Therefore, 
the model of economic convergence of regions will 
be expressed by the formula:

(1)

where Кр, Кн – ratio of real and nominal conver-
gence;

 – real GDP per capita, 
the country’s budget deficit, public debt, inflation, 
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long term interest nominal rate, deviation of the ex-
change rate;

t – length of time series.
The development of mathematical models is a 

further formalization of economic development of 
the region and its expression in pecific mathematical 
correlations, formulas, equations and inequalities.

Predictive value of primary indicators ty  (GDP, Sb, 
Dg, I, Ir, Er) can be obtained by the trend model, which 
includes two components: determined and stochas-
tic.

(2)

where ),(tf  – the determined component of the 
process;

tε  – stochastic component of the process.
Given the time intervals and the prehistory and 

forecasting horizon (t=n+m), the equation will look 
like:

(3)
where n – number of years in a given time series 

(prehistory);
m – number of years of the forecast period (fore-

cast horizon). 
The next step in the constructing of mathemati-

cal model is the selection of quality time trend equa-
tions that would objectively describe the dependence 
of each parameter on the time t. By substituting in 
equation (2) the selected equation trend, we obtain a 
mathematical model of primary indicators forecast-
ing, that characterize the level of real and nominal 
convergence of regions.

To ensure the principles of comprehensiveness and 
systematic character, the model of the region should be 
seen as a multidimensional process that is influenced 
by many factors. In further calculations function 
value is denoted by j. . 
Therefore, the general form of linear parameters for 
single and multi-model can be written as:

t

t tfy ε+= ),(

)( mnfy mn +=+

 

where ),,0( miai =  – unknown estimates of the 
parameters;

),,1( ntet =  – the deviation (errors estimation or 
changes tε );

 – func-
tions of the dynamics of influence of independent 
factors at the time t.

By this method the mathematical model coeffi-
cients of the real and nominal convergence of regions 
are calculated.

After constructing a model we move to the anal-
ysis and justification of its adequacy. Only after the 
mathematical model is tested on all tests and meets 
the proposed criteria, we can assume that it is ade-
quate and can be used for forecasting.

Since the level of economics approximation is de-
termined by the real and the nominal convergence, 
the model of economic convergence of regions will 
be expressed by the formula:

(5)

One should remember that at each of the interme-
diate stages of modeling, there may be unpredictable 
flaws that are found in the process of their identifi-
cation. If it is not possible to correct such errors at 
the intermediate stage, they are removed in the next 
stages, and it explains the existence of feedbacks, that 
are to ensure the reliability of the model.

The proposed algorithm for building a complex 
model for predicting the level of the regions’ eco-
nomic convergence, which makes it possible to make 
a number of generalizations that can be applied in 
practice and can be used for further improvement 
of the regional policy in terms of finding potential 
opportunities for convergence, the level and pace of 
the regional economy’s development, opportunities 
to overcome significant gaps in the main macroeco-
nomic indicators.
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ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
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аспірант Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Анотація. В статті розглянуто основні 
етапи становлення індикаторів фінансової 
стабільності. Досліджено міжнародний 
досвід до визначення, оцінки та трактування 
індикаторів фінансової стабільності. Визначе-
но основні позитивні та негативні сторони ви-
користання агрегованого показника банківської 
стабільності. Запропоновані шляхи оптимізації 
оцінювання ризиків фінансової стабільності для 
України. 

Аннотация. В статье представлены основ-
ные этапы становления индикаторов финансо-
вой стабильности. Исследован международный 
опыт определения, оценки и трактовки индика-
торов финансовой стабильности. Определены 
основные положительные и отрицательные 
стороны использования агрегированного пока-
зателя банковской стабильности. Предложены 
пути оптимизации оценки рисков финансовой 
стабильности Украины. 

Ключові слова: індикатори фінансової стабільності, агрегований показник банківської стабільності, оцінка ризиків.
Ключевые слова: индикаторы финансовой стабильности, агрегированный показатель банковской стабильности, оценка рисков.

Постановка проблеми. Комплексний аналіз 
фінансової системи та її окремих складових, зо-
крема банківської системи, можливий на осно-
ві визначення певних індикаторів, які відобра-
жають її внутрішні та зовнішні взаємозв’язки й 
необхідні для проведення оцінки фінансової сис-
теми з метою посилення її стабільності та обме-
ження ймовірності виникнення криз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Активна робота з розбудови систем оцінки ста-
більності фінансової системи країни розпочалася 
на початку 1990-х років ХХ століття розвинути-
ми країнами після посилення інтенсивності ви-
никнення фінансових криз. Зокрема, виявленню 
індикаторів кризового стану фінансової системи 
присвячено праці відомих зарубіжних економіс-
тів: А. Деміргук-Кунта, М. Едвардса, Б. Ейхенгрі-
на, Г. Камінскі, К. Рейнхарта, А. Роуза, Д. Сакса, 
А. Торнелла, Я. Френкеля. На міждержавному 
рівні проблемою побудови системи оцінки стій-
кості фінансової системи займаються науковці 
Міжнародного валютного фонду, Світового бан-
ку, Інституту економіки перехідного періоду Ро-
сії, урядів та центральних банків окремих країн. 
Проте до цього часу не існує загальноприйнятої 
методики визначення індикаторів-провісників 
кризи та індикаторів фінансової стабільності. 

Мета статті: 
- визначити сутність індикаторів фінансової 

стабільності;
- дослідити різновиди даних індикаторів;
- ідентифікувати порогові значення індикато-

рів фінансової стійкості;
- проаналізувати міжнародний досвід оціню-

вання фінансової стійкості.
Обґрунтування отриманих наукових ре-

зультатів. Сьогодні моніторинг стабільності фі-
нансової системи проводять більшість розвине-
них країн світу та зароджують деякі країни, що 
розвиваються.

У 1999 р. МВФ запропонував у рамках співро-
бітництва з урядами країн, зокрема в контексті 
старту Програми оцінки фінансової стабільності 
(FSAP), визначити низку індикаторів фінансо-
вої стабільності (ІФС) та, відповідно, розробити 
просту методологію їх компіляції. В результаті 
було створено керівні матеріали з ІФС (FSI), об-
говорення якого відбувалося у 2002–2003 рр., 
а остаточна версія була опублікована в березні 
2006 р.

Першочерговою метою застосування в цен-
тральнобанківській практиці індикаторів фінан-
сової стабільності є проведення макропруденцій-
ного аналізу – моніторингу стійкості (міцності) 
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банківського сектору, для посилення його фінан-
сової стабільності та, зокрема, обмеження ймо-
вірності виникнення криз, у той час як відповід-
ні індикатори нефінансового сектору слугують, 
перш за все, як попереджувальні індикатори для 
виявлення на ранніх стадіях та оцінки непрямо-
го джерела ризику для стабільності фінансового 
сектору.

Індикатори фінансової стабільності (ІФС) – 
це індикатори, які використовують для моніто-
рингу загального стану і стабільності фінансових 
інституцій та ринків, а також, відповідно, їхніх 
клієнтів та учасників.

ІФС – це індикатори поточного фінансового 
стану і стабільності фінансових установ країни 
та їхніх контрагентів з корпоративного сектору 
і сектору домогосподарств. Вони включають як 
агреговані дані щодо окремих установ, так і по-
казники, які дають уявлення про ринки, на яких 
ведуть свою діяльність фінансові установи.

Слід також додати, що поки що немає кон-
сенсусу щодо стандартів визначення ключових 
ІФС. У контексті визначення ІФС важливим та 

складним на практиці є трактування того, що 
вони вимірюють – «слабкість» чи «вразливість», 
оскільки такі терміни як «фінансове здоров’я» чи 
«слабкість» ототожнюються з неминучістю кри-
зових подій, у той час як поняття «стабільність» 
чи «вразливість» відображають можливість ви-
никнення кризових подій, але не їх неминучість.

На відміну від переліку індикаторів фінансової 
стабільності, який є відносно постійним, перелік 
макроекономічних показників, які впливають на 
фінансову стабільність у цілому та окремі її інди-
катори, і які обов’язково потрібно аналізувати, 
може змінюватися з огляду на їхню динаміку.

Формуючи систему індикаторів, особливо на 
етапі ідеологічної побудови та початкового впро-
вадження системи, потрібно забезпечити якомо-
га повне і якісне інформаційне охоплення харак-
теристик стабільності фінансової системи.

На думку Ейхенгрінха Б. і Роуза А., виконую-
чи вимогу комплексності повноти та якісного ін-
формаційного наповнення, індикатори фінансо-
вої стабільності можна представити так (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика груп індикаторів фінансової стабільності

Група Показник

1. Показники, що характеризу-
ють зв’язок фінансової системи 
зі світовою економікою 

1.1. Обсяг міжнародних золотовалютних резервів у відсотках від обсягу 
імпорту за місяць
1.2. Зовнішній борг у відсотках до ВВП
1.3. Сальдо рахунку поточних операцій у відсотках до ВВП
1.4. Реальний обмінний валютний курс

2. Внутрішні макроекономічні 
індикатори

2.1. Бюджетний дефіцит (профіцит) у відсотках до ВВП
2.2. Темпи зростання внутрішнього кредиту
2.3. Обсяги реального ВВП на душу населення

3. Зовнішні змінні
3.1. Світова відсоткова ставка як середньозважена за ставками зовнішніх 
запозичень розвинених країн
3.2. Темпи зростання ВВП у країнах ОЕСР

Джерело: складено автором на основі джерела [1, с. 18]

У свою чергу, досліджуючи причини виник-
нення фінансових криз, вчені Інституту економі-
ки перехідного періоду Росії розробили власний 

підхід до визначення, ідентифікації та оцінюван-
ня індикаторів фінансової стабільності (табл. 2)

Таблиця 2
Компонентна характеристика груп індикаторів фінансової стабільності

Група Показник

1. Темпи економічного
Зростання

1.1. Темпи зростання ВВП
1.2. Обсяги промислового виробництва
1.3. Відношення сальдо держбюджету до ВВП
1.4. Відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП
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2. Показники
платіжного балансу

2.1. Сальдо поточного рахунку платіжного балансу
2.2. Відношення золотовалютних резервів до ВВП
2.3. Зовнішній борг
2.4. Реальний ефективний обмінний курс
2.5. Відкритість національної економіки, умови торгівлі
2.6. Відплив капіталу

3. Відсоткові ставки
3.1. Реальна відсоткова ставка
3.2. Різниця між внутрішньою і зовнішньою відсотковими ставками
3.3. Співвідношення ставок за кредитами та депозитами

4. Грошові індикатори

4.1. Темпи інфляції
4.2. Забезпеченість грошової маси золотовалютними
резервами
4.3. Відношення внутрішнього кредиту до ВВП
4.4. Темп зростання депозитів у реальному вираженні

5. Індикатор тиску на валютний 
ринок

5.1. Середньозважений показник потенційної зміни валютного курсу

продовження таблиці 2

Джерело: складено автором на основі джерела [2, с. 46]

Перш за все зазначимо, що немає вузького на-
бору ІФС, який був би найкращим для всіх країн 
та на всі часи. Водночас відповідні роботи з роз-
роблення таких наборів індикаторів проводили 
Міжнародний валютний фонд та ЄСЦБ (The Eu-
ropean System of Central Banks). Основними кри-
теріями відбору ІФС були: 

- фокусування на ключових ринках та інсти-
туціях;

- аналітична значущість;
- корисність;
- важливість для широкої низки країн;
- явність;
- економність щодо використання даних.
У свою чергу, низка основних (ключових) ІФС 

має фокусуватися на «попереджувальних» інди-

каторах, які б виступали для розробників фінан-
сової політики «системами раннього виявлення».

На пропозицію МВФ у контексті запуску Про-
грами оцінки фінансової стабільності (FSAP) 
було створено керівництво з ІФС (Financial 
soundness indicators далі FSI), відповідно до якого 
запропоновано в рамках співробітництва з уря-
дами країн визначити низку ІФС та розробити 
просту методологію щодо їх компіляції. Відпо-
відно до цього документу, було запропоновано 39 
ІФС, які складаються з основного набору індика-
торів (ядра) і додаткового набору. Основний на-
бір включає основні індикатори (12 показників), 
що характеризують стан банківського сектору 
(табл. 3).

Таблиця 3
Показники фінансової стабільності: основний набір

Індикатори 
Депозитні організації:

Достатність капіталу 
Регулятивний капітал до зважених на ризик активів
Регулятивний капітал 1-го рівня до зважених на ризик активів
Недіючі позики мінус резерви до капіталу

Якість активів Недіючі позики до сукупних брутто-позик
Секторальний розподіл позик до сукупних позик

Прибутки та прибутко-
вість

Дохідність активів
Дохідність капіталу
Відсоткова маржа до брутто-доходу
Невідсоткові витрати до брутто-доходу
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Ліквідність
Ліквідні активи до сукупних активів (коефіцієнт ліквідності активів)
Ліквідні активи до короткострокових зобов’язань

Чутливість до ринкового 
ризику Чиста відкрита позиція в іноземній валюті до капіталу

продовження таблиці 2

Джерело: складено автором на основі джерела [3]

Додатковий набір (27 показників) включає 
інші індикатори банківського сектору, які не вхо-
дять в основний набір, а також індикатори небан-
ківських фінансових установ, підприємств, до-
машніх господарств, фінансових ринків та ринку 
нерухомості. У загальному вигляді, додатковий 

набір індикаторів ІФС можна також класифіку-
вати за чотирма групами (табл. 4): 1) індикатори 
фінансового сектору; 2) індикатори нефінансо-
вого сектору; 3) макроекономічні індикатори; 4) 
структурні індикатори.

Таблиця 4
Показники фінансової стабільності: додатковий набір

Індикатори
Депозитні 
організації:

Капітал до активів
Великі позики до капіталу
Географічний розподіл позик до сукупних позик
Позиція брутто-активів у похідних фінансових інструментах до капіталу
Позиція брутто-зобов’язань у похідних фінансових інструментах до капіталу
Дохід від торговельних операцій до сукупного доходу
Витрати на персонал до невідсоткових витрат
Спред між позичковою і депозитною ставками-орієнтирами
Спред між найвищою і найнижчою міжбанківськими ставками
Клієнтські депозити до сукупних (неміжбанківських) позик
Номіновані в іноземній валюті позики до сукупних позик
Номіновані в іноземній валюті зобов’язання до сукупних зобов’язань
Чиста відкрита позиція власних коштів до капіталу

Інші фінансові 
корпорації

Активи до сукупних активів фінансової системи
Активи до ВВП

Сектор нефінан-
сових корпорацій

Сукупний борг до власних коштів
Дохідність капіталу
Прибутки до витрат на сплату відсотка і основної суми
Чиста сума в іноземній валюті під ризиком до власних коштів
Кількість звернень про захист від кредиторів

Домашні 
господарства

Борг домашніх господарств до ВВП
Платежі домашніх господарств для обслуговування та виплати основної суми боргу до 
доходу

Ринкова 
ліквідність

Середній спред між цінами купівлі-продажу на ринку цінних паперів 
Середній щоденний оборотний коефіцієнт на ринку цінних паперів

Ринки 
нерухомості

Ціни на нерухомість
Житлові іпотечні позики до сукупних позик 
Комерційні іпотечні позики до сукупних позик

Джерело: складено автором на основі [4]
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При аналізі ІФС насамперед, як правило, роз-
глядають індикатори, специфічні для окремої 
країни, тобто ті, які відображають уразливість 
цієї країни до відповідних типів криз чи ризиків 
(наприклад, кризи банківського сектору, рецесії, 
міжнародної системної кризи тощо). У разі за-
критої економіки перш за все розглядають ІФС, 
що відображають внутрішню динаміку, в той час, 
як у разі відкритої економіки розглядають «між-
народні» ІФС.

І хоча для окремих ІФС є певні «оптимальні» 
порогові (граничні) значення, вихід за які можна 
трактувати як погіршення стану фінансової ста-
більності та які навіть можуть бути зафіксовані в 
національному регулюванні, все ж більшість ІФС 
не мають абсолютних порогових значень. Для 
прикладу, серед «оптимальних» порогових зна-
чень у літературі траплялося 8-відсоткове зна-
чення для показника адекватності капіталу або 
значення, близьке до нуля, для чистої відкритої 
валютної позиції.

Визначення загальноприйнятних порогових 
значень для ІФС ускладнюється, зокрема, через 
відмінності у визначеннях даних у різних країнах 
(наприклад, по-різному можна класифікувати 
показник «погані позики»). Крім того, при ана-
лізі порогових значень, з метою здійснення мо-
ніторингу та інтерпретації прогнозної динаміки 
фінансової системи, слід враховувати й те, що у 
своїй більшості порогові значення є специфічни-
ми для конкретної країни і, до того ж, їхні зна-
чення можуть змінюватися у часі.

Тому в процесі аналізу ІФС у світовій практи-
ці зазвичай фокусуються на еволюції індикаторів 
протягом певного періоду часу та на порівнян-
ні їхньої динаміки в різних країнах, передусім у 
країнах з приблизно однаковим рівнем розвитку 
(порівнюваних країнах, які включають до відпо-
відної групи для порівняння – «peer group»). У 
свою чергу, порівнюючи ІФС між країнами, слід 
зважати й на певні відмінності на національно-
му рівні, зокрема в методиках розрахунку деяких 
індикаторів, у бухгалтерських стандартах, фор-
матах збору даних, методах консолідації даних 
(наприклад, територіальний, міжсекторальний 
тощо).

На наш погляд, найбільш повною видається 
методика визначення фінансової стабільнос-
ті Національного банку Республіки Казахстан 
(НБК). Вона відома як «Карта оцінки ризиків» 
[5] і містить 57 показників фінансової стійкості, 
макропруденційних факторів та індикаторів, що 
визначають імовірність виникнення фінансових 
криз і базуються на оцінці зовнішнього, банків-
ського і реального секторів економіки (табл. 5).

Ідентифікацію кризової ситуації за такою ме-
тодикою здійснюють як на основі якісного ста-
тистичного аналізу, побудови економетричних 
моделей та моделей бінарного вибору, так і за до-
помогою стрес-тестування та сигнального підхо-
ду, який базується на порівнянні реальних показ-
ників з пороговими (критичними) значеннями.

Таблиця 5
«Карта оцінки ризиків» Національного банку Республіки Казахстан

1. Зовнішній світ 6. Параметри банківського сектору:
6.1. Ліквідність та ринкові ризики.
6.2. Кредитний ризик (якість активів).
6.3. Прибутковість та достатність

2. Достатність резервів країни
3. Транскордонні потоки капіталу
4. Монетарна і фіскальна політика
5. Боргове навантаження

Джерело: складено автором на основі [5]

Останні визначають на основі емпіричного 
аналізу історичних статистичних даних Респу-
бліки Казахстан, інших країн з перехідною еко-
номікою та розвинених країн, що мають досвід 
подолання валютних та банківських криз.

В Україні Національним банком України було 
розроблено та запропоновано методичні підхо-
ди до оцінки стабільності фінансової системи, 
її інтеграції у систему державного регулювання. 
На думку представників НБУ, основою системи 

оцінки стійкості фінансової системи є індикато-
ри фінансової стійкості, які характеризують стан 
фінансового здоров’я та міцності фінансових 
установ країни та їх контрагентів – корпорацій 
та домогосподарств. Для розрахунку цих індика-
торів пропонується формувати агреговані звіти 
про прибутки та збитки, а також баланси, що ві-
дображають запас активів [6].

Визначення, аналіз і порівняння з гранични-
ми значеннями показників проводять в осно-
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вному на базі експертних оцінок та методу ана-
логій (встановлення граничних значень на рівні 
загальноприйнятих у світі, або на рівні значень 
відповідних індикаторів у країнах, близьких за 
рівнем економічного розвитку) [7, с. 123]. Для де-
яких показників використовують нормативний 
метод, за яким граничне значення індикатора 
встановлюють на рівні, що відповідає цілям ма-
кроекономічної політики.

Повертаючись до більш розширеного, додат-
кового набору індикаторів фінансової стабіль-
ності, слід зазначити, що в контексті виконан-
ня FSAP МВФ і Світовий Банк використовують 
більш широку низку ІФС, тобто FSI є вибіркою 
найбільш важливих індикаторів, які запропо-
новано з метою охоплення для аналізу якомога 
більшого числа країн (деяких ринкових індика-
торів немає в багатьох країнах) [8, с. 220–228]. 

Паралельно з проведенням вищезазначених 
робіт щодо визначення FSI, Система європей-
ських центральних банків (ESCB), у свою чергу, 
у співпраці з центральними банками та їхніми 
наглядовими підрозділами проводили роботу 
щодо методології компіляції макропруденційних 
індикаторів (далі МРІ – набір ESCB) з метою їх 
використання при підготовці звіту з фінансової 
стабільності банківського сектору ЄС. Як і ком-
піляція FSI, МРІ розроблено для моніторингу 
стабільності банківського сектору, виявлення 
загрозливих тенденцій у фінансовому секторі – 
перш за все банківському. Однак між FSI та МРІ є 
й певні відмінності.

По-перше, МРІ включає більшу низку індика-
торів, які використовують з метою аналізу шир-
шої низки факторів, що впливають на фінансову 
стабільність банківського сектору ЄС. Відповід-
но макропруденційний аналіз дозволяє глибше 
оцінити поточний рівень фінансової стабіль-
ності в економіці та можливі майбутні загрози 
і ризики для неї. До цих додаткових індикаторів 
відносять, зокрема, такі показники, як зростання 
ВВП та динаміку безробіття, інфляцію, зовнішню 
заборгованість, ціни на ринку нерухомості, фон-
дові індекси, а також показники, що описують 
структуру фінансової системи тощо.

По-друге, МРІ також відрізняються від FSI і 
тим, що більшість з МРІ, які відносять до бан-
ківського сектору, розраховують та публікують 
на консолідованій основі, тобто індикатори для 
банків конкретної країни включають філії та до-
чірні одиниці в інших країнах ЄС, а також інші 
підконтрольні їм фінансові установи, тобто дані 
конструюють у контексті усього ЄС. Однак при 

цьому якоюсь мірою втрачається зв’язок із роз-
витком економіки за територіальним принципом 
та еволюцією МРІ «суто внутрішнього» банків-
ського сектору в країнах, в яких широко пред-
ставлена частка іноземних банків з інших країн 
ЄС.

Зауважимо, що індикатори FSI також розра-
ховують на консолідованій основі, за винятком 
виду консолідації за територіальним принципом 
(мається на увазі участь іноземних банків на вну-
трішньому ринку країни).

Видається, що індикатори FSI та МРІ пересі-
каються, водночас, крім зазначених вище відмін-
ностей, є ще й така: більш широкий набір інди-
каторів МРІ не включає деяких індикаторів FSI, 
перш за все тих, що входять у додатковий набір. У 
зв’язку з цим при проведенні аналізу фінансової 
стабільності, як правило, використовують як FSI 
так і МРІ.

ІФС також можна застосовувати і при стрес-
тестуванні, в процесі якого вони аналізуються 
відповідно до мети тесту, зокрема для визначен-
ня потенційних втрат внаслідок шоків. Крім того, 
результати стрес-тестування, особливо банків-
ського сектору, самі можна розглядати у якості 
додаткових ІФС.

Відтак уточнимо визначення системи інди-
каторів фінансової стабільності банківської сис-
теми. Будемо вважати, що система індикаторів 
фінансової стабільності банківської системи 
– це один із визначальних елементів процесу її 
роботи та фундаментальна умова ефективного 
моніторингу, аналізу і тестування стабільності 
банківської системи та окремих її елементів. Пе-
релік індикаторів, що їх використовують для ана-
лізу фінансової стабільності банківської системи, 
може змінюватися залежно від її структури і тен-
денцій розвитку.

Для того, щоб якомога повніше і детальніше 
дослідити механізм забезпечення фінансової 
стабільності банківської системи, необхідно роз-
глянути показники, недотримання параметрів 
яких спричинює складне фінансове становище 
банків, а саме: недостатній розмір капіталу, не-
якісна структура активів, низька платоспромож-
ність і прибутковість, проблеми ліквідності, над-
то ризикова діяльність та невиважена кредитна 
політика. Зазначені індикатори широко викорис-
товуються для визначення інтегральної оцінки 
рівня фінансової стабільності окремих банків та 
рейтингових оцінок банків і банківських систем 
у цілому [9, 10].

Поряд із застосуванням у міжнародній прак-
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тиці цілої низки ІФС, про які йшла мова вище, 
у деяких країнах використовується свій агрего-
ваний індикатор фінансової стабільності. Кон-
струювання агрегованого індикатора фінансової 
стабільності перебуває на стадії дослідження та 
експериментування і є складним завданням че-
рез складність природи самої фінансової систе-
ми, існування чисельних зв’язків між учасника-
ми фінансового ринку, нефінансового сектору та 
фінансових інституцій. Слід відзначити, що хоча 
цей індикатор може представляти певну цінність 
для оцінювання стану фінансової стабільності, 
він не може застосовуватися сам по собі, без ана-
лізу інших індикаторів та інструментів аналізу.

Більшість спроб у створенні агрегованого ін-
дикатора фокусувалася на створенні такого ін-
дикатора для банківського сектору, як ключової 
ланки фінансової системи. До цього часу, на від-
міну від консенсусного підходу щодо конструю-
вання FSI, у випадку агрегованого індикатора у 
деяких країнах робилися окремі альтернативні 
спроби з його розробки.

Для прикладу, застосовувався простий метод 
формування агрегованого показника банківської 
стабільності шляхом середньої зваженої окремих 
показників (ІФС) банків. Наприклад, у випадку 
Туреччини використовували 6 субіндексів, які 
характеризували: якість активів, ліквідність, ва-
лютний та процентний ризики, прибутковість та 
адекватність капіталу.

Аналогічний підхід для розрахунку зазначе-
ного індексу застосовував і банк Чехії. Індикато-
ри адекватності капіталу та прибутковості відби-
рали для його розрахунку з метою відображення 
динаміки наявних «пом’якшувачів» наслідків від 
потенційних ризиків. Індикатор якості активів 
віддзеркалює ступінь кредитного ризику. По-
казник ліквідності вимірює банківські резерви 
на випадок виникнення потенційних проблем з 
ліквідністю. Ризик процентної ставки визначає 
строкові розриви між активами та пасивами та 
непрямо потенційні втрати внаслідок зміни про-
центної ставки. Валютний ризик характеризує 
валютні експозиції банків. 

Перед розрахунком агрегованого індексу бан-
ківської стабільності складові суб-індекси нор-
малізували з метою приведення їх до виду, зруч-
ного для порівняння, а саме, після нормалізації 
зазначені індикатори характеризуються однако-
вою дисперсією.

Слід зауважити, що при розрахунку агрегова-
ного індексу можуть застосовувати як одинакові 
ваги до кожного суб-індексу, так і різні, з метою 

підсилення чи послаблення вкладу конкретно-
го індикатора відповідно до експертної оцінки. 
Крім того, ваги для складових індикаторів вста-
новлювали без врахування можливої кореляції 
індикаторів.

У якості альтернативи формування агрего-
ваного індикатора фінансової стабільності у 
світовій практиці застосовували й інші методи, 
зокрема шляхом використання даних фінансо-
вих ринків (таких як ціни акцій банків та інших 
фінансових активів), оскільки такі дані можуть 
наперед сигналізувати про майбутні проблеми 
фінансового сектору та вказувати на імовірні очі-
кування щодо їх настання. Такий підхід, зокрема, 
використовували при розробці індикатора фі-
нансової вразливості фахівцями ФРС США (2005 р.) 
та при розробці індексу фінансового стресу Цен-
тральним банком Канади (2003 р.) [11].

У свою чергу Банк Швеції сконструював 
«стрес-індекс» для банківського сектору (2006 р.). 
Для розрахунку індексу поряд з індикаторами 
банківських балансів та продуктивності (при-
бутковості, капіталу, якості активів та кількості 
філіалів банків) використовували й ринкові ін-
дикатори (зміни цін акцій та облігацій банків) та 
інші індикатори, такі як міжбанківські експозиції 
та додаткова наглядова інформація (частка бан-
ківських активів, що мають місце у «списку від-
слідковування» регулятора).

Центральний банк Нідерландів застосував 
свій оригінальний підхід для розрахунку «ін-
дексу умов фінансової стабільності». Цей індекс 
сконструйовано на базі розширеного індексу 
монетарних умов, який, таким чином, охоплює 
процентні ставки, ефективний курс обміну, ціни 
фондового ринку та ринку нерухомості, плато-
спроможність фінансових інституцій та вола-
тильність цін їх акцій. Новизною у цьому підході 
є введення верхніх та нижніх критичних границь 
для врахування потенційних нелінійних ефектів. 
Надто низькі значення індексу означають зрос-
таючу нестабільність, у той час як надто високі 
свідчать про можливість накопичення фінансо-
вих дисбалансів, оскільки надто позитивний роз-
виток та мінімальна ринкова волатильність мо-
жуть призвести до спотворення відносних цін, 
неефективного розміщення ресурсів, зниження 
обачності (обережності) та границь ризику.

Існують також інші підходи для калькуляції 
агрегованого індикатора банківського сектору.

У підсумку слід зазначити, що, виходячи зі 
світового досвіду, для оцінки стабільності фінан-
сової системи та її найбільш важливої складової 
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– банківського сектору прийнятним вважаєть-
ся використання низки кількісних індикаторів 
та поєднання різних підходів, зокрема таких як 
калькуляція ІФС, проведення стрес-тестування, 
як і деякого агрегованого погляду на розвиток 
фінансового та банківського сектору на основі 
простого агрегованого індикатора.

Індикатори фінансової стабільності (у тому 
числі, агреговані), які ґрунтуються на показни-
ках балансових рахунків (зокрема FSI та MPI) 
та ринкових індексах (наприклад, динаміки кре-
дитно-дефолтних свопів чи процентних cпредів) 
набули широкого застосування в практиці ма-
крофінансового аналізу. Перевагою застосуван-
ня зазначених індикаторів є уніфікація підходу 
щодо їх визначення та, відповідно, можливість 
міжнародних порівнянь. Проте, серйозною ва-
дою у їх застосуванні є, те, що:

- вони відображають ситуацію, яка була в ми-
нулому (backward-looking);

- багато індикаторів, які ґрунтуються на по-
казниках балансових рахунків, починають відо-
бражати ознаки нестабільності із значним часо-
вим лагом (зокрема, провізії на можливі втрати 
за кредитами або знецінення активів);

- кредитні рейтинги окремих фінансових уста-
нов, які розраховуються на основі даних балансо-
вих рахунків) також враховують фінансові зміни 
зі значним запізненням.

Крім того, за своєю сутністю, вони належать, 
переважно, до макрорівня, що не дає змоги, у по-
вній мірі оперативно виявляти сегменти вразли-
вості на рівні фінансової системи в цілому.

Інша група ІФС, а саме, індикатори раннього 
виявлення, хоча і надають можливість виявляти 

вузькі місця, здатні привести до банківської кри-
зи (і надають оцінки розвитку подій у майбут-
ньому (тобто є forward-looking)), проте також не 
є позбавленими від недоліків, а саме:

- вони не відображають у повній мірі взаємо-
залежності між реальним сектором економіки та 
фінансовим сектором;

- їх неможливо застосовувати для моделюван-
ня рішень з макропруденційної політики.

Зазначені недоліки, поряд з іншими, що сто-
сувалися методик щодо оцінювання фінансової 
стабільності та підходів щодо її забезпечення, 
обумовили у період розгортання світової фінан-
сової кризи та у післякризовий період потребу 
розробки нових підходів до розробки макропру-
денційних індикаторів. Основні напрями дослі-
джень у цьому плані такі:

- ідентифікація індикаторів системного ризи-
ку;

- аналіз досвіду країн щодо застосування та 
ефективності макропруденційних інструментів;

- порівняльна оцінка ефективності різнома-
нітних інституціональних устроїв для проведен-
ня макропруденційної політики;

- оцінка міжнародних аспектів макропруден-
ційної політики.

Для України дуже важливим є створення кар-
ти оцінювання ризиків [5] та відповідної «систе-
ми ранніх індикаторів», що надасть можливість 
оперативно реагувати на кризові процеси різним 
гілкам влади. Окремою особливо важливою та 
невирішеною проблемою є побудова системи 
оцінювання і моніторингу фінансової стабіль-
ності банківської системи.
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Summary. The article deals with the main stages 
of financial stability indicators development. The 
international experience to identify, evaluate and 
interpret financial stability indicators has been 
studied. The main positive and negative aspects of 

using banking stability aggregated indicator have 
been analyzed. The ways of optimizing the evaluation 
of risks to financial stability of Ukraine have been 
described.
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The process of monitoring the stability of the 
banking system has a very long story. Financial 
stability indicators (FSI) – are indicators used to 
monitor the general condition and the stability of 
financial institutions and markets, especially their 
clients and members.

There are different approaches to defining 
financial stability indicators. There are several groups 
of indicators: economic growth, balance of payments, 
interest rate, foreign exchange market, external 
factors. The International Monetary Fund focuses on 
such financial stability indicators, as capital adequacy 
and asset profitability, liquidity, sensitivity to market 
risk. However, this list is not exhaustive and may be 
added if desired.

In our opinion, the most attractive is the system of 
definition of financial stability of the National Bank 
of Kazakhstan known as a “map of risk evaluation”. 
It contains 57 financial stability indicators, macro 
prudential factors and indicators of the probability 
of financial crises, which are based on the external, 
banking and real economic sector evaluation

ESCB has worked over the methodology of 
compiling macro-prudential indicators. It enables to 
include greater number of indicators that are used to 
analyze a broader range of factors. 

With the use of a number of internationally 
FSI some countries use their aggregated financial 
stability indicators. For example, Turkey uses 6 

indicators, which are characterized by asset quality, 
liquidity, currency and interest rate risk, profitability 
and capital adequacy.

Alternatively, during the formation of an 
aggregate indicator of financial stability in the world 
other methods are used, including financial market’s 
data. This approach was used in the development of 
financial vulnerability indicators by specialists FRS 
(2005) and the development of financial stress index 
of the Central Bank of Canada (2003).

Bank of Sweden has designed a “stress index” for 
the banking sector (2006), which consists of account 
indicators of bank balances and performance, 
market indicators, interbank exposure or additional 
supervisory information.

It should be noted that as a result of world experience 
analysis a number of quantitative indicators and the 
combination of different approaches can be used 
to assess the stability of the financial system and 
its most important component – banking sector. 
Among them FSI calculation, stress testing, as well 
as aggregated view on the development of financial 
and banking sector on the basis of simple aggregated 
indicator.

It is important to map risk assessment and 
appropriate “system of early indicators” for Ukraine. 
That provides opportunity for different government 
branches to respond crisis.
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Аннотация. В условиях имеющихся проблем 
развития рынка перестрахования в развиваю-
щихся странах в разрезе данной статьи пред-
ложены рекомендации в области развития 
андеррайтинга и представлена модель опти-
мизации параметров перестраховочной защи-
ты как компромисса доходности и устойчиво-
сти системы страхования. 

Анотація. В умовах наявних проблем розвит-
ку ринку перестрахування в країнах, що розви-
ваються в розрізі даної статті запропоновані 
рекомендації в галузі розвитку андеррайтин-
гу і наведено модель оптимізації параметрів 
перестрахувального захисту як компромісу 
прибутковості і стійкості системи страхуван-
ня.

Ключевые слова: альтернативное перестрахование, риск, страхование, страховой портфель, перестраховочная защита.
Ключові слова: альтернативне перестрахування, ризик, страхування, страховий портфель, перестрахувальний захист.

К настоящему времени стало хрестоматийным 
фактом, – фактом подтвержденным опытом 
многих страховых компаний, что надежность 
и финансово-экономическая эффективность 
прямых страховщиков (цедентов) – в значитель-
ной мере зависят от того, на сколь выгодных 
условиях удается заключить договор перестрахо-
вочной защиты. Как следствие, перед андеррай-
терами цедента на стадии заключения перестра-
ховочного договора возникает необходимость 
проанализировать возможные варианты органи-
зации перестрахования принятых от страховате-
лей рисков и, выбрав наиболее предпочтительный 
вариант, выйти с соответствующими предложе-
ниями к потенциальным перестраховщикам. С 
формальной стороны задача выбора наиболее 
благоприятного варианта организации пере-
страховочной защиты имеет много общего с 
выбором варианта страховой защиты, например, 
для владельца имущества, которому угрожают 
некоторые риски. Но решение такой задачи за-
частую оказывается более сложным, чем при 
выборе страховой защиты для страхователей на 
рынке прямых договоров.

Трудности, связанные с поиском наиболее 
благоприятного варианта перестраховочной 

защиты, обусловлены, по меньшей мере, тре-
мя причинами. Во-первых, необходимостью 
учитывать механизм деления страхового риска 
между тремя участниками страховой системы – 
страхователем, прямым страховщиком (цеден-
том) и перестраховщиком (группой перестра-
ховщиков); при этом экономические интересы 
участников страховой системы не совпадают. 
Во-вторых, имеет место внутренняя противо-
речивость стимулов, влияющих на выбор пере-
страховочной системы. Наконец, существует 
трудность, обусловленная значительным числом 
параметров, определяющих характеристики пе-
рестраховочной системы и страховой системы в 
целом.

Несовпадение экономических интересов 
обусловлено различием целей, стоящих перед 
участниками страховой схемы. Страхователь 
стремится обеспечить, возможно, более надеж-
ную страховую защиту своих имущественных 
интересов за умеренную, по возможности мини-
мальную плату. Прямой страховщик стремится 
сформировать свой страховой портфель, обеспе-
чив минимально возможный риск своего в прин-
ципе рискового бизнеса. Отсюда – его стремле-
ние к сбалансированности страхового портфеля, 
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его защищенности от наиболее опасных рисков. 
Сбалансированность страхового портфеля до-
стигается селекцией принимаемых на удержание 
рисков, а также делением наиболее крупных и 
опасных страховых рисков, то есть использо-
ванием механизмов перестраховочной защиты 
портфеля. Соответственно, перестраховщик 
стремится к сбалансированности своего порт-
феля, достигаемой, в частности, путем последу-
ющего перестрахования принятых на удержание 
рисков.

Переходя к анализу трудности при реше-
нии задачи о выборе наилучшей системы пере-
страховочной защиты, отметим, что основным 
аргументом, которым руководствуется прямой 
страховщик при выборе системы перестрахова-
ния, служит обеспечение наибольшей надежнос-
ти выполнения своих страховых обязательств и 
финансовой устойчивости, что, вообще говоря, 
достигается передачей перестраховщикам воз-
можно большей доли наиболее опасных рисков. 
Вместе с тем, прямой страховщик стремится 
обеспечить, возможно, более высокую доход-
ность своего страхового бизнеса, что в прин-
ципе обусловливает стремление к увеличению 
доли принятого на удержание риска. Указанная 
противоречивость стимулов, влияющих на по-
ведение цедента в вопросах выбора перестрахо-
вочной системы, является внутренне присущей, 
неотъемлемой особенностью стоящей перед 
прямым страховщиком задачи.

Итак, противоречивость стимулов, лежащих 
в основе задачи выбора наилучшего сочетания 
параметров перестраховочной системы, являет-
ся важной особенностью рассматриваемой за-
дачи, которую, по-видимому, невозможно устра-
нить формальными математическими методами. 
Здесь речь может идти только о некотором комп-
ромиссе в реализации стоящих перед пере-
страховочной системой целей. Компромиссный 
подход к решению оптимизационных задач, как 
известно, предполагает неформальное, то есть 
с участием эксперта, сопоставление критериев, 
выражающих противоречивые факторы. Данный 
вывод имеет принципиальное значение с точки 
зрения построения процедуры, обеспечивающей 
решение задачи об оптимальном выборе пара-
метров перестраховочной защиты. Более того, 
по-видимому, более точной будет постановка 
вопроса не об оптимальной перестраховочной 
системе, а о ее наиболее предпочтительном ва-
рианте. При этом предполагается, что на множе-
стве вариантов реализации перестраховочной 

системы существует отношение предпочтения, 
а носителем такого отношения предпочтения 
выступает эксперт-андеррайтер.

Множественность подлежащих выбору пара-
метров перестраховочной системы порождает 
в определенном смысле технические трудности, 
которые преодолеваются за счет рационального 
перебора допустимых вариантов организации 
перестраховочной системы. Но если принять 
во внимание необходимость участия андеррай-
тера в процедуре решения задачи, то есть необ-
ходимость неформального сравнения вариан-
тов организации перестраховочной системы, то 
становится ясным проблемный характер задачи 
отыскания наиболее благоприятного варианта 
перестраховочной системы.

Рассмотрим в формализованном виде задачу 
отыскания оптимальной комбинации параме-
тров перестраховочной системы, полагая, что 
оказывается возможным выразить в аналити-
ческой или алгоритмической форме зависимость 
функции распределения страховой выручки 
цедента )|( rvRc  от вектора параметров пере-
страховочной системы r  на некотором (годо-
вом) интервале времени. Располагая функцией 
распределения страховой выручки при любой 
заданной комбинации параметров перестрахо-
вочной системы, вычислим два критериальных 
показателя, характеризующих уровень устойчи-
вости страховой системы в целом и уровень ее 
доходности с точки зрения цедента. Как возмож-
ную меру устойчивости (запаса устойчивости) 
можно рассмотреть результат функционирова-
ния страховой системы в целом, имеющий место 
в неблагоприятной страховой ситуации с задан-
ной достаточно малой вероятностью наступле-
ния Pmin (Pmia = 0,001 – 0,01). Такой мерой, оче-
видно, может служить квантиль порядка Рmin 
функции распределения )|( rvRc . Таким образом:

(1)

то есть ( )rPV ;minmin  является корнем уравнения:

Значение квантиля (1) можно также интерп-
ретировать как гарантированную величину стра-
ховой выручки. Фактическое значение страховой 
выручки V выбранной комбинации параме-
тров перестраховочной защиты r  с вероятнос-
тью р < Рmin может оказаться меньше величины 

( ) ( )min min min; ; |cV p r qv P R v r =  
 

( ) min|cR v r P=
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Vmin(Pmin;r) и с вероятностью, не меньшей 1-Pmin, 
превосходит найденный квантиль.

В качестве второго критериального показа-
теля, – показателя, выражающего уровень до-
ходности страховой системы с позиций цеден-
та, может служить математическое ожидание 
страховой выручки, которое вычисляется через 
функцию распределения страховой выручки по 
формуле:

 (2)

где Vmax – минимальное значение перемен-
ной v, при котором с доста точной точностью 
имеет место равенство 1)|( =rvRc . Итак, качество 
перестраховочной системы для любой комби-
нации параметров r  характеризуется диадой 
критериальных показателей (1)-(2), то есть:

(3)
Отличительная особенность диады (3) со-

стоит в том, что, изменяя значения вектора пара-
метров перестраховочной защиты r, невозможно 
добиться одновременного увеличения составля-
ющих этой диады, то есть невозможно одновре-
менно увеличивать гарантированное значение 
выручки и ее математическое ожидание.

Предполагая, что на множестве достижимых 
диад (3), то есть таких диад, которые могут быть 
получены соответствующим выбором вектора 
параметров перестраховочной защиты 1r , суще-
ствует отношение экспертного предпочтения >е, 
то есть для любых допустимых значений векто-
ра параметров перестраховочной защиты 1r  и 2r  
имеет место одно из соотношений:

{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} >е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}
{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} <е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}           (4)
{Vmin(Pmin,r1); mv(r1)} ≈е {Vmin(Pmin,r2); mv(r2)}

где символ ≈е означает отношение экви-
валентности в смысле экспертного предпочтения.

Тогда задача отыскания наиболее предпочти-
тельной комбинации параметров перестраховоч-
ной защиты в смысле экспертного предпочтения 
(4) ставится как задача определения такой ком-
бинации параметров перестраховочной защиты 
ropt , что на всем допустимом множестве значе-
ний вектора r не существовало бы такого вектора 
r 5 для которого бы было справедливо соотношение:

{Vmin(Pmin,r1); mv(r)} >е {Vmin(Pmin,ropt); mv(ropt)} (5)

В сформулированном виде, когда вектор r 
имеет достаточно высокую размерность (4,5 
элементов), полученная задача оказывается в 

категории задач, над которыми, по образному 
выражению Р. Беллмана, тяготеет «проклятие 
размерности» (2).

Чтобы понизить размерность задачи, вос-
пользуемся эвристическим приемом. Предполо-
жим, что по каждой координате вектора пара-
метров перестраховочной защиты r(i) (i=1,2,...n), 
андеррайтер может задать минимально r(i)min и 
максимально r(i)max допустимые значения со-
ответствующего параметра, то есть:

r(i)min ≤ r(i) ≤ r(i)max,                   (6)
причем шкалы изменения координат векто-

ра r выбраны так, что ми нимальным значени-
ям параметров r(i) (i=1,2,..,n) соответствует ми-
нимальное собственное удержание страхового 
риска, а максималь ным значениям — максималь-
ное удержание. Далее при решении по ставленной 
задачи вместо прямоугольного параллелепипеда 
вида:

(7)

где rmin и rmах – векторы параметров перестрахо-
вочной защиты, образованные из минимальных 
и максимальных значений координат вектора 
r, ограничимся рассмотрением диагональных 
элементов этого параллелепипеда, то есть мно-
жеством значений вектора r вида:

(8)

где μ – безразмерный параметр, принимаю-
щий значения на отрезке [0,1].

С точки зрения роли, которую играет пара-
метр μ в описанных построениях, его можно 
интерпретировать как обобщенное собствен-
ное удержание. Действительно, при изменении 
μ от нуля до единицы вектор параметров пе-
рестраховочной защиты изменяется от мини-
мального уровня собственного удержания до 
максимально возможного уровня. Таким обра-
зом, редуцированный просмотр (перебор) од-
нопараметрического семейства вариантов пере-
страховочной защиты (8), включая предельные 
(в смысле минимума и максимума собственно-
го удержания) точки исходного множества (7), 
принципиально облегчает задачу поиска наибо-
лее предпочтительного варианта перестраховоч-
ной защиты.

Оговоримся, что предлагаемый подход к ре-
шению задачи об отыскании наиболее предпо-
чтительного варианта перестраховочной защиты 
не может считаться математически строгим 
методом решения поставленной задачи. Одна-
ко, учитываемая нечеткость отношения пред-
почтения (возможно даже противоречивость 

( ) ( ) ( )max| |v c cm r vdR v r V R v r dv= = −∫ ∫
  

{ ( ) ( )}min min , ; vV P r m r
 

min maxr r r≤ ≤
 

( ) ( ) min max1 * *r r rµ µ µ= − +
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суждений), которую неизбежно вносит эксперт-
андеррайтер в процессе анализа множества 
предъявляемых диад (3), видимо, оправдывает 
ориентировочный характер получаемого при ис-
пользовании описанной редукции исходной за-
дачи результата.

Вместе с тем, полученный при выполнении 
упрощенной оптимизации результат, может по-
мочь эксперту определить область, в которой 
следует уточнить поиск комбинации параметров 
перестраховочной защиты. При этом возможно, 
что эксперт запросит дополнительные расчетные 
данные о характеристиках перестраховочной 
системы в окрестности точки, найденной с его 
участием на диагонали (8) точки. Подобное уточ-
нение может повлечь за собой последующий, на-
пример, покоординатный поиск наиболее благо-
приятной комбинации параметров защиты.

В целом, принципиальная трудность 
отыскания наилучшей перестраховочной 
защиты обусловлена внутренне противоречивым 
механизмом, определяющим оценку вариантов 
перестраховочной защиты. В силу исходных 
предпосылок система перестрахования должна 
удовлетворять противоречивым требованиям:

- обеспечивать наилучшую защищенность 
цедента от неблагоприятных страховых ситуа-
ций, связанных с выполнением страховых обяза-
тельств по принятым на удержание страховым 
рискам;

- обеспечивать максимальную доходность с 
точки зрения цедента.

Эту же задачу, сформулированную в 
содержательных терминах, которыми традици-
онно пользуются страховщики, можно также 
сформулировать в терминах сравнения функций 
распределения дохода от страховой деятельности – 
страховой выручки.

Действительно, если функция распределения 
страховой выручки зависит от группы параме-
тров перестраховочной защиты {r(1); r(2)... r(n)}, 
то есть:

(9)
то объективно возникает необходимость 

сравнения распределений (9) и выбора на мно-
жестве допустимых значений вектора r наиболее 
предпочтительного распределения ( )rvRc | .

Решение данной задачи – количественная 
оценка и сравнение распределений – успеш-
но выполнено в рамках математической теории 
полезности. Разработанная изначально как ма-
тематическая теория поведения индивидуумов 
в экономике, теория полезности нашла приме-

нение в математической статистике и теории 
оптимальных статистических решений.

В контексте данной статьи, теория полезнос-
ти привлекается в той лишь мере, что позволяет 
свести сравнение распределений вида (9) к срав-
нению линейных функционалов вида:

(10)

Тогда, если U(v) является функцией полез-
ности цедента, то с ее помощью устанавливается 
отношение предпочтения на множестве распре-
делений Rc(v|r). А именно, распределение Rcl(v|r) 
считается более предпочтительным, чем Rc2(v|r) 
в том случае, если:

(11)

В частности, если необходимо сравнить два 
варианта перестраховочной защиты (набор па-
раметров r1, и r2), то в соответствии с влияни-
ем параметров перестраховочной защиты на 
функцию распределения страховой выручки 
Rc(v|r) и отношением предпочтения (10), (11), 
определяемым функцией полезности цедента 
U(v), более предпочтительным будет тот вектор, 
который обеспечивает большее значение показа-
теля полезности.

Имеем r1>r2 если L{Rc(v|r1)}> L{Rc(v|r2)} и 
r1<r2, если L{Rc (v | r1)} < L{Rc (v | r2)}.

Таким образом, сравнение качества пере-
страховочной защиты при различных вариантах 
выбора ее параметров, оказалось возможным с 
помощью ожидаемого значения полезности (10), 
то есть ожидаемая полезность (10) оказалась в 
роли критериального показателя, определяюще-
го качество перестраховочной защиты: чем этот 
показатель выше, тем лучше качество защиты.

Здесь следует оговориться, что тео-
рия полезности отнюдь не предлагает ка-
ких-либо волшебных средств решения плохо 
формализуемых задач типа той, что была расс-
мотрена, но лишь утверждает возможность све-
дения задачи, решение которой основывается 
на отношении экспертного предпочтения, к по-
строению функции полезности с последующим 
преобразованием исходной задачи к соответ-
ствующей схеме математического программиро-
вания. При таком подходе основные трудности 
решения исходной задачи с неформальным учас-
тием эксперта переходят на построение функции 
полезности U(v). Для решения данной задачи 
(построения функции полезности) в теории по-
лезности предложена стандартная процедура, 
позволяющая на основании данных, соответ-

( ) ( )|c cR v R v r=


( ){ } ( ) ( )| |c cL R v r U v dR v r= ∫
 

( ){ } ( ){ }1 2| |L Rc v r L Rc v r>
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ствующим образом построенного «интервью» 
с экспертом, вычислить функцию полезности, 
выражающую его предпочтения на множестве 
распределений.

С учетом особенностей использования функ-
ций полезности в задачах имущественного стра-
хования, можно использовать способ построения 
функций полезности для страхователя, распола-
гающего информацией о совокупном страховом 
ущербе, который может быть нанесен его имуще-
ству, и соглашающегося на некоторые (например 
рыночные) условия страхования.

В основе предлагаемого метода определения 
функции полезности лежит решение интеграль-
ного уравнения вида:

(12)

где FY(y) – функция распределения совокуп-
ного страхового ущерба, наносимого имуществу 
страхователя на единичном интервале времени; 

G0 – страховая премия (плата) страхователя за 
страховую защиту в год;

Ymin – минимальное значение аргумента функ-
ции распределения FY(y), в котором с достаточ-
ной точностью выполняется равенство FY(y) ≈ 1

Cψ(x) – положительная функция, выражающая 
запас по полезности, предоставляемый страхов-
щиком страхователю при заключении страхово-
го договора (задается экспертом-аналитиком). 
Решение интегрального уравнения (12) имеет 
вид:

  (13)

где s – корень характеристического уравнения
  

(14)

Выражение е-sx и есть базовая компонента ре-
шения уравнения (12); 

∆U(x) – поправка, вычисляемая по формуле:
  

где коэффициент С, определяющий величину 
запаса по полезности в уравнении (12), задается 
экспертом.

В заключение настоящего пункта покажем, 
к каким изменениям приведет использование 
функции полезности в процедуре предыдущего 
пункта.

Если известна функция полезности U(v), то, 
вместо того чтобы вычислять на диагональном 
множестве (8) пары (3), для последующего их 
предъявления эксперту, следует для множества 

значений μ найти величину ожидаемого значе-
ния полезности L {Rc(v|r(μ))}, а затем определить 
значение μ, в котором ожидаемая полезность до-
стигает максимального значения. Таким обра-
зом, весьма сложную в содержательном смысле 
задачу с использованием функции полезности 
удается свести к простейшей задаче математи-
ческого программирования.

В заключение данного исследования важно 
подчеркнуть, что народное хозяйство и непро-
изводственная сфера в национальном и между-
народном масштабе в современных условиях не 
могут обходиться без перестраховочной защиты. 
Это является основным положением в страхова-
нии и мировой экономике. То что, один перестра-
ховщик лучше защищает общество, чем многие 
страховые компании является уже почти аксио-
мой. Это можно объяснить тем, что перестрахов-
щики давно обеспечили своим покрытием весь 
мир, поскольку они опираются на преимущества 
кооперирования своих финансовых мощностей.

В пределах отдельных экономически развитых 
государств посредством перестрахования 
защищены граждане и предприятия, их имуще-
ство и гражданская ответственность во всех сфе-
рах и на всех уровнях. Потребность в страхова-
нии – важная необходимость, но ее реализация 
зависит от исторических, экономических и дру-
гих причин.

Отметим еще одно важное явление в между-
народном перестраховании.

В середине 1970-х гг. наряду с традиционным 
перестрахованием возникло альтернативное или 
финансовое перестрахование. Его возникнове-
ние стало реакцией перестрахования на потреб-
ность страхования иметь защиту не только от 
убытков и убыточности (как результатов прямо-
го страхования), но и иметь защиту финансовых 
результатов деятельности страховщиков в целом. 
Защиту финансовой деятельности страховщики 
желали иметь от опасных случайностей (внеза-
пностей), изменений, могущих произойти: на 
финансовом рынке, в налоговом законодатель-
стве, в валютном законодательстве, в политике 
акционеров и от других не страховых причин, 
т. е. причин, которые нельзя включить в объем 
страхового покрытия из-за невозможности ис-
числить частоту их реализации (наступления) 
[3].

Как новое явление, альтернативное перестра-
хование требует углубленного и всестороннего 
исследования. Н. Адамчук, рассмотрев три сло-
жившихся подхода к его содержанию, дает свою 

( ) ( ) ( ) ( )
min

0
0

Y

YU x G U x y dF y C xψ− = − +∫

( ) ( )sxU x e U x−= + ∆

( )
min

0

0

Y
sG sy

Ye e dF y− −= ∫

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 13 30; 2, ; 2, ; , ; 1,U x C C F x C F x s C p x C p xγ γα β α β γ α β γ α β ∆ = − + − + + + − 
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трактовку в широком и узком смысле слова.
В широком смысле альтернативное пере-

страхование – это способы перераспределения 
финансового и страхового рисков, связанные с 
деятельностью страховщиков, которые отлича-
ются по какому-либо признаку от традиционных 
видов перестрахования. [1] То есть это – пере-
страхование, объединяющее: кэптивное страхо-
вание (иногда называемое самострахованием), 
секъюритизацию и классическую концепцию 
финансового перестрахования [3]. 

В узком смысле альтернативное перестрахо-
вание – это финансовое перестрахование, или 
отношения между страховщиком и перестрахов-
щиком, связанные с перераспределением страхо-
вого и финансового рисков (присущих страховой 
деятельности) на долгосрочной основе – более 
одного года. [1]

Соглашаясь в принципе с этим подхо-
дом, уточним и для широкосмыслового, и для 
узкосмыслового подходов, что финансовое (или 
альтернативное) перестрахование есть по своей 
первичной, базисной сущности экономическое 

перераспределительное отношение между стра-
ховщиками с целью защиты страховых порт-
фелей цедентов посредством кооперирования 
страховых резервов участников отношения [3].

В заключении отметим, что развитие пере-
страхования весьма актуально для всех стран 
мира. Оно может эффективно защитить об-
щество, отдельных людей и экономику в це-
лом. Вместе с тем, перестрахование – особо 
сложный, ответственный, масштабный и ост-
ро необходимый бизнес в условиях глобализа-
ции страхового рынка. Деятельность крупных 
субъектов как производственной, так и непро-
изводственной сферы сопряжена с наличием 
больших рисков. В последнее время в мире, к 
большому сожалению, увеличилось количество 
природных катаклизмов, техногенных катастроф 
и аварий, которые наносят огромный ущерб, как 
имущественным интересам различных стран, 
так и отдельным юридическим и физическим ли-
цам. Это повышает уровень требований к пере-
страховочному бизнесу во всем мире и требует 
выработки направлений его развития.
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Summary. In the context of the existing problems 
of reinsurance market development in the developing 
countries this paper offers recommendations for 
development in underwriting and presents the model 

for optimization of reinsurance defense parameters 
as a compromise for profitability and sustainability 
of the insurance system. 
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In terms of the proposed methodology for the 
development of reinsurance in developing countries, 
particular importance has the question of optimizing 
business processes in reinsurance, which are usually 
understood as underwriting. The author argues that 
underwriting in reinsurance should be not only the 
process of harmonization of price and terms of the 
reinsurance of a specific risk or a contract, but also 
it should monitor the overall state of the portfolio in 
the temporal and spatial relationship. Moreover, un-
derwriting in reinsurance should include the system 
of following major activities: extensive risk assess-
ment; more sophisticated premium rating; creation, 
if necessary, of new services for claim settlement and 
risk management; conclusion of more binding con-
tractual agreements with brokers. The purpose of 
these activities is to provide the reinsurer’s under-
writers with possibility to select quality risks and to 
make tariff valuation more accurately. 

Scientific novelty of the article is in the identi-

fication, formulation and implementation of new 
directions in the field of optimization of methodol-
ogy for the development of reinsurance, as well as 
optimization of the reinsurance defense parameters 
in general. Accordingly, the model for optimization 
of reinsurance defense parameters is presented, as a 
compromise for profitability and sustainability of the 
insurance system.

The practical significance of the article is in the 
fact that the theoretical provisions of the research, 
which constitutes its novelty, are brought up to the 
specific recommendations in the field of develop-
ment of reinsurance market and its participants, in 
the developing countries.

Precisely this methodological framework will en-
able the most optimal path to develop reinsurance 
underwriting as a key element, which underlies the 
whole system of insurance relations, as precisely on 
its functioning depend the success of the reinsurance 
operations and profit making for market participants.
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Анотація. У статті розглянуто проблеми 
фінансування будівельних компаній в умовах кри-
зи. Визначено шляхи щодо антикризових заходів 
будівельних компаній.

Аннотация. В статье рассмотрены пробле-
мы финансирования строительных компаний 
в условиях кризиса. Определены пути по анти-
кризисным мероприятиям строительных ком-
паний.

Ключеві слова: будівельна галузь, фінансування будівельних компаній, фінансова криза, антикризові заходи з фінансування будівельних 
компаній.

Ключевые слова: строительная отрасль, финансирование строительных компаний, финансовый кризис, антикризисные мероприятия по 
финансированию строительных компаний.

Постановка проблеми. Сьогодні фінансова 
криза охопила всі сектори економіки України. 
Фінансовий стан підприємств потребує раціо-
нального та ефективного керівництва.

Не зважаючи на досить не високу частку бу-
дівництва у доданій вартості ВВП України за 2012 
рік та на початку 2013 року, який становив від 2,2 
до 3,1 % [1], будівельній галузі належить значна 
роль у структурі формування внутрішнього ва-
лового продукту, адже її робота тісно пов’язана 
з іншими галузями національного господарства. 
Важливість цієї галузі для економіки будь-якої 
країни можна обґрунтувати тим, що капітальне 
будівництво створює значну кількість робочих 
місць і споживає продукцію багатьох галузей на-
родного господарства.

На думку багатьох експертів, криза – це не 
тільки спад виробництва, скорочення доходів і 
занепад компаній, але і нові можливості виходу 
на стійкіші і сильніші позиції, можливості осво-
єння нових ринків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні аспекти діяльності та проблеми бу-
дівельної галузі та будівельних компаній були 
досліджені в роботах К. Бобкова, Н. Богути, В. Бу-
зирьова, А. Гойка, К. Дакаса, С. Кононова, М. Ко-
валенко, І. Молчанова, І. Степанова, Л. Чистова 
та інші.

Метою статті є дослідження заходів, що здій-
снюються будівельними компаніями для бороть-
би з кризою і його наслідками.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Фінансова криза почалася в США і 
швидко охопила інші держави, сильно ударивши, 
по такій перспективній галузі економіки як бу-
дівництво.

В Україні будівництво до початку кризи було 
однією з ключових галузей економіки, основою 
для функціонування інших виробничих і неви-
робничих галузей. Його розвиток свідчив про 
зростання добробуту в суспільстві.

Поточна ситуація в Україні пригнічує. Обсяги 
виконаних у 2010 році будівельних робіт продо-
вжують скорочуватися: 5,4 % порівняно з кризо-
вим 2009–м і лише 48,2 % від рівня передкризо-
вого 2008 року (і це при тому, що друга половина 
2008-го вже характеризувалася тотальним згор-
танням будівництв і девелоперських проектів) 
[2].

Протягом 2011–2012 років, початку 2013 року 
будівельна галузь України зазнавала як збіль-
шення, так і скорочення обсягів виробництва 
будівельної продукції. У 2011 році усі часові пе-
ріоди за кількістю місяців від січня до будь-якого 
місяця року продемонстрували стабільний ріст 
обсягів виконаних будівельних робіт з помітним 
нарощенням відносних показників у II кварталі. 
У 2012 році ця динаміка помітно погіршилася, в 
результаті чого лише з січня по травень було за-
фіксовано показники росту, а з травня відносні 
індекси виконання будівельних робіт лише змен-
шувалися, досягши позначки 86,0 % січня-грудня 
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до відповідного періоду 2011 року. На початку 
цього року динаміка індексів не змінила свого на-
прямку регресії, досягнувши у січні-травні 2013 
року показника 82,2 % до відповідного періоду 
2012 [2].

Основним чинником, який сприяв розвитку 
кризи, є зниження попиту, в основному на житло 
економ-класу. Це пояснюється тим, що такий вид 
житла отримували в основному за рахунок бан-
ківських кредитів, видача яких різко скоротилася 
з початком кризи. В цей же час попит на елітне 
житло впав незначно [3].

Недостача власних фінансових ресурсів спо-
нукає будівельників шукати нові способи залу-
чення додаткового фінансування. Велику надію 
суб’єкти ринку покладають на підтримку держа-
ви.

У грудні 2008 року Верховна Рада прийняла 
Закон «Про запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної галузі і жит-
лового будівництва» [4].

Закон передбачає такі заходи подолання кри-
зових явищ у будівельній галузі: викуп нереалізо-
ваного житла та іпотечних кредитів у населення, 
надання держпідтримки на придбання житла і 
пільгових кредитів забудовникам. Держпідтрим-
ка будівництва житла полягає в сплаті державою 
30 % вартостей придбання житла та/або наданні 
пільгового іпотечного житлового кредиту. Орен-
дарі зможуть набувати житла на умовах оренди 
(до 30 років) з викупом і правом дострокового 
погашення орендної плати.

Не зважаючи на заходи, що приймаються вла-
дою для допомоги у відновленні будівництва, на-
селення не довіряє забудовникам і банкам, що в 
сукупності дає негативний ефект. У цій ситуації 
далеко не останню роль може зіграти НБУ. Якщо 
його політика підтримає і простимулює видачу 
комерційними банками іпотечних кредитів і кре-
дитування забудовників, то це може поступово 
повернути будівельну галузь у докризовий стан.

У такій ситуації компанії вимушені були адап-
туватися, приймати термінові антикризові захо-
ди.

Загальними для всіх компаній є ухвалення та-
ких заходів. Першим, що зробили всі будівельні 
компанії, – це скорочення до можливого мініму-
му, без втрати якості, витрат. Так, сьогодні вра-
ховують і розраховують з великою увагою всі 
витрати будівельних матеріалів, шукають шляхи 
їх економії. В рамках цього рішення почали роз-
вивати бартерні відносини. За допомогою таких 
операцій мінімізуються касові розриви і зменшу-

ються грошові витрати на закупівлі. Одним з ви-
дів скорочення витрат можна назвати скорочен-
ня персоналу або переведення його на неповний 
робочий день, скорочення зарплат. За допомогою 
цього компанії заощадили до 60 % загальних ви-
трат [5].

Ще один метод протистояння кризі – це еко-
номія на поверненні боргів. Підприємства на-
магаються реструктуризовувати свої борги за 
кредити, виплату відсотків за облігації і т.д. Крім 
того характерним є перехід на гривневі кредити, 
оскільки прив’язка до нестабільного долара при-
водить до все більших витрат компаній [6].

Антикризовою мірою є також розвиток на-
дання нових послуг. Будівельні компанії частко-
во переорієнтовували свої будівельні підрозділи 
на виконання генпідрядних робіт, а продукцію 
допоміжних виробництв (вироби з неіржавіючої 
сталі, виробництво віконних систем) зорієнтува-
ли на зовнішні ринки. Подібна схема оптимально 
задіює всі потужності підприємств, але не при-
носить великих прибутків [7].

У сучасних умовах ефективним також є метод 
зменшення площі квартир. У споживачів немає 
засобів для купівлі квартир площею 100 і більше 
кв. м., тому в будівельних фірмах ухвалили рі-
шення про розформування крупних квартир на 
менші.

Актуальним є перегляд схеми продажів жит-
ла, оскільки покупці, що мають гроші, бояться 
дефолтов компаній, а готового житла на ринку не 
так вже і багато. Залишившись без банківського 
фінансування, забудовники почали самостійно 
запускати кредитні схеми продажів. Вони стали 
не просто масово продавати квартири на випла-
ту, але і фіксувати при цьому ціни [8].

Окрім вище перерахованого компанії розгля-
дають можливість проведення вторинного роз-
міщення акцій. Привернуті засоби фірми спря-
мують на реалізацію власних проектів [9].

Позитивні сигнали ринок будівництва вже 
отримав. Верховною Радою прийнято закон «Про 
регулювання містобудівної діяльності», який пе-
редбачає спрощення дозвільних процедур у бу-
дівництві та проектуванні [10].

Серед нововведень, спрямованих на захист 
інвесторів, слід віднести регламентацію порядку 
встановлення форс-мажорних обставин у будів-
ництві. Крім того, буде скасовано проектна де-
кларація як обов’язковий вид дозвільних доку-
ментів для проектів житлового будівництва.

Не менш важливим стимулом для інвесторів 
має стати програма «ліквідації недобудов і дов-
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гобудів», курс на яку проголосив уряд – у першу 
чергу житла, лікарень, шкіл, дитячих садів, тобто 
соціальної інфраструктури.

Висновки. Вживання вище перерахованих за-
ходів дозволяє будівельним фірмам залишатися 
учасниками ринку. Ринок будівництва України 
є перспективним і ненасиченим сектором. Укра-
їнське населення не забезпечене житлом повною 
мірою. Водночас, слід зазначити, що при спо-
рудженні житлових будинків будівельні компа-
нії включають у будівництво такі необхідні для 
будь-якої людини об’єкти як дитячий сад, школу, 
фітнес-центр та інші об’єкти соціального при-
значення. Розвиваючи таким чином соціальну 
інфраструктуру, будівельні організації сприяють 
розвитку економіки держави.

Для подолання кризи в будівельних компаніях 
необхідне державне втручання і підтримка. До-
цільними в цій ситуації можуть бути такі заходи:

- стимулювання попиту шляхом пільгового 
фондування банків і субсидування процентних 
ставок по іпотечних кредитах;

- допомога держави в реструктуризації креди-
тів, виданих забудовником на будівництво житла;

- субсидування ставок на кредити, що вида-
ють комерційні банки і забудовникам на житлове 
будівництво;

- реструктуризація інвестиційних контрактів 
(договорів оренди на інвестиційних умовах) на 
будівництво житла, збільшення державних ін-
вестицій у будівництво;

- позитивна державна інформаційна підтримка.
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Importance of the building industry for the 
econo my of any country can be proved by the fact 
that capital construction creates a significant number 
of jobs and consumes products of many branches of 
national economy.

The article aims to research the actions which are 
carried out by building companies for fight against 
crisis and its consequences.

Market entities have great hope upon state sup-
port.

The construction market has already received 
positive signals. Verkhovna Rada of Ukraine has ad-
opted Laws “On prevention of world financial crisis 
impact on development of building sector and hous-
ing construction” and “On regulation of urban de-
velopment”, which provide for overcoming the crisis 
in the construction industry and simplification of li-

censing procedures in construction and design. But 
the lack of own financial resources motivates builders 
to look for new ways to attract additional funding. 

To overcome crisis in building companies the fol-
lowing measures can be offered: 

- demand stimulation by preferential funding of 
banks and subsidizing of interest rates for mortgage 
loans;

- state support in credits restructuring which have 
been given by the builder on housing construction;

- credits rates subsidizing which are given by com-
mercial banks and builders on housing construction;

- investment contracts restructuring (lease con-
tracts on investment conditions) on housing con-
struction, increasing of state investments into con-
struction;

- positive state information support.
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Анотація. Розглянуто особливості 
інвестиційного процесу у різних регіонах України 
та проведено порівняльний аналіз. Зроблено 
висновки, щодо можливості залучення додат-
кових інвестиційних ресурсів у територіальні 
економічні системи шляхом капіталізації влас-
ного внутрішнього природного капіталу.

Аннотация. Рассмотрены особенности инве-
стиционного процесса в разных регионах Украи-
ны и проведен сравнительный анализ. Сделаны 
выводы, о возможности привлечения дополни-
тельных инвестиционных ресурсов в терри-
ториальные экономические системы путем 
капитализации собственного внутреннего при-
родного капитала.

Ключові слова: капітальні інвестиції, природні ресурси, управління.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання динамічна інвестиційна діяль-
ність є основою стабільного функціонування та 
розвитку економічної системи. Неухильне наро-
щування обсягів інвестування економіки, покра-
щення їх структури, забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату в країні є дуже важливи-
ми й актуальними, що зумовлено передусім об-
меженим доступом до джерел інвестиційних ре-
сурсів і наявним дисбалансом у їх розподілі.

Інвестиційне забезпечення економіки набуває 
особливої ваги для формування відтворювальної 
динаміки регіонів, оскільки від здатності залучи-
ти інвестиційні ресурси, секторальної структури 
їх розподілу та джерел їх походження залежить у 
якому напрямі відбуватиметься подальший роз-
виток регіональної господарської системи. Сьо-
годні розвиток національної економіки України 
у значній мірі залежить від експлуатації природ-
ного капіталу, але цей відомий факт не виключає 
можливості сталого економічного розвитку, при 
якому зберігається природний потенціал для 
майбутніх поколінь. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження проблем інвести-
ційного процесу на мезорівні здійснили багато 
учених, серед яких на особливу увагу заслугову-
ють праці таких українських учених, як: І. А. Бланк, 
 М. П. Бутко, А. А. Пересада [2–3]. Існуючий ін-

вестиційний процес в Україні кількісно сприяє 
відтворенню народногосподарського комплексу, 
але не сприяє оновленню та вдосконаленню його 
структури. Інвестиційні ресурси в економічній 
системі повинні постійно відтворюватись, при-
чому відтворення повинно супроводжуватися 
структурними змінами, саме цим проблемам при-
свячена увага у працях таких видатних учених як 
Б. М. Данилишин, І. К. Бистряков, В. В. Пи липів, 
І.  О.  Драган [4–7] та інші. Тому подальшого 
більш детального дослідження потребує меха-
нізм забезпечення сталого розвитку територіаль-
них систем різного рівня за рахунок адекватного 
управління наявними власними ресурсами та їх 
включення у відтворювальні процеси територій.

Метою статті є вивчення особливостей реалі-
зації інвестиційного процесу у регіонах України 
та визначення інвестиційного потенціалу при-
родних ресурсів для регіонів.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Важливу роль у забезпеченні стабільного 
розвитку територіальних економічних систем 
різного рівня відіграє позитивна динаміка капі-
тальних інвестицій, доходів місцевих бюджетів 
та повноцінне функціонування банківської сис-
теми. Капітальні інвестиції є тим показником, 
який найбільш повно й достовірно характеризує 
потенціал зростання економіки на найближчу 
перспективу. Обсяги капітальних інвестицій ма-
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ють довготерміновий вплив на розвиток галузей.
У період 2010–2012 рр. спостерігається пос-

тупове збільшення обсягів інвестиційних по-
токів у економіку України. Так, загальний обсяг 
капітальних інвестицій у 2012 році зріс майже у 
1,5 раза у порівнянні з 2010 роком і становив 293 
692 млн грн. При цьому слід зазначити, що, не-
зважаючи на позитивні загальні тенденції, кожен 
регіон має свої особливості як в економічному 
розвитку, так і у формуванні та використанні ін-
вестиційного потенціалу. 

Протягом 2010–2012 рр. за показником ва-
лової доданої вартості різниця між регіонами 
Украї ни становила від 24,7 до 23,3 раза, за показ-
ником рівня безробіття – 15,9 раза, за показни-
ком середньомісячної заробітної плати – від 2,0 
до 2,1 раза. Нерівномірним є розвиток регіонів за 
показниками інвестиційної діяльності: різниця у 
капітальних інвестиціях на одну особу складала 
від 12,4 до 13 разів, а різниця за показником пря-
мих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу – від 115 до 158 разів. Саме з огляду на 
представлені показники, управлінські дії влади в 
інвестиційній політиці мають диференціюватися 
за регіонами.

Важливим також є те, в які сектори ринків 
спрямовано найбільшу частину капіталовкла-
день, оскільки саме так слід розставляти пріори-
тетні акценти щодо розвитку економіки країни, 
визначати і реалізовувати економічну стратегію. 
Структура народногосподарського комплексу 
визначає його тип і те, на які сектори покладе-
но найбільші сподівання, і які з них у результа-
ті приносять найбільшу економічну вигоду. Уже 
сьогодні більшість розвинених країн заходу на-
дала перевагу розвитку природного сектору, а 
саме залученню в економічну систему територій 
додаткових інвестиційних ресурсів шляхом капі-
талізації наявних природних ресурсів.

Аналізуючи показники капітальних інвес-
тицій за регіонами України у 2010–2012 роках 
спостерігаємо, що їх найбільша кількість (май-
же 30 % у 2012 році) сконцентровано в економі-
ці м. Києва (79 614 млн грн), а також Донецької 
(31 722), Дніпропетровської (22 509) та Київської 
(20  367) областей, тоді як найменші розміри ін-
вестиційних потоків було направлено в економі-
ку Чернівецької (2 229), Херсонської (2 436) об-
ластей та м. Севастополь (2 104 млн гривень). 

Дослідження нинішнього стану інвестицій-
ного процесу свідчить про існування міжрегіо-
нальної асиметрії у територіальному розподілі 
інвестиційних ресурсів. За показником залучених 

капітальних інвестицій на одну особу в 2012 ро ці 
лідерами традиційно залишалися м. Київ 28 552,9 грн 
та Київська область 11 875,7, у той час як аутсай-
дерами були такі області: Закарпатська – 2 189,2, 
Житомирська – 2  274,4 та Херсонська – 2  256,6 
грн. Розрив між обсягами становив 13 разів. Не 
включаючи у статистичний аналіз місто Київ, 
можна побачити, що різниця між Київською та 
Закарпатською областями складає 5,4 рази.

При визначенні інвестиційно привабливих 
регіонів на особливу увагу заслуговують інвес-
тиції за рахунок коштів іноземних інвесторів, 
найбільш поширеною і бажаною для приймаючої 
сторони формою прояву яких є прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ). За обсягами прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку на одну особу відмін-
ність між Тернопільською (57,4 дол. США) та 
Дніпропетровською (2468,6 дол. США) областя-
ми становить близько 43 рази. 

Так, обсяги ПІІ в економіку України за 2010–2012 
роки зросли більш як у 1,26 рази. Проте їх розмі-
щення в регіонах України суттєво диференціюється. 
Зокрема, найбільші вкладення у 2012 ро ці було за-
лучено у регіони із найбільшим рівнем виробництва 
та науковим потенціалом – у м. Київ (24 907,7 млн 
дол. США), а також у Дніпропетровську (8 208,2) та 
Харківську (2 814,3 млн дол. США) області. Від-
носно високий показник інвестиційної прива-
бливості м. Києва пояснюється його статусом фі-
нансового центру країни, а диверсифікованість 
економіки міста дозволяє щороку залучати зна-
чні обсяги закордонних інвестицій. Лідируючі 
позиції Дніпропетровської області пояснюються 
значними капіталовкладеннями у промислові 
об’єкти регіону. 

Розмір прямих іноземних інвестицій свід-
чить про розкритий інвесторами економічний 
потенціал регіону. Цей потенціал є фактором 
інвестиційної привабливості регіону. Крім цьо-
го, ПІІ покращують якість ділового середовища, 
посилюючи ринкову конкуренцію та стимулюю-
чи підвищення продуктивності праці. Підвищен-
ня конкуренції є одним із чинників зменшення 
загального рівня виробничих затрат на ринках 
окремих видів продукції. 

Щодо оцінки конкурентоспроможності регі-
онів, то у однойменному рейтингу, який прово-
диться за підтримки Всесвітнього економічного 
форуму, за три останні роки декілька регіонів 
значно просунулися у рейтингу регіонів України. 
Серед них АР Крим, позиції якої покращились на 
11 позицій, Хмельницька – на 7, Одеська і Рівнен-
ська області, які піднялись на 5 місць. Водночас, 
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позиції декількох областей значно погіршились: 
Луганська та Миколаївська області втратили по 
8 місць, а Волинська – 5 місць у національному 
рейтингу. У 2013 році змінилась п’ятірка лідерів 
національного рейтингу. Одеська область потра-
пила до першої п’ятірки і посіла третє місце, обі-
гнавши Донецьку та Дніпропетровську області й 
витіснивши з першої п’ятірки Київську область. 
У результаті, у 2013 році п’ятірка лідерів виглядає 
таким чином: місто Київ, Харківська, Одеська, 
Донецька і Дніпропетровська області [8].

Найменші обсяги прямих іноземних інвести-
цій отримали Чернівецька (61,9 млн дол. США) 
та Тернопільська (61,9 тис. дол. США) області. У 
розрахунку на одну особу найбільше ПІІ надій-
шло в м. Київ (9 тис. дол. США) та Дніпропетров-
ську (2,5 тис. дол. США) область. Варто відзначи-
ти, що є області з відтоком ПІІ в розрахунку на 

одну особу: Закарпатська (-12,9 дол. США), Рів-
ненська (-12,3), Миколаївська (-7,3) та Черкаська 
(-1,1 дол. США) області. 

Вплив ПІІ на розвиток регіонів України на сьо-
годні є малопомітним, оскільки їх частка у сукуп-
них капітальних вкладеннях є незначною (рис.1). 
Проте зарубіжний досвід свідчить, що притік 
іноземних інвестицій іноді відбувається лавино-
подібно і у надзвичайно короткі терміни може 
кардинально трансформувати економіку регіонів 
і цілої держави. Тому, з метою ефективного ви-
користання іноземного капіталу у регіональних 
відтворювальних процесах, на національному і 
регіональному рівні повинні бути чітко визначе-
ні довгострокові пріоритети розвитку, для реалі-
зації яких будуть залучатися інвестиції.
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Рис. 1. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2010–2012 рр.

Аналіз капітальних інвестицій за джерела-
ми фінансування показав, що основні вливання 
здійснюються за рахунок власних коштів підпри-
ємств і організацій, які інвестують у розвиток 
ключових секторів економіки регіону, що пояс-
нює інертність економіки регіонів. Проте струк-
тура таких інвестицій характеризується динамі-
кою незначного зменшення їх частки – 60,8 % у 
2010 р., 58,6 у 2011 р. та 59,7 у 2012 р. Водночас 
вагомішої ролі набули кошти населення на інди-
відуальне житлове будівництво – у 2012 році 7,5, 
а у 2011році 5,8 %, а динаміки до зменшення на-
були кошти місцевого бюджету 3,4 % і 3,1, кошти 
іноземних інвесторів – 2,1 і 1,7, інших джерел 
фінансування – 7 і 5,1 % у 2010 і 2012 роках від-
повідно. За рахунок банківських кредитів у 2012 
році було здійснено 17,1 % усіх інвестицій, тоді як 
у 2010 році лише 12,3%. 

Із теорії та практики відомо, що перехід від де-

пресії до підйому економіки стає можливим тіль-
ки за умови забезпечення підвищеної потреби у 
фінансових ресурсах для інвестування в розши-
рення виробничої діяльності та придбання но-
вих факторів виробництва. Тому постає необхід-
ність визначення основних джерел формування 
інвестиційних ресурсів, які в кризових умовах 
дозволять забезпечити стабільне фінансування 
потреб економіки регіонів. Одним із джерел фор-
мування активів, здатних генерувати фінансовий 
капітал, є природні ресурси, які диверсифікова-
но наявні у кожній територіальній економічній 
системі.

За видами економічної діяльності у 2012 р. 
основними об’єктами інвестиційної активнос-
ті в економіці в 2012  р. стали: промисловість 
(103  085,9 млн грн), діяльність транспорту і 
зв’язку (39 648,4), будівництво (37 298,9), операції 
з нерухомим майном (36 124,1) та сільське госпо-
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дарство – 19 383,7 млн гривень (рис. 2.). Резуль-
тати свідчать про те, що у 2012 році привабливи-
ми галузями економіки для інвестування стали 

пов’язані із природним капіталом – у нашому 
варіанті ресурсно-сировинною групою.
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Рис. 2. Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2012 році

Динаміка змін у галузевій структурі капіталь-
них інвестицій по Україні за видами економічної 
діяльності 2010–2012 рр. свідчить про те, що за 
досліджуваний період змінився напрям розвитку 
економіки у галузях, діяльність яких пов’язана із 
використанням природного багатства територій, 
яке трансформується у капітал та надає можли-
вість економіці збагачуватись власними фінансо-
вими ресурсами за рахунок використання вну-
трішніх активів регіонів. Розвиток національної 
економіки України слід розпочати перш за все, із 
локального рівня, що створить фундамент зна-
чної міцності для побудови ефективної, конку-
рентоспроможної на світовому ринку економіки 
держави.

При розгляді структури інвестиційної актив-
ності територій України важливо дати кількісну 
і якісну оцінки їх галузей та дослідити динаміку 
розвитку окремих груп, кожна з яких відповідає 
певному виду капіталу. 

Сучасні доступні статистичні дані щодо капі-
тальних інвестицій за видами економічної діяль-

ності, дозволяють кількісно охарактеризувати 
найбільш привабливі для інвестора сектори еко-
номіки за регіонами України. Згрупуємо сектори 
економіки за видом капіталу, який поглинає най-
більше інвестиційних ресурсів – природний, ви-
робничий та людський. Природні, людські ресур-
си можна розглядати як базові, які формують не 
тільки природний, людський капітал, але і є пере-
думовою становлення фінансового, фізичного та 
соціального капіталів. Це означає, що відсутність 
умов для раціонального використання зазначе-
них ресурсів може уповільнити або й унеможли-
вити формування всіх видів капіталу. 

Виділимо у структурі економіки такі групи: 
ресурсно-сировинна, виробнича, які забезпечу-
ють збільшення надходжень коштів до місцевих 
бюджетів та вирівнюванню фінансового потенці-
алу території, а також група послуг, яка у значній 
мірі базується на людському капіталі і включає 
галузі, зорієнтовані переважно на управлінські 
та перерозподільні процеси. 
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Динаміка групової структури економіки Укра-
їни за обсягом вкладених капітальних інвестицій 
у 2010–2012 роках (рис.3.) свідчить, що за останні 
три роки капітальні інвестиції у регіони України 
збільшились із 35,8 % у 2010 році до 41,7 % у 2012 
на користь саме ресурсно-сировинної групи, 
виробнича група втратила свої позиції та стала 
менш привабливою для інвесторів, у цей же час 
сфера послуг із невеликим відхиленням всього у 
1,6 % здала позиції. Такі процеси характерні для 
більшості регіонів України.

Вищою за середній показник є частка інвес-
тицій у ресурсно-сировинну групу у АР Крим – 
65,3 %, Донецькій – 55, Дніпропетровській – 57, 
Житомирській – 57, Вінницькій – 57,9 (рис. 4). 
Найбільш інвестиційно привабливими сектора-

ми таких регіонів як Волинська, Львівська, Кі-
ровоградська області були сфери традиційних та 
ділових послуг. Те ж саме стосується економіки 
міст Києва і Севастополя, які розвиваються за 
рахунок інвестування у групу послуг.

Аналіз динаміки структури інвестицій у регіо-
ни показує тенденції до поступового підвищення 
частки інвестиційних потоків у діяльність ре-
сурсно-сировинної групи за рахунок зменшення 
вкладень у групу послуг. Структура капітальних 
інвестицій в Україні у 2012 р. має чітко вираже-
ний сировинний характер. Галузі, які прямо чи 
частково пов’язані з природокористуванням, є 
найбільш вагомими при залучені капітальних 
вкладень.
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Рис. 4. Секторальна структура інвестицій у регіони України у 2012 році

На жаль, в Україні ситуація слаборозвиненого 
фінансового ринку і несприятливого інвестицій-
ного клімату, призводять до того, що економіч-
на система не розглядається як пункт призна-
чення для іноземних інвесторів. У Foreign Direct 
Investment Confidence Index Україна не бере 
участі зовсім. Київ відсутній у Global Financial 
Centres Index, хоча у ньому оцінюються Варшава, 
Москва, Санкт-Петербург. Більше того, Україна, 
на відміну від Польщі, Росії не розглядається у сі-
мействі фондових індексів MSCI (оскільки в ньо-
му Україна класифікується як frontier market), що 
також вказує на відсутність інтересу з боку порт-
фельних інвесторів. З іншого боку, в України, як і 
раніше, непогані позиції в оцінці потенціалу для 
залучення іноземних інвестицій – в оціночному 
співвідношенні індексів FDI Attraction Index vs 
FDI Potential Index Matrix 2011 в України позиція, 
що відповідає in line with expectations. Виходить, 
що в України достатньо непоганий інвестицій-
ний потенціал, який не трансформується в ре-

альний приплив інвестицій [8].
Висновки. Підсумовуючи, можемо стверджу-

вати, що потоки інвестиційних вкладів є незна-
чними і не здійснюють суттєвого впливу на роз-
виток економічних систем регіонів. Для того, 
щоб змінити ситуацію необхідно приділити зна-
чну увагу активам, які наявні на території певної 
економічної системи та не використовуються 
сповна. Задля розширення власного кола активів 
(які через заставу можуть залучатися у фінансо-
вий обіг, збільшити обсяги залученого капіталу, 
покращити умови залучення фінансових ресур-
сів) необхідно звернути увагу на структурне фі-
нансування. Слід націлити систему управління 
на підвищення капіталізації територіальних ак-
тивів, оскільки це дає можливість трансформува-
ти різні види наявних ресурсів регіону в ліквідні 
фінансові активи, які можуть відтворюватися на 
фінансових ринках [6].

Поява на фінансових ринках нових екологіч-
них товарів зумовила певні зрушення у їх інфра-
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структурі. Зокрема, поряд із добре відомими фон-
довими індексами, які здійснюють моніторинг на 
основі широкого спектру показників сталого роз-
витку, з’являються нові індекси, які відстежують 
нові ціни акцій компаній, що здійснюють торгі-
вельні операції з деревиною, продовольством, 
водою та енергією. Наприклад, The S&P Global 
Timber & Forestry Index включає в себе показни-
ки про 25 найбільших публічних світових бірж, 
на яких здійснюються інвестиційні операції з 
деревиною та лісом. Фонди, що спеціалізуються 
на гідрокомерції, воліють у своїй стратегії як най-
ближче дотримуватися галузевих індексів, фор-
муючи власний портфель за їхніми даними. Так, 
PowerShares Water Resourсe та PowerShares Global 
Water орієнтуються на акції підприємств, що вхо-
дять до Water Index, а Claymore S & P Global Water 
і First Trust ISE Water Index Fund, як зрозуміло з 
їх назв – на S & P Global Water і ISE Water Index 
відповідно [9].

Сьогодні близько 400 публічних світових ком-
паній, задіяних у сфері водозабезпечення, мають 
ринкову капіталізацію понад 1 трлн дол. США. 
Водні ресурси нині вже не є доступним ресурсом, 
а водна промисловість являє собою величезний 
за обсягом ринок, який швидкими темпами на-
ближається до нафтогазової сфери і виробни-
цтва електроенергії. Зазначене підсилює інвести-
ційну привабливість води як товару, що активно 
реалізується на фондових ринках.

В Україні вже сьогодні існують випадки за-

лучення додаткових інвестиційних ресурсів під 
спеціальні проекти, прикладом цього є сфера 
ЖКГ. Перший інвестиційний проект Міністер-
ства з питань ЖКГ України, який фінансується за 
позики Світового банку – носить назву «Розви-
ток міської інфраструктури» 2008 року. До кому-
нальних підприємств учасників Проекту належа-
ли – «Інвестиції в реабілітацію систем» Чернігів 
водоканал, «Агенство програм розвитку Одеси», 
КП «Івано-Франківськводоекотехпром». 

Вітчизняний фондовий ринок України поки 
що не забезпечує виконання свого основного за-
вдання – широкого залучення фінансових ресур-
сів для інвестування інноваційних та інших дов-
гострокових економічних проектів. 

Для того, щоб фондовий ринок України став 
ефективним механізмом обігу цінних паперів, 
сприяв економічному розвитку і забезпечував 
належні умови для інвестицій та надійний захист 
інтересів, його створення та подальше функціо-
нування повинно будуватися на таких принци-
пах як соціальна справедливість, захист інвес-
торів, контрольованість, ефективність, правова 
упорядкованість, прозорість, відкритість, конку-
рентоспроможність.

Входження у світову господарську систему на 
прийнятних умовах та забезпечення позиціону-
вання вітчизняних компаній на глобальних рин-
ках має супроводжуватись відповідними про-
цесами економічної еволюції, зокрема, і з точки 
зору вартості національного капіталу.
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Summary. Features of investment process in 
different regions of Ukraine are considered and the 
comparative analysis is carried out. Conclusions 

are drawn on possibility of attraction of additional 
investment resources in territorial economic systems 
by capitalization of domestic natural capital.
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The dynamic investment activity is the basis for 
sustainable development of the economic system in 
the current conditions. The steady increase of invest-
ment volumes in the economy, improvement of its 
structure, providing a favorable investment climate 
in the country are very important and relevant, pri-
marily due to limited access to investment resources 
and the existing distribution imbalance.

Investment support of the economy is particularly 
important for the formation of regional reproductive 
dynamics, because on the ability to attract invest-
ment resources, sectoral structure of distribution and 
sources depends on direction of further regional de-
velopment. Today development of the national econ-
omy of Ukraine is largely dependent on the exploita-
tion of natural capital, but this well-known fact does 
not preclude sustainable economic development that 
remains natural potential for future generations.

The aim of the paper is to study the implemen-
tation peculiarities of the investment process in 
Ukraine’s regions and determine the investment po-
tential of natural resources to the regions.

Important role in ensuring the sustainable devel-
opment of regional economies play such factors as a 
positive trend of capital investment, local budget rev-
enues and proper functioning of the banking system. 
Capital expenditure is the indicator that is most fully 
and accurately describes the potential growth of the 
economy in the near future. Capital investments have 
long term impact on the industry.

It is also important to determine in what market 
sectors most of the investments are directed, in what 
direction economy development priority emphasis is 
placed, economic strategy is defined and implement-
ed. Economic structure determines its type and sec-
tors which are relied greatest expectations and bring 
the greatest economic benefit. Most of the developed 

Western countries gave preference to the develop-
ment of natural sector.

The analysis of the current state of investment 
process indicates the existence of intra-regional 
asymmetries in the territorial distribution of invest-
ment resources. In determining the investment at-
tractive regions special attention is paid to the invest-
ment of foreign investors. Foreign direct investment 
(FDI) improves the quality of business environment, 
increases market competition and encourages pro-
ductivity. Increasing competition is one of the factors 
that reduce overall production costs in the markets of 
certain products.

The evaluation of regional competitiveness in the 
eponymous rating, which is supported by the World 
Economic Forum shows that for the last three years 
several regions have advanced significantly in the 
ranking of regions of Ukraine. As a result, in 2013 
among leaders were Kyiv, Kharkiv, Odessa, Donetsk 
and Dnipropetrovsk regions.

It is obvious that the transition from depression 
to economic recovery is possible only under the 
conditions of increased need for financial resources 
to invest in the expansion of productive activities. 
Therefore, a need to identify the main sources of 
investments in crisis situations will ensure stable fi-
nancing of the regional economy.

The development of the national economy of 
Ukraine should start first of all with the local level, 
which would create a significant strength of the foun-
dation for an effective and competitive country in the 
global market economy.

Unfortunately Ukrainian underdeveloped finan-
cial markets and unfavorable investment climate lead 
to the fact that the economic system is not considered 
as a destination for foreign investors. Ukraine is not 
included into Foreign Direct Investment Confidence 
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Index. Kyiv is not included into the Global Financial 
Centres Index. Moreover, Ukraine, unlike Poland 
and Russia is not considered in the family of stock 
indexes MSCI (because it is classified as a frontier 
market), it also proves a lack of investors’ interest. On 
the other hand, Ukraine still has a good position in 
assessing the potential for attracting foreign invest-
ment. So Ukraine has a good investment potential, 
which is not transformed into real investment in-
flows.

Summarizing the research results we affirm that 
the flows of investment deposits are small and do 
not have a significant effect on the development of 
regional economies. In order to change the situation 
much attention should be paid to assets that are avail-
able in the particular economic system but are not 
used rationally. In order to expand domestic range 
of assets (which as a collateral may be involved in the 
financial circulation, increases the amount of capital 
raised, improves conditions for attracting financial 
resources) to draw attention to structured finance. 
It should target management system to increase the 
capitalization of local assets, as it enables to trans-
form different types of resources available in the re-
gion in liquid financial assets that can reproduct on 
the financial markets.

The emergence of environmental goods on new 
financial markets has caused some changes in their 
infrastructure. Specifically along with well-known 
stock indexes that monitor on a wide range of indica-
tors of sustainable development there appeared new 
indexes that track new share price of companies en-
gaged in trading operations with timber, food, wa-

ter and energy. For example, the S&P Global Timber 
& Forestry Index includes data of 25 largest public 
international stock exchanges specialized on invest-
ment operations of timber and forest. Funds, spe-
cializing in hydro commerce, prefer in their strategy 
creating a portfolio of their data. PowerShares Water 
Resourse and PowerShares Global Water are oriented 
to shares of companies that make up Water Index, 
and the Claymore S&P Global Water and First Trust 
ISE Water Index Fund, as it is clear from their names 
- the S&P Global Water and ISE Water Index respec-
tively.

There are more than 400 public companies all over 
the world involved in the water supply with a market 
capitalization of over $ 1 trillion. Water resources are 
currently not available resource, water is a huge in-
dustry in terms of market that is rapidly approach-
ing the oil and gas sector and power generation. The 
above mentioned increases the investment attractive-
ness of water as a commodity that has implemented 
the stock markets.

The domestic stock market in Ukraine so far 
failed to fulfill its main task –involvement of finan-
cial resources for investments and other long-term 
innovation projects.

In order to make Stock Market of Ukraine effective 
mechanism for the circulation of securities contrib-
uted to the economic development the state should 
provide the appropriate conditions for investment 
based on such principles as social justice, protection 
of investors, accountability, efficiency, legal ordering 
transparency, openness and competitiveness.
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Анотація. У статті обґрунтовано засто-
сування моделі збалансованого економічного 
потенціалу будівельного підприємства, яка 
уможливлює максимізацію його величини за 
умови досягнення співвідношення величин зба-
лансованих субпотенціалів пропорційно сту-
пеню їхнього впливу на економічний потенціал 
підприємств, виявлено узагальнені особливості 
впливу субпотенціалів на величину економічного 
потенціалу, властиві для трьох груп будівельних 
підприємств за розміром (великі, середні та 
малі).

Аннотация. В статье обосновано примене-
ние модели сбалансированного экономическо-
го потенциала строительного предприятия, 
которая позволяет максимизировать его ве-
личину при достижении соотношения величин 
сбалансированных субпотенциалов пропорци-
онально степени их влияния на экономический 
потенциал предприятий, выявлено обобщен-
ные особенности влияния субпотенциалов на 
величину экономического потенциала, харак-
терные для трех групп строительных предпри-
ятий по размеру (большие, средние и малые).

Ключові слова: економічний потенціал, субпотенціал, будівельне підприємство, збалансована модель.
Ключевые слова: экономический потенциал, субпотенциал, строительное предприятие, сбалансированная модель.

Постановка проблеми. Інтенсивний роз-
виток будівельної галузі вимагає від сучасних 
будівельних підприємств оновлення техніки та 
технології, трансформації виробничих процесів, 
інноваційної активності, покращення якості та 
конкурентоспроможності продукції. Для вирі-
шення цих проблем будівельні підприємства по-
требують ефективного перерозподілу обмежених 
ресурсів і можливостей між різними напрямка-
ми своєї діяльності, які узагальнено характери-
зує економічний потенціал. Таким чином, роз-
виток будівельного підприємства перебуває у 
прямій залежності від величини його економіч-
ного потенціалу. Крім того, ефективність діяль-
ності будівельних підприємств, їх рентабельність 
і фінансова стійкість впливають на формуван-
ня економічного потенціалу підприємства. У 
зв’язку з цим постає комплекс проблемних пи-
тань, пов’язаних із оцінкою економічного по-
тенціалу, визначенням збалансованого співвід-
ношення його структуроутворюючих елементів і 
пріоритетних варіантів нарощення їх величини, 
що спрямоване на зростання ділової активності 

підприємств, підтримку стратегічних напрямів 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання визначення сутності й оцінки еконо-
мічного потенціалу підприємства розглядалися у 
працях таких провідних вітчизняних та зарубіж-
них учених як: Б. В. Артем’єв [1], О. Ф. Балацький 
[2], А. Я. Барсуцький [12], Б. Є. Бачевський [3], 
Е. А. Божко [4], В. Н. Гавва [4], А. А. Герасимов [6], 
І. М. Герасименко [7], Л. С. Головкова [5], О. К. До-
бикіна [6], І. З. Должанський [7], І. В. Заблодовська 
[3], Т. О. Загорна [7],  Н. В. Касьянова [12], С. В. Ка сья-
нюк [6], Н. С. Краснокутська [8], М. Є. Кокотько 
[6], Т. Д. Костенко [6], Є. В. Лапін [9], О. І. Олек-
сюк [11], І. П. Отенко [10], В. М. Ращупкіна [7], 
О. О. Решетняк [3], В. С. Рижиков [6], І. М. Рєпіна 
[11], О. О. Удалих [7], О. С. Федонін [11], Б. Г. Ше-
легеда [12] та ін.

Проте, актуальним залишається розгляд і 
оцінка економічного потенціалу будівельного 
підприємства з точки зору єдності і взаємозв’язку 
його структуротвірних елементів, обґрунтування 
моделі збалансованого економічного потенціалу 
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з метою максимізації його величини, виявлення 
особливостей структури і напрямів максимізації 
економічного потенціалу, що характерні для різ-
них груп будівельних підприємств за розміром. 
Отже, ці питання вимагають подальших дослі-
джень, що і визначило мету статті.

Метою статті є обґрунтування моделі збалан-
сованого економічного потенціалу будівельного 
підприємства, яка уможливлює максимізацію 
його величини, і виявлення узагальнених осо-
бливостей, властивих для кожної групи будівель-
них підприємств за розміром.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Для досягнення стратегічних і тактич-
них цілей діяльності необхідним є планування і 
спрямоване нарощення величин економічного 
потенціалу будівельного підприємства. Еконо-
мічний потенціал підприємства розглядаємо як 
здатність до використання можливостей, ресур-
сів та резервів взаємопов’язаних, збалансова-
них, функціонально спрямованих, схильних до 
впливу факторів зовнішнього середовища суб-
потенціалів, що характеризують найважливіші 
функціональні напрями діяльності будівельного 
підприємства, дозволяють розглядати їх у тіс-
ному взаємозв’язку між собою і зовнішнім се-
редовищем функціонування підприємства. Під 
субпотенціалом економічного потенціалу під-
приємства розуміємо структуротвірну складову у 
формі ресурсів, можливостей та резервів, яка ха-
рактеризує здатність функціонального напряму 
діяльності будівельного підприємства досягати 
відповідних результатів [13]. Головною особли-
вістю структурування економічного потенціалу 
підприємства є оптимальність, тобто мінімаль-
на кількість складових, які, у свою чергу, повною 
мірою відображають сутність економічного 
потенціалу підприємства. Так доцільним є ви-
окремлення техніко-технологічного, кадрового, 
фінансового, управлінсько-збутового та іннова-
ційно-інвестиційного субпотенціалів, які харак-
теризують найважливіші напрями діяльності бу-
дівельного підприємства і перебувають у тісному 
взаємозв’язку та взаємозалежності, й будь-яка 
зміна в одному із субпотенціалів викличе зміни 
й інших субпотенціалів, і самого економічного 
потенціалу підприємства. Максимізація величи-
ни економічного потенціалу будівельного під-
приємства досягається за умови збалансованості 
величин його субпотенціалів. Збалансованим є 
економічний потенціал підприємства, величи-
ни субпотенціалів якого пропорційні ступеню їх 
впливу на економічний потенціал підприємства. 

Відсутність достовірної інформації про ступінь 
впливу величин конкретних субпотенціалів на 
економічний потенціал підприємства є причи-
ною нераціонального перерозподілу ресурсів і 
можливостей між субпотенціалами, нарощення 
менш значимих субпотенціалів на шкоду іншим.

Модель збалансованого економічного потен-
ціалу підприємства повинна містити дві складо-
ві: цільову функцію та умови. Цільова функція 
показує найкращий варіант вирішення встанов-
леного завдання. Цільова функція (критерій, 
функція цілі) – деяка функція, що залежить від 
керованих і некерованих складових, і виражає 
кількісно мету дослідження. Значення цільової 
функції показує близькість до мети одержуваних 
рішень, що дозволяє розробляти реальні управ-
лінські дії.

Умови показують гранично допустимі значен-
ня складових такої моделі, встановлюють залеж-
ності між значеннями складових цієї моделі.

Щоб модель мала оптимальне рішення, вона 
повинна відповідати двом вимогам:

1) має бути реальна можливість існування 
безлічі допустимих рішень;

2) повинен бути прийнятий критерій, який 
показує, що прийняте рішення – найкраще [13].

Таким чином, для розробки моделі збалансо-
ваного економічного потенціалу підприємства 
необхідно:

1) визначити мету моделювання (цільову 
функцію, критерій) – максимізацію економічного 
потенціалу підприємства;

2) вибрати складові, які формують цільову 
функцію – максимізацію економічного потенці-
алу підприємства – субпотенціали;

3) виразити цільову функцію через складові, 
якими можливо управляти в такій математич-
ній формі, яка, з одного боку, найбільш точно 
відображає вплив кожної складової, а з іншого, 
забезпечує максимальну простоту майбутнього 
процесу розробки математичної моделі збалан-
сованого економічного потенціалу;

4) математично виразити умови.
Ефективним методом вирішення подібних 

завдань (завдань лінійного програмування) є 
симплекс-метод, розроблений Дж. Данцигом. 
Основна ідея методу полягає в направленому пе-
реборі деяких варіантів рішень, які називаються 
припустимими планами, з метою подальшого їх 
поліпшення і отримання оптимального плану. 
Число керованих складових характеризує роз-
мірність і складність завдання математичного 
моделювання. Завдання лінійного, нелінійного 
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програмування дуже ефективно вирішувати за 
допомогою надбудови «Пошук рішення» і «Під-
бір параметру» програми «Excel» [13].

Цільовою функцією у цій моделі є максиміза-
ція величини економічного потенціалу підпри-
ємства. Складові, які формують цільову функ-
цію – субпотенціали економічного потенціалу 
підприємства: техніко-технологічний, кадровий, 
фінансовий, управлінсько-збутовий і інновацій-
но-інвестиційний (1):

kkkkk −+−++− += ***** 54321
max, 

де ЕП – величина економічного потенціалу під-
приємства,
 

−−− ,,,, – субпотенціали економічного 
потенціалу підприємства (відповідно техніко-
технологічний, кадровий, фінансовий, іннова-
ційно-інвестиційний і управлінсько-збутовий);

51 kk               – вагові коефіцієнти рівняння, тобто сту-
пінь впливу субпотенціалів на економічний по-
тенціал підприємства, які розташовані у межах:

.1,10 5
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=
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Обмеженнями моделі збалансованого еко-
номічного потенціалу підприємства є величи-
ни субпотенціалів та економічного потенціалу 
підприємства, що мають перебувати у певних 
межах і розраховуватись на основі методу голо-
вних компонент, вихідними даними для якого 
виступають нормовані значення показників, що 
їх характеризують, наприклад: коефіцієнт при-
датності основних фондів, продуктивність пра-
ці, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт 
інтенсивності оновлення, коефіцієнт співвідно-
шення темпів росту обсягу виробництва і ма-
теріальних витрат, показник фондоозброєності 
праці, фондовіддачі, коефіцієнт маневреності 
власного капіталу та ін. [13].

Реалізація такої моделі у комп’ютерному се-
редовищі «Excel» за допомогою пакету аналізу 
даних «Пошук рішення» і «Підбір параметру», 
уможливила розрахунок збалансованої моделі 
економічного потенціалу для будівельних під-
приємств України. Особливості фінансово-гос-
подарської діяльності різних груп підприємств за 
розміром зумовлюють відмінність ступеня впли-
ву їх субпотенціалів на величину економічного 
потенціалу. Підприємства залежно від кількості 
працюючих та обсягу валового доходу від реа-
лізації продукції за рік відповідно до загально-
державної класифікації можуть бути віднесені до 

малих, середніх або великих підприємств. Про-
аналізувавши фактично отримані розрахунки 
для 15 будівельних підприємств – представників 
трьох груп підприємств за розміром, було вияв-
лено узагальнені особливості впливу субпотен-
ціалів на величини економічного потенціалу, ха-
рактерні для кожної групи підприємств (рис. 1).
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Рис. 1. Ступінь впливу субпотенціалів на вели-
чину економічного потенціалу трьох груп буді-

вельних підприємств України за розміром

Джерело: особиста розробка автора

Установлено, що на величину економічного 
потенціалу підприємств групи «Великі» найбіль-
ший ступінь впливу мають інноваційно-інвес-
тиційний, фінансовий і управлінсько-збутовий 
субпотенціали, що пояснюється високою за-
лежністю економічного потенціалу підприємств 
цієї групи від можливостей залучення і викорис-
тання інвестиційних ресурсів для активізації їх 
інноваційної діяльності, інтенсивного розвитку 
підприємства, забезпечення стійкого положення 
на ринку, успішної збутової діяльності.

На величину економічного потенціалу під-
приємств групи «Середні» субпотенціали впли-
вають майже рівнозначно. На величину еконо-
мічного потенціалу підприємств групи «Малі» 
найбільший ступінь впливу мають техніко-тех-
нологічний, кадровий і фінансовий субпотенціа-
ли, що пояснюється високою залежністю еконо-
мічного потенціалу підприємств цієї групи від їх 
здатності до використання наявних техніко-тех-
нологічних можливостей для зведення якісних і 
адекватних вимогам ринку будівель, забезпечен-
ня будівництва робочою силою необхідної кіль-
кості і якості, забезпечення власним капіталом і 
залучення позикового капіталу для фінансуван-
ня простого і розширеного процесу відтворення.

Висновки. Прагнення отримувати макси-
мально можливий прибуток в умовах жорсткої 
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конкуренції спонукає будівельні підприємства до 
оцінки наявного економічного потенціалу, перео-
цінки власних можливостей, пошуку додаткових 
резервів підвищення дохідності своєї діяльності. 
Виявлення пріоритетних субпотенціалів для на-
рощення їх величин характерні для різних груп 
будівельних підприємств за розміром дозволить 
ефективно перерозподілити обмежені ресурси і 

можливостей між різними напрямками їх діяль-
ності. Тому поглиблення майбутніх досліджень у 
сфері кількісного вимірювання, якісної оцінки, 
максимізації величини економічного потенціа-
лу привертає до себе підвищену увагу як з боку 
представників усіх без винятку підприємниць-
ких структур, так і з боку вчених-економістів.
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Summary. Usage of a model of balanced 
economic capacity of a building company which 
provides the maximization of its value is considered 
in the article. The author describes summarized 

features of subpotentials influence on the magnitude 
of economic potential that are characteristic for the 
three groups of building companies by size (large, 
medium, and small).
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The intensive development of the building in-
dustry demands from the modern building compa-
nies the renovation of equipment and technology, 
transformation of production processes, innovative 
activity, improvement product quality and com-
petitiveness. To solve these problems, the building 
companies need an efficient redistribution of scarce 
resources and opportunities between the different ar-
eas of its activities, which generally characterizes the 
economic potential.

The consideration and evaluation of the building 
enterprise’s economic potential are remained rele-
vant in terms of unity and intercommunication of its 
structure blocks, the rationale for the balanced model 
of the building enterprise’s economic potential, the 
determination of the structure characteristics and di-
rection of maximizing the economic potential typical 
of various groups of the building enterprises by size.

The purpose of this article is to study the balanced 
model of the building enterprise’s economic potential 
that allows to maximize its value and to identify the 
generalized features characteristic for each group of 
the building enterprises by size.

The enterprise’s economic potential is consid-
ered as an ability to take advantage of opportunities, 
resources and reserves interconnected, balanced, 
functionally directed and exposed to external envi-
ronmental factors of subpotentials, characterizing 
critical functional activities of building company that 
allows to consider them in close conjunction with 
each other and the external environment of enter-
prise functioning. Subpotential of economic poten-
tial is understood as the structure component in the 

form of resources, opportunities and reserves, which 
characterizes the ability of functional activities of 
building enterprise to achieve the appropriate results.

It is expedient to distinguish technical and tech-
nological, staff, financial, administrative, marketing, 
innovative and investment subpotentials that char-
acterize the major directions of building enterprise’s 
activity.

The maximizing of the building enterprise’s eco-
nomic potential value balance is achieved under the 
condition of the balanced values of its subpotentials.

The balanced model of the building enterprise’s 
economic potential should contain two components: 
target function and conditions. The features of finan-
cially-economic activity of different groups of enter-
prises in size stipulate the difference of influence’s 
degree of their subpotentials on the size of economic 
potential. The enterprises depending on the number 
of employees and volume of gross profit from sales 
during the year can be classified as small, medium 
and large enterprises. Analyzing the actually received 
calculations for 15 building enterprises – representa-
tives of three enterprise groups by size the author has 
identified generalized features of subpotentials influ-
ence on value of the economic potential, specific to 
each group of enterprises.

It is established that the greatest degree of the in-
fluence on economic potential of enterprises of the 
group “Large” have the innovative, investment, fi-
nancial, administrative and marketing subpotentials. 
It can be explained by high dependence of economic 
potential of the enterprises of this group on pos-
sibilities of bringing in and using of the investment 
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resources for activation of their innovative activity, 
intensive development of enterprise, providing of 
steady position at the market, successful sale activity.

On the size of economic potential of enterprises 
of the group “Middle” the subpotentials influence al-
most equivalently.

On the size of economic potential of enterprises 
of the group “Small” technical, technological, staff 
and financial subpotentials have the highest influ-

ence degree, it can be explained by high dependence 
of the enterprise’s economic potential of this group of 
enterprises on their ability to use existing technical 
and technological possibilities for the high-quality 
and adequate to the building market demand con-
struction, support of the construction by workforce 
of necessary quantity and quality, support of equity 
and debt financing to fund simple and expanded re-
production processes.
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Анотація. У статті розглянуто та 
досліджено доцільність використання сучас-
них методів математичного моделювання 
в контексті визначення рейтингової оцінки 
ефективності діяльності банків, визначено 
та узагальнено коефіцієнти ефективності 
діяльності банків на ринку банківських послуг, 
запропоновано застосування таксонометрич-
ного методу у визначенні рейтингу банків з ме-
тою оптимізації та інформативності отри-
мання результатів рейтингової оцінки.

Аннотация. В статье исследуется целесо-
образность использования современных ме-
тодов математического моделирования в 
контексте определения рейтинговой оценки 
эффективности деятельности банков, опре-
деляются и обобщаются коэффициенты эф-
фективности деятельности банков на рынке 
банковских услуг, предлагается применение 
таксонометрического метода для определения 
рейтинга банков с целью оптимизации и инфор-
мативности получения результатов рейтин-
говой оценки.

Ключові слова: банк, ефективність банківської діяльності, коефіцієнти ефективності банківської діяльності, таксонометричний метод, 
рейтингова оцінка діяльності банків.

Ключевые слова: банк, эффективность банковской деятельности, коэффициенты эффективности банковской деятельности, 
таксонометрический метод, рейтинговая оценка деятельности банков.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
економічного розвитку для комплексної оцінки 
банків використовують різні підходи та методи 
рейтингування. Рейтинг банків є не тільки орі-
єнтиром для споживачів фінансових послуг, а 
ще й надійною інформаційною базою для самих 
банків, підґрунтям для прийняття ефективних 
управлінських рішень щодо стратегії діяльнос-
ті банку, його стійкого функціонування та роз-
витку. Банківські рейтинги відіграють важливу 
роль у процесі моніторингу за діяльністю банків, 
раннього попередження виникнення кризових 
ситуацій, що особливо актуально на цьому етапі 
розвитку банківської системи. Проте існує безліч 
протиріч щодо обґрунтованого використання 
сучасних підходів рейтингування у прикладно-
му аналізі та оцінці діяльності банків. У зв’язку з 

цим, дослідження питань технології визначення 
рейтингу банків з використанням дієвих методів 
математичного моделювання набуває особливо-
го значення, що зумовлює актуальність обраної 
теми та доцільність проведення досліджень для 
розвитку цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливу роль у дослідженні рейтингу банку ві-
діграли як зарубіжні, так і вітчизняні вчені та 
економісти: І.  Бабкіна, В. Батковський, І. Гумен, 
О. Єлісєєва, Л. Єріс, О. Крухмаль, А.  Карминс-
кий, П. Матвієнко, Р. Михайлюк, А. Незнамова, 
С. Николаенко, С. Пупликов, Л. Роуз, І. Рижкова, 
Б. Самородов, О. Сенченко, Л. Сисоєва, А. Фалю-
та, І. Фомін, О. Хотетовська та інші. У роботах 
зазначені автори переважно розглядають теоре-
тичні аспекти та значення рейтингування банків, 
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напрями його використання. Найбільш резуль-
тативними для діяльності банківського сектору 
стали роботи практично-орієнтованих спеціа-
лістів сфери використання математичних мето-
дів моделювання економічних процесів, а саме І. 
Орлової, В. Половникова, В. Суслова, З. Хельвіг, 
які сформулювали найбільш обґрунтовані під-
ходи щодо доцільності використання методів 
економіко-математичного моделювання в про-
цесі аналізу фінансової та банківської діяльності. 
Проте невирішеними залишаються питання роз-
ширення прикладного змісту рейтингування та 
діапазону показників, які мають безпосередній 
вплив на ефективність банківської діяльності, 
що, в свою чергу, обумовлює необхідність вико-
ристання комплексного підходу щодо системати-
зації існуючих індикаторів діяльності банків. 

Метою статті є обґрунтування теоретичних 
засад рейтингового оцінювання діяльності бан-
ків, формування системи прикладного аналітич-
ного забезпечення та модельного інструментарію 
оптимізації технології рейтингування банків з 
урахуванням вимог міжнародних стандартів і до-
свіду розвинутих країн.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Розглядаючи найпоширеніші підходи 
до рейтингування банків, необхідно зазначити, 
що переважним недоліком існуючих методик є 
визначення лише окремих параметрів його ді-
яльності. Відповідно до цього, для комплексної 
оцінки банків необхідним є використання інте-

грованих методів визначення рейтингів банків. 
Застосування таксонометричного методу об-
ґрунтовують можливістю визначити позицію 
банку з урахуванням основних фінансових по-
казників його функціонування. Рейтинги на 
основі використання таксонометричного методу 
дають комплексну оцінку діяльності банків, до-
зволяють визначити результуючі фактори впли-
ву на місце об’єкта, що аналізується, у рейтингу 
за рядом показників, які можуть бути підібрані 
залежно від конкретно поставленої задачі.

Рейтинг надійності банків на основі таксоно-
метричного методу визначають на основі відхи-
лення показників її функціонування від значень 
«еталонного» банку. Так, на основі квазівідстаней 
визначають сучасну позицію кожного банку з 
розглянутої вибірки, що дає можливість встано-
вити тактичні та стратегічні напрями розвитку 
банків [5].

Критеріями рейтингування банків обрано 
систему фінансових показників, які характери-
зують та дозволяють проаналізувати ефектив-
ність банківської діяльності. Це синтетичні від-
носні показники, в яких знаходить відображення 
функціонування банку в межах реалізації актив-
них та пасивних операцій. 

Для визначення ефективності банківської ді-
яльності у вітчизняній і зарубіжній банківській 
практиці було синтезовано та приведено до систе-
ми узагальнюючих коефіцієнтів показники фінан-
сового стану банку, представлені у табл.1 [1, 2, 10].

Таблиця 1

Показники, що характеризують ефективність банківської діяльності

Показник Формула розрахунку Економічний зміст

Прибутковість активів
NI – чистий прибуток
А – сукупні активи

Дохідність активів
М – доходи банку
А – сукупні активи

Прибутковість капіталу NI – чистий прибуток
ОЕ – власний капітал банку

Мультиплікатор капіталу OE – власний капітал банку
А – сукупні активи

Рентабельність витрат
NI – чистий прибуток
В – витрати банку

Рентабельність доходу
NIP – прибуток до оподат-
кування
М – доходи банку

Загальний рівень рентабельності NI – чистий прибуток
М – доходи банку

OE
NIROE =

A
OEMK =

 

M
NIPRM =

B
NIEB =

A
NIROA =

A
MEA =

M
NIRR =
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Коефіцієнт результативності діяльності 
банку

М – доходи банку
В – витрати банку

Коефіцієнт нестійкості ресурсної бази

де: Pn – поточні рахунки клі-
єнтів;
         – отримані міжбан-
ківсь кі кредити;
З – зобов’язання банку

Коефіцієнт активності залучення ресурсів

Коефіцієнт активності залучення міжбан-
ківських кредитів
Коефіцієнт активності залучення строко-
вих вкладів (депозитів)

Коефіцієнт якості кредитного портфеля

   – резерви під знецінення 
кредитів;
    – кредитний портфель 
банку

Коефіцієнт кредитної активності

Коефіцієнт використання залучених ре-
сурсів у кредитний портфель

Коефіцієнт покриття позик капіталом

продовження таблиці 1

B
MKEF =

0+ 0

’

 

 
K =

 

 

’

Синтез та вибір зазначених коефіцієнтів для 
аналізу оцінки ефективності діяльності бан-
ків зумовлено можливістю отримання даних, 
необхідних для обчислення. Вони враховують 
не тільки сумарний результат роботи банку, але 
й дають змогу порівнювати ефективність різ-
них банків між собою та банківським сектором 
у цілому. Адаптуючи таксонометричний метод 
до рейтингування банків, вважаємо за доцільне 
застосовувати такий алгоритм реалізації зазна-
ченого підходу: ідентифікація фінансових показ-
ників та побудова матриці значень показників; 
нормалізація системи фінансових показників; 
визначення кількісних характеристик фінансової 

ефективності банків, які пропонується прийня-
ти як «еталонні»; формування квазівідстаней; 
ранжування розглянутої сукупності банків [9]. 
У класичній теорії ухвалення рішень такий під-
хід належить до багатокритеріальних завдань 
ухвалення рішень в умовах визначеності, коли 
кількість альтернатив і критеріїв відомі, а оцін-
ка об’єктів по вектору критеріїв має кількісні ха-
рактеристики. В якості інформаційної бази для 
проведення рейтингової оцінки було обрано по-
казники діяльності 15 установ банків станом на 
01.09.2013 р., що належать до І групи за розміром 
активів за класифікацією Національного банку 
України (табл. 2) [2].
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Використовуючи математичну формалізацію 
таксонометричного підходу до рейтингування 
банків, відображаємо сукупність визначених фі-
нансових показників діяльності банків у вигляді 
матриці [7] (1):

(1)

де psi – чисельне значення i-го показника (i=1, n) 
по s-му банку (s=1, b);

n – кількість показників, що розглядають;
b – кількість банків, що досліджують.
У зв’язку з тим, що значення досліджуваних 

показників діяльності банків можуть бути у най-
різноманітніших одиницях виміру та чисельних 
порядках, тому за доцільне є нормалізація обра-
них показників за узгодженням позитивного або 
негативного інгредієнтів:

- для позитивно-орієнтованих показників (2):

(2)

- для негативно орієнтованих показників (3)

(3)

де  psi – елементи матриці;
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pmax визначення максимального або міні-
мального значення і-го показника;

– матриця нормалізованих значень показників

Для формування «еталонного об’єкту», ви-
значають оптимальні значення нормалізованих 
і-тих показників за всіма банками, базою для 
розрахунку яких є така матриця-рядок (4) [4, 9]:
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визначення максимального або 
мінімального нормалізованого 
значення і-го показника в залеж-
ності  від напряму впливу на ре-
зультативну ознаку (                   )bs ,1= ; ni ,1=  

У нашому випадку «еталонним» банком для 
обраної сукупності є банк з максимальними зна-
ченнями, координати якого всі одиниці.

Слід зазначити, що цей етап є основою так-
сонометричного підходу до визначення рей-
тингової оцінки банку, оскільки «еталонний» з 
точки зору ефективності банку дає можливість 
менеджменту установи банку сформувати такти-
ку та стратегію розвитку власної діяльності, на-
ближаючи фінансові показники банку до еталон-
ного значення.

З метою удосконалення адаптивності обра-
ного підходу до аналізу обраних фінансових ко-
ефіцієнтів є зіставлення значень і-тих показників 
всіх досліджуваних об’єктів з їх «еталонними» 
значеннями. На цьому етапі розраховують від-
стані Ds між s-тим об’єктом та їх «еталонним», 
використовуючи такий вираз (5) [8]:

(5)

де Ds – квазівідстань між s-м та «еталонним» 
банками;

 – нормалізовані значення показників діяль-
ності банків (                   );
pet

1
– значення показників «еталонного» банку.
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Визначені квазівідстані є кількісною характе-
ристикою функціонування банків, яка відобра-
жає відповідність рівня фінансової ефективності 
кожного з них «еталонному» значенню. На осно-
ві (5) визначають рейтинги досліджуваних бан-
ків – чим значення відстані Ds менше, тим вище 
рейтинг банку. Однак для зручності подальшого 
аналізу рейтингів банків та для більш адекватної 
деталізації отриманих даних у графічній формі 
використовують співвідношення, що характери-
зує сумарне рейтингове число Rs для кожного з 
банків [6]:

(6)

При цьому, чим більшим є значення сумар-
ного рейтингового числа Rs, тим вищий рейтинг 
банку. Шляхом обробки даних було отримано ре-
зультати, які для зручного аналізу значень показ-
ників були приведені до оптимального значення 
та представлені на рис. 1.

Рейтингування банків шляхом використання 
таксонометричного підходу та отримані резуль-
тати дозволили стверджувати, що найви щий су-
марний показник рейтингу у розрізі досліджува-
ного періоду отримав Приватбанк. Ця градація, 
отримана за рахунок значень таких коефіцієнтів 
як коефіцієнт результативності діяльності бан-
ків, коефіцієнт залучення ресурсів (найвищий 
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результат має коефіцієнт активності залучен-
ня строкових вкладів (депозитів)) та коефіцієнт 

використання залучених ресурсів у кредитний 
портфель.
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Рис. 1. Результати розрахунку сумарних оцінювальних показників рейтингу банків

В цілому таке співвідношення можна обґрун-
тувати стійкою позицією ПАТ КБ «Приватбанк» 
на ринку банківських послуг, що підтверджуєть-
ся активним приростом депозитної бази, яка ста-
ном на 01.10.2013 склала 123 994 701,0 тис грн, що 
свідчить про її збільшення на 20 854 087,0 тис грн 
у порівнянні з попереднім періодом, ефективною 
політикою банку щодо раціонального викорис-
тання ресурсів та їх координацією на підвищен-
ня загальної суми кредитного портфеля, який 
станом на 01.10.2013 склав 202 551 282,0 тис грн, 
що на 17 582 892,0 тис грн більше порівняно з по-
переднім, та шляхом збільшення загальної пито-
мої ваги кредитних операцій у розрізі активів на 
4 % у порівнянні з попереднім періодом.

Висновки. Таким чином, визначення рейтин-
гової оцінки банків у розрізі аналізу їх ефектив-
ності на основі таксонометричного методу дає 
змогу ідентифікувати резерви зміцнення їх фі-

нансової стабільності, з’ясувати поточний стан 
кожного банку, визначити потенційні можли-
вості розвитку окремого банку, дозволяє кількіс-
но проаналізувати позицію конкретного банку 
щодо решти досліджуваних банків та визначити 
тактичні і стратегічні напрями розвитку банків. 
Аналіз коефіцієнтів було поглиблено за рахунок 
збільшення кількості показників та об’єднання 
їх у певні групи. Для такого підходу щодо визна-
чення ефективності діяльності банку в контек-
сті аналізу коефіцієнтів характерними є проста 
інтерпретація та легкість обчислення. У цілому, 
методику визначення рейтингу банків на осно-
ві таксонометричного методу можна ефективно 
використовувати у практичній діяльності банків 
при визначенні їх рейтингу як для певної сукуп-
ності банків, так і для банківського сектору в ці-
лому.
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Summary. In the article the expediency of the 
use of modern methods for mathematical modeling 
is researched in the context of rating estimation to 
determine banks’ activities efficiency, the coefficients 
of the banks’ activities efficiency on the market of 

bank services are determined and generalized, the 
application of taxonometric method is proposed 
that the banks’ rating should be determined aiming 
at optimization and informing whilst achieving the 
results of rating estimation.

Key words: bank, the banks’ activities efficiency, coefficients of banks’ activities efficiency, the taxonometric method, the banks’ activities rating estimation.

The priority task of banking supervision is the 
banking stability.The targets transformation in the 
tasks of banking supervision to be based on risk as-
sessment of their activities is related to the imperfec-
tion of the existing methods and procedures used in 
the process of the supervision. For effective imple-
mentation of banking regulation and supervision 
different methods of analyzing banks’ activities are 
used.

At the present stage of economic development for 
integrated assessment of banks one can use a tool, 
such as rating. Banks’ rating is not only a guide for 
consumers of financial services, but it is also a reli-
able information base for the banks themselves, the 
basis for making management decisions on the bank 
strategy, its sustainable functioning and develop-
ment. Ratings of banks also play an important role 
in monitoring the activities of banks, early warning 
of crisis situations, which is particularly important 
at current stage of banking. In this regard, the study 
on the technology defining ranking of banks is of 
particular importance that causes the relevance and 
appropriateness of the chosen research topic for the 
development of the subject.

Considering the most common approaches con-
cerning rating banks, it should be noted that for the 
banks’ ranking comprehensive assessment the inte-
grated methods should be used. Applying the tax-
onometric method in this case allows determining 
the position of the bank with the main financial indi-
cators of its operation. The ratings to be based on the 
use of this method provide a comprehensive assess-
ment of banks allowing them to determine the best 
ones on the whole range of parameters: a number of 
which, in turn, may vary – it depends on the specific 
task.

On the basis of the proposed approach the rating 
assessment was carried out in domestic banks as of 
October 1, 2013. For the study 15 banks belonging to 
the first group by assets were taken.

The system of financial indicators that character-
ize and allow analyzing the efficiency of banking was 
taken for the criteria of banks’ rating. These are syn-
thetic ratios, which are reflected in all the aspects of 
the bank functioning.

According to the simulation results Private bank 
has the highest overall index rating, which is mostly 
provided by the values of the coefficients of banking 
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efficiency, as the coefficient of efficiency of the bank’s 
activity, the coefficient of fund raising, the utilization 
of resources involved in the loan portfolio.

This demonstrates the high efficiency of resource 
flows’ coordination in the middle of the bank pro-
voking a general trend implementing financial capac-
ity, and thus, it increases the efficiency of its manage-
ment.

The novelty and practical value of the proposed 
methods for the banks’ ranking which are based on 
taxonometric method consist in expanding a number 
of the banks’ financial operations ratios and allows it 

to be used in practice to make optimal management 
decisions at the level of the bank and the central bank 
to investigate the financial condition of the banking 
institutions, the banking state of the country, its 
stability and reliability.

Thus, the rating evaluation of banks in the context 
of the analysis of their performance based on the 
taxonometric method allows identification of the 
reserves, strengthening their financial stability, 
finding out the current status of each bank and 
determining the potential of individual banking 
institutions.
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Анотація. У статті розглянуто 
альтернативні погляди на врахування цін 
активів при формулюванні цілей грошово-
кредитної політики центральним банком для 
досягнення цінової та фінансової стабільності. 
Обґрунтовано доцільність змін стратегії 
грошово-кредитної політики в залежності від 
циклу розвитку фінансового сектору економіки.

Аннотация. Рассмотрены альтернатив-
ные взгляды на учет цен активов при форму-
лировке целей денежно-кредитной политики 
центральным банком для достижения ценовой 
и финансовой стабильности. Обоснована целе-
сообразность изменений стратегии денежно-
кредитной политики в зависимости от цикла 
развития финансового сектора экономики.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, фінансовий сектор економіки, фінансові дисбаланси, ціни активів.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансовый сектор экономики, финансовые дисбалансы, цены активов.

Постановка проблеми. Аналізуючи досвід 
зарубіжних країн, необхідно зазначити, що цілі 
грошово-кредитної політики відрізняються. Зо-
крема, у США кінцевою ціллю грошово-кре-
дитної політики є сприяння підтримці високого 
рівня зайнятості, цінової стабільності, прогнозо-
ваного і помірного рівня процентних ставок. У 
Канаді грошово-кредитна політика спрямована 
на сприяння економічного розвитку та підви-
щення рівня життя населення за допомогою за-
безпечення стабільно низької й прогнозованої 
інфляції, а в Європі – на підтримку цінової ста-
більності, високого рівня зайнятості й стійкого 
неінфляційного зростання.

Звертаючись до наслідків фінансово-еконо-
мічної кризи 2008–2009  рр., необхідно підкрес-
лити, що повна реалізація режиму інфляційного 
таргетування не забезпечило Україну, як і багато 
розвинених країн світу, від ендогенного нако-
пичення фінансових дисбалансів, які поширю-
валися в фінансовому секторі економіки. Полі-
тика «дешевих» грошей впливала на економічне 
зростання лише певний період часу, а наступне 
вповільнення темпів зростання реального ВВП 

компенсувалося випереджаючим зростанням до-
ходності на ринку нерухомості та фінансовому 
ринку, що надалі призвело до формування спе-
кулятивної складової в динаміці цін на активи 
і до прояву проциклічності фінансового секто-
ру економіки. Аналізуючи причини фінансових 
стресів, О.  Петрик зазначив, що підтримання 
низької інфляції, як цілі монетарної політики 
центральних банків при одночасному ігноруван-
ні «бульбашок» на ринку фінансових активів і на 
ринку нерухомості, не було достатнім і призвело 
до обвалу всієї фінансової системи [1, с. 5]. Тому 
питання гармонізації цілей центральних банків, 
спрямованих на досягнення цінової та фінансо-
вої стабільності в державі, є актуальним завдан-
ням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Забезпечення цінової та фінансової стабільнос-
ті досліджено в працях багатьох зарубіжних та 
вітчизняних учених. Серед зарубіжних учених 
із зазначеної проблематики слід виокремити Б. 
Бернанке, А. Грінспена, Ч. Гудхарта, М. Бордо, К. 
Боріо, С. Січчетті, Ж.-К. Тріше, які в своїх науко-
вих працях розкривають взаємозалежності між 
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ціновою та фінансовою стабільністю, визначають 
роль центрального банку в досягненні стійкого 
економічного зростання, здійснюють обґрунту-
вання стратегій монетарної політики. Ці акту-
альні питання знайшли відображення і в науко-
вих дослідженнях вітчизняних учених, зокрема, 
О. Барановського, А. Кузнєцової, В. Мі щенка, С. Мі-
щенко, О. Петрика та ін.

Широке коло дискусій щодо впливу монетар-
ної політики на цінову та фінансову стабільність, 
а також розуміння доцільності врахування ціно-
вої динаміки активів при її реалізації, свідчить 
про відсутність єдиної думки щодо вирішення 
цих питань та обумовлює продовження наукових 
досліджень.

Мета статті – обґрунтувати доцільність змін 
стратегії грошово-кредитної політики в залеж-
ності від циклу розвитку фінансового сектору 
економіки.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Світова фінансово-економічна криза 
2007–2008 рр. довела, що формування неординар-
ного попиту на об’єкти нерухомості, нелінійне 
зростання фондових індексів і значне зростання 
видатків домогосподарств на предмети спожи-
вання, відбувалося при досить «м’яких» моне-
тарних умовах та сприяло нагромадженню дис-
балансів у фінансовому секторі економіки.

Під дисбалансом фінансового сектору ми ро-
зуміємо обумовлену екзогенними (регулятор-
ними, технологічними, ринковими тощо) та/або 
ендогенними (процесами самоорганізації та са-
моускладнення фінансового сектору економіки) 
імпульсами диспропорцію щодо обсягів, термі-
нів, джерел залучення/розміщення фінансових 
ресурсів, яка призводить до спекулятивного 
зростання цін фінансових активів та рівня сис-
темних фінансових ризиків.
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Примітки: ЦБ - центральний банк, IPC - індекс споживчих цін, ГКП - грошово-кредитна політика.

Рис.1. Наукові підходи до цілеполагання центральних банків

Джерело: власна розробка автора.

Причому ендогенний характер накопичення 
цих дисбалансів у період економічної експансії 
сформував в економіці латентний вектор пере-
ходу від стану фінансової стабільності до стану 

фінансової нестабільності.
У зв’язку з цим, забезпечення цінової та фі-

нансової стабільності вимагає розв’язання низки 
питань:
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- наскільки адекватною повинна бути грошо-
во-кредитна політика центральних банків щодо 
флуктуацій цін на активи; 

- наскільки значущим є традиційний показ-
ник інфляції (індекс споживчих цін) в умовах 
виконання мандату центральними банками із за-
безпечення цінової стабільності;

- яким чином повинна бути побудована гро-
шово-кредитна політика, щоб забезпечити під-
тримку цінової та фінансової стабільності, і мі-
німізувати при цьому, дисбаланси, які можуть 
виникати у фінансовому секторі економіки.

У теорії та практиці банківської справи виді-
ляють два наукових підходи до визначення ролі 
цін активів, які ми нерозривно пов’язуємо з пи-
танням регулювання фінансових дисбалансів. На 
рис. 1 наведена загальна систематизація цих під-
ходів.

I. Ортодоксальний підхід до визначення ролі 
цін активів. У своїй сильній версії ортодоксальна 
точка зору розкривається в тому, що цінова ста-
більність є достатньою умовою для фінансової 
стабільності. М. Бордо [2] у своєму дослідженні 
довів, що чимало країн ще в 90-і рр. установлю-
вали цілі по інфляції як таргети грошово-кре-
дитної політики. Ретроспективний аналіз таких 
економік як США, Канади та Великобританії по-
казав, що цінова нестабільність мала дестабілі-
заційні наслідки. У той же час в економіці ряду 
країн були прецеденти (США наприкінці XIX – 
початку XX століття), коли банківські паніки від-
бувалися в умовах стабільних цін. 

Водночас зазначимо, що світова фінансово-
економічна криза 2007–2008 рр. у країнах з роз-
виненою економікою відбувалася на тлі невисо-
кої волатильності цін (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка базових індексів інфляції в Єврозоні та США за 2000-2009 роки (у річному вимірі)

Джерело: власна розробка автора на основі [3, 4].

Більш помірна версія ортодоксальної точки 
зору має більше прихильників, особливо серед 
представників центральних банків. Вона полягає 
в тому, що центральні банки повинні реагувати 
на фінансові диспропорції, які супроводжуються 
сильними відхиленнями цін активів тільки тоді, 
коли флуктуації цін активів можуть вплинути 
на прогнозну інфляцію споживчих цін у рамках 
класичного каналу трансмісійного механізму. Як 
відзначає К.  Корищенко [5, c. 135], характер та-
кого впливу є ключовим, оскільки при цьому не 
розглядаються можливі наслідки різкого падіння 
цін активів та його негативний вплив на загальну 
макроекономічну ситуацію. 

У 2000 р. ФРС США при формуванні тех-
нологічної «бульбашки» застосувала так звану 
стратегію «очищення після бульбашок» («mop-
up-after»), яка одержала назву «доктрина Грінспе-
на». Згідно з зазначеною доктриною ФРС США 
не стримувала процес накопичення цінових пе-
рекосів, дозволивши «лопнути» технологічній 
«бульбашці». Економіка США не постраждала 
та досить швидко вийшла з рецесії. Із цього при-
воду екс-голова ФРС США Алан Грінспен [6] в 
2002 році заявив, що центральні банки можуть 
у короткостроковому періоді суттєво підвищи-
ти процентні ставки для виявлення фінансових 
«бульбашок». Проте часу для калібрування моне-
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тарних рішень на вже сформовані фінансові дис-
пропорції не залишається. Тому спроби «остуди-
ти» фінансовий ринок, коли він уже «розігрітий» 
неординарним зростанням цін на фінансові ак-
тиви, скоріше є ілюзією. 

З приводу цього авторитетні вчені, екс-
голова ФРС США Б. Бернанке та професор 
Нью-Йоркського університету М. Гертлер ствер-
джують, що формування спекулятивних «буль-
башок» перебуває поза сферою монетарної влади 
[7]. Коливання цін на фінансові активи врахову-
ють центральні банки в процесі реалізації грошо-
во-кредитної політики лише в тій частині, у якій 
ці коливання впливають на цільові орієнтири 
(наприклад, на цінову стабільність).

На користь ортодоксальної точки зору слу-
жать результати досліджень С.  Людвигсона та 
ін. [8], які були проведені на прикладі економі-
ки США. Результати досліджень свідчать про 
невисоку значимість каналу добробуту в моне-
тарному трансмісійному механізмі: підвищення 
федеральних процентних ставок несуттєво було 
відображене на рівні споживання. Ціни активів 
змінювалися більшою мірою не в результаті калі-
брування процентної ставки ФРС, а в результаті 
ендогенної реакції ФРС на ціновий тиск у реаль-
ному секторі економіки. Беручи до уваги наяв-
ність «слабкості» механізму монетарної трансмі-
сії, регулювання фінансового сектору економіки 
на основі ортодоксального підходу формує м’яку 
або нейтральну стосовно фінансових дисбалан-
сів грошово-кредитну політику.

ІI. Гетеродоксальний підхід до визначення ролі 
цін активів. Відповідно до цього підходу роль 
цін активів є значною при формулюванні цілей 
центральними банками та формує більш висо-
кий ступінь дискреційності в реалізації грошово-
кредитної політики.

Теоретичне обґрунтування економічної до-
цільності такого підходу запропоновано у роботі 
С. Січчетті та ін. [9]. Загальна ідея цього підходу 
полягає в тому, що управління ціновою динамі-
кою активів є окремим завданням центральних 
банків. Коли має місце неординарна флуктуація 
цін активів, змінюються інфляційні очікування 
економічних агентів, що надалі може призвести 
до відхилення значення індексу споживчих цін 
від свого таргетованого рівня [5, c. 137]. Дотри-
мання ж у цій ситуації принципу Б.  Бернанке і 
М. Гертлера вимагає наявності адекватних еко-
номічних моделей, що дозволяють прогнозувати 
ступінь впливу зміни цін активів на споживчу 
інфляцію.

В 2001 р. Ч. Гудхарт та Б. Хофман [10] розроби-
ли індекс фінансових умов («Financial Condition 
Index» – «FCI»), який враховує не тільки відхи-
лення середньозваженої короткострокової про-
центної ставки та обмінного курсу від своїх дов-
гострокових трендів (як індекс монетарних умов 
– «Monetary Condition Index»), але і відхилення за 
цінами на нерухомість та акціями.

Критичний погляд на пропозиції Ч. Гудхарта 
та Б. Хофмана висловив на конференції в 2005 р. 
в Сінгапурі Ж.-К. Тріше [11], який зазначив:

1. На практиці ціни на активи не можуть ви-
ступати повноцінним індикатором майбутніх 
змін споживчих цін, оскільки зміна цін активів 
відбувається на основі зміни фундаментальних 
факторів, а не тільки внаслідок змін інфляційних 
очікувань. 

2. Таргетування цін активів збільшує ризики 
(«moral hazard»), на які йдуть приватні економіч-
ні агенти, очікуючи з боку монетарної влади ста-
білізації ціни на активи. 

3. В умовах функціонування раціональних 
економічних агентів існує зворотний зв’язок між 
монетарною політикою та цінами активів: очіку-
вання майбутніх дій монетарної влади на зміни 
цін активів впливає на рівень інфляції («інфляція 
невизначеності»). 

4. У тому випадку, якщо центральний банк 
таргетує індекс споживчої інфляції за допомогою 
успішної реалізації стратегії грошово-кредитної 
політики з урахуванням усіх індикаторів інфля-
ційного тиску (у тому числі сигналів, що йдуть 
від цінової динаміки активів), таргетування цін 
активів призведе до подвійного врахування ін-
фляційного тиску. 

5. Визначення «ваги» цін активів у структурі 
композитного (агрегованого) цінового індексу є 
неоднозначним. Внаслідок традиційно високої 
частки видатків на придбання активів, «вага» цін 
активів може набувати екстремально високих 
значень. У той ж час «вага» споживчої інфляції 
буде знижуватися. Крім цього, методологічні 
дискусії з цього приводу поки що не знайшли 
свого консенсусу.

6. Центральні банки не мають достатнього 
контролю стосовно цін на активи. І в довгостро-
ковій перспективі ціни на активи детермінують-
ся фундаментальними факторами, а не грошово-
кредитною політикою.

У межах «полегшеної» версії гетеродоксально-
го підходу виділяють принцип «рух проти вітру», 
що припускає обережне збільшення процентних 
ставок, навіть у випадках, коли не виявлені нега-
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тивні шоки зростання цін активів, але які потен-
ційно могли б вплинути на цінову стабільність 
у короткостроковій і середньостроковій пер-
спективі. Основним припущенням, яке лежить в 
основі цього принципу, є те, що ціни на активи 
можуть змінюватися нелінійно (неординарно). У 
випадку негативних шоків ефекти від нелінійної 
динаміки цін активів (зокрема, зниження вартос-
ті об’єктів застави) спричинять втрати у фінансо-
вому посередництві набагато більші, ніж ефекти, 
отримані в умовах позитивних шоків змін цін на 
активи. Згідно з принципом «рух проти вітру» 
центральний банк повинен проводити більш 
жорстку грошово-кредитну політику для забез-
печення стабільності цін протягом тривалого пе-
ріоду часу та недопущення неординарного зрос-
тання цін активів та накопичення дисбалансів у 
фінансовому секторі економіки. Така політика 
центрального банку покликана зберегти досяг-
нутий рівень цінової стабільності. 

Економічна доцільність такої позиції знайшла 
наукове підтвердження за результатами дослі-
дження К. Боріо та ін. [12]. В умовах фінансової 
лібералізації «буми» та «спади» на фінансових 
ринках можуть стати більш частими подіями, 
ніж це було раніше. Їх більш висока частота може 
бути наслідком того, що центральні банки запіз-
нюються з реакцією, у результаті чого у фінансо-
вому секторі економіки починають накопичува-
тися фінансові диспропорції та системні ризики. 

Причому, затримка в реагуванні на виникаючі 
фінансові дисбаланси може відбуватися через ра-
ціональну поведінку грошової влади. Центральні 
банки, очікуючи впливу факторів надлишкового 
тиску попиту на таргетований рівень інфляції, 
зіштовхуються з тим, що шоки попиту вплива-
ють на величину споживчої інфляції через дея-
кий проміжок часу (лаг), а накопичені фінансові 
диспропорції до цього моменту можуть бути вже 
значними. У зв’язку з цими обставинами вчені 
призивають розширити горизонти грошово-кре-
дитної політики на середньострокову перспекти-
ву для виявлення фінансових дисбалансів.

Науковий інтерес також представляють тези 
Європейського центрального банку (ЄЦБ), які 
були опубліковані в 2010 р. [13]. Фахівці ЄЦБ 
підкреслили значимість принципу «рух проти ві-
тру», який визначає своєчасну реакцію централь-
них банків на процеси зростання цін активів, 
якщо ті призводять до «надування бульбашок». 
У той же час ЄЦБ звернув увагу на складність ви-
явлення «бульбашок» на ранніх стадіях їх фор-
мування. Обґрунтування рішень у процесі імпле-
ментації монетарної політики повинно виходити 
із аналізу середньострокової та довгострокової 
перспективи ризику порушення цінової стабіль-
ності внаслідок флуктуації цін активів. 

На рис. 3 наведена динаміка гепів цін активів, 
кредитного гепу та рівня споживчої інфляції на 
прикладі економіки України.

Рис.3. Динаміка гепів цін активів, кредитного гепу та рівня споживчої інфляції в економіці
України в 2000–2011 рр.

Джерело: власні розрахунки на основі [14-15].
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Аналіз рис. 3 дозволяє сформулювати такі ви-
сновки:

- неординарні відхилення цін на активи (акції, 
нерухомість) від своїх довгострокових трендів 
почали формуватися приблизно з 2004 р., тобто 
за 4 роки до кризи в Україні; 

- рівень споживчої інфляції в цей період 
(2004–2005 рр.) не мав значних відхилень;

- з початком формування «бульбашок» на 
фондовому ринку та ринку нерухомості в еконо-
міці України поступово почали накопичуватися 
дисбаланси в фінансовому секторі економіки (зо-
крема, кредитні дисбаланси);

- індекс споживчої інфляції суттєво почав 
зростати з 2006 р., корелюючи з кредитним ци-
клом;

- ціни на активи стимулювали зростання дис-
балансів у фінансовому секторі економіки (про-
явилися в розривах щодо обсягів, термінів, дже-
рел залучення/розміщення фінансових ресурсів), 
що надалі посилювало спекулятивну складову в 
динамці цін активів;

- ціни активів можуть розглядатися як інди-
катори фінансових стресів та бути об’єктом пру-
денційного нагляду монетарної влади в умовах, 
якщо їх неординарна динаміка не пов’язана з 
фундаментальними факторами (технологічними 
шоками). 

Зазначимо, що в період 2006–2008 рр. Націо-
нальний банк України реалізовував проциклічну 
монетарну політику та використовував монетарні 
інструменти (процентні ставки, обмінний курс, 
емісійні й мобілізаційні механізми) на підтримку 
валютно-курсової та цінової стабільності. Зокре-
ма, в умовах зростання в 2006–2007 рр. рівня ін-
фляції (з 11,6 до 16,6 %), грошової маси (з 34,5 до 
51,7 %) і реального обмінного валютного курсу (зі 
110,7 до 112,2 %) облікова ставка НБУ знизилася 
з 8,5 до 8 %. Динаміка норм обов’язкового резер-
вування в національній економіці, як справедли-
во зазначає Т. Савченко [16, с. 42], також носила 
проциклічний характер. За період 2001–2003 рр., 
а також упродовж 2006–2008 рр. норми резерву-
вання мали тенденцію зниження, що разом з об-
ліковою ставкою центрального банку визначило 
нейтральність грошово-кредитної політики не 
лише фазам економічного циклу, але також і фа-
зам фінансового циклу. Формування та накопи-
чення у фінансовому секторі економіки України 
надлишкової ліквідності поряд з м’якими моне-
тарними умовами призвело до недооцінювання 
фінансових ризиків та індукувало накопичення 
фінансових дисбалансів.

Проте, не дивлячись на очевидність засто-
сування принципу «рух проти вітру», в умовах 
вітчизняної економіки в період зростання дис-
балансів у фінансовому секторі економіки слід 
відзначити низку зауважень, зокрема:

1. Виявлення початку неординарного зрос-
тання цін на активи не є тривіальним завданням. 
Крім цього, неординарне зростання цін активів 
(«бульбашки») може мати різні джерела виник-
нення (як у грошово-кредитній, так і в бюджет-
но-фіскальній сферах).

2. Принцип «рух проти вітру» не є універсаль-
ним у процесі реалізації грошово-кредитної по-
літики. Для «невеликих» відкритих економік імп-
лементація цього принципу, швидше за все, буде 
неможливою. В умовах глобалізації ринків ка-
піталу малоймовірно, що центральні банки «не-
великих» економік будуть мати реальний вплив 
на внутрішні ціни в умовах фінансової глобалі-
зації. З іншого боку, не можна також виключати 
можливості неупорядкованої реакції ринку фі-
нансових активів у відповідь на регулювання цін, 
навіть якщо таку політику імплементували про-
тягом тривалого періоду.

3. Аналізуючи стратегії «очищення після буль-
башок» і «рух проти вітру», необхідно розуміти 
вплив динаміки цін активів на відхилення спо-
живчої інфляції від цільового рівня (у рамках 
класичного монетарного трансмісійного меха-
нізму). З іншого боку, необхідно виважено оці-
нити реалізацію превентивних заходів тоді, коли 
циклічні буми та спади цін активів можуть нега-
тивно вплинути на цінову стабільність у корот-
костроковій та середньостроковій перспективі. 

Висновки. Для забезпечення збалансованого 
економічного зростання та мінімізації наслід-
ків періодичних економічних спадів центральні 
банки повинні розуміти причини зростання цін 
активів. Якщо зростання цін активів базується 
на фундаментальних складових (технологічних 
шоках), що, у свою чергу, може призводити до 
неординарного зростання фондових індексів, то 
грошовій владі, можливо, було б доцільним ви-
користовувати стратегію Грінспена-Бернанке 
(«очищення після бульбашок»). З іншого боку, 
якщо на певному часовому континуумі як драй-
вер подальшого стимулювання зростання цін 
активів з’являється спекулятивна складова, яку 
посилюють кредитні буми, монетарній владі 
необхідно оцінити доцільність застосовування 
стратегії «рух проти вітру», використовуючи як 
традиційні монетарні інструменти, так і макро-
пруденційні. При цьому ефективність дій цен-
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трального банку залежить від рівня його манда-
ту, рівня політичної незалежності, погодженості 
монетарної та бюджетно-фіскальної політики, 

рівня довіри до монетарних рішень та інших 
об’єктивних факторів.
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Summary. The alternate views to taking into 
account the asset prices in the formulation of the 
objectives of the monetary policy to achieve price 
and financial stability have been shown in the article. 

The change of monetary policy strategy depending 
on the cycle of the financial sector development has 
been substantiated.
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Analyzing foreign countries experience, it should 
be stated that the monetary policy goals are quite dif-
ferent. In particular, in the USA the ultimate aim of 
monetary policy is to promote a high level of employ-
ment, price stability, predictable and moderate inter-
est rates. In Canada, monetary policy aims are to 
promote economic development and improve peo-
ple’s lives by providing low, stable, and predictable 
inflation, and in Europe – to support price stability, 
high employment and sustainable non-inflationary 
growth.

Turning to the consequences of 2008–2009 fi-
nancial crises, it must be emphasized that the full 
implementation of inflation targeting regime has not 
defended Ukraine, like many developed countries, 
from endogenous accumulation of financial imbal-
ances that were distributed in the financial sector. 
The «cheap money» policy had an economic growth 
effect only a certain period of time, following a slow-
down of real GDP growth was offset by faster growth 
rates of return on real estate and financial markets, 
which further led to a speculative component in the 
dynamics of asset prices and the manifestation of 
pro-cyclicality of the financial economy sector.

A wide range of discussions on the monetary 
policy impact on price and financial stability, as well 
as understanding the feasibility of incorporation of 
asset price dynamics in its implementation, demon-
strates a lack of consensus to address these issues and 

further researches of the question are needed.
Ensuring price and financial stability requires ad-

dressing to a number of issues: 
- adequacy of Central Banks monetary policy de-

gree in regard to fluctuations in asset prices;
- how important the traditional inflation index 

(Consumer Price Index or CPI) is under the central 
banks mandate to ensure price stability;

- how should monetary policy be built to provide 
price and financial stability support, and thus to min-
imize the imbalance that may occur in the financial 
sector.

Two scientific approaches to determine the asset 
prices role are outlined in the banking theory and 
practice, which we inextricably associate with finan-
cial imbalances regulating.

I. Orthodox approach to the asset prices role 
defining. In its strong version the orthodox view is 
revealed in the fact that price stability is a sufficient 
condition for financial stability. Retrospective econ-
omy analysis of such countries as the USA, Canada 
and the UK, has shown that price volatility had a 
destabilizing effect. At the same time, the economy of 
some countries had some precedents (USA in the late 
XIX – early XX century), when the banking panic oc-
curred in conditions of price stability.

A more moderate version of the orthodox view-
point has more supporters, especially among Central 
Banks. The problem is that Central Banks should re-
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spond to the financial imbalances, which are accom-
panied by strong deviations of asset prices only if the 
fluctuations of asset prices may affect the projected 
consumer price inflation in the framework of the 
classical channel of the transmission mechanism.

In 2000, “Fed” (Federal Reserve System) in shap-
ing technology “bubble” has adopted the strategy 
of so-called “mop-up-after”, which was called the 
“Greenspan doctrine”. According to the doctrine 
mentioned “Fed” did not restrain the accumulation 
of price distortions, allowing the technology “bubble 
burst”. The USA economy did not suffer much and 
got out of the recession quite quickly. Financial assets 
prices fluctuations are accounted by central banks in 
the implementation of monetary policy only to the 
extent to which these fluctuations affect the mone-
tary policy goals (e.g. price stability).

Considering the monetary transmission mecha-
nism “weakness”, regulation of the financial sector on 
the orthodox approach basis creates a soft or neutral 
monetary policy with regard to financial imbalances.

II. Heterodox approach to defining the asset pric-
es role. According to this approach, the asset prices 
role is significant in the formulating objectives by 
central banks and creates a high degree of discretion 
in the monetary policy implementation. Asset price 
dynamics management is a separate task of central 
banks. While an extraordinary asset prices fluctua-
tion, changing inflationary expectations of economic 
agents that further may prevent consumer price in-
dex from its targeting level. An example of asset pric-
es incorporation in the process of prudential supervi-
sion is the “Financial Condition Index”.

Within the “lighted” version of heterodox ap-
proach the principle “leaning against the wind” is 
distinguished, it suggests a cautious increase in inter-
est rates, even when negative shocks increase in asset 
prices are not detected, but that could potentially af-
fect the price stability in the short and medium term. 
Under the principle of “leaning against the wind” 
Central Bank must conduct a tougher monetary pol-
icy to ensure price stability over the long term and 
prevent the extraordinary growth of asset prices and 
the accumulation of imbalances in the financial sec-
tor. This policy of the central bank aims to keep the 

current level of price stability.
Asset prices gaps analysis, credit gap and consum-

er inflation level as an example of Ukrainian econo-
my let us formulate these conclusions: 

- unusual deviations of asset prices (stocks, real 
estate) from their long-term trends began to emerge 
around 2004, i.e. 4 years before the crisis in Ukraine; 

- consumer inflation rate in this period (2004–
2005) had no significant difference;

- with the beginning of the formation of “bubbles” 
in the stock market and real estate market in Ukraine’s 
economy gradually began to accumulate imbalances 
in the financial sector (including credit imbalances); 

- consumer inflation index began to rise signifi-
cantly since 2006, correlating with the credit cycle;

- asset prices stimulated a growing imbalance in 
the financial sector of the economy (evident in the 
gap on the volume, timing, source attracting / alloca-
tion of financial resources), which further increased 
the speculative component in asset prices dynamics; 

- asset prices can be considered as indicators of 
financial stress and be a subject to prudential mon-
etary authorities in terms that their extraordinary 
dynamics is not related to fundamental factors (tech-
nological shocks).

To ensure sustainable economic growth and to 
minimize the effects of periodic economic down-
turns, central banks need to understand the reasons 
for the rise in assets prices. If the increase in asset 
prices is based on the fundamental components 
(technology shocks), which in turn can lead to ex-
traordinary stock indexes growth, it would be wise 
for the monetary authorities to use Greenspan-Ber-
nanke («mop-up-after») strategy. On the other hand, 
if while some time continuum a speculative compo-
nent appears as a driver of further asset prices growth 
stimulating, which increases credit bums, monetary 
authorities should assess the feasibility of applying 
the «leaning against the wind» strategy, using both 
traditional monetary and macro-prudential instru-
ments. Thus the effectiveness of the central bank 
depends on the level of its mandate, political inde-
pendence level, monetary consistency and budget-
ary-fiscal policy, public confidence in the monetary 
decisions and other objective factors.
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Анотація. У статті запропоновано науко-
во-методичний підхід до побудови ієрархічної 
системи внутрішніх лімітів валютного ризику 
банку, який базується на інтеграції динамічної 
гнучкої складової (забезпечує дотримання 
базової толерантності до валютного ризику) 
та фіксованого жорсткого буфера (сприяє ство-
ренню додаткового капітального резерву на 
випадок виключної та критичної, але ймовірної 
ескалації ризику). Динамічна гнучка складова має 
трирівневу структуру та складається з лімітів 
реалізованих, нереалізованих та потенційних 
збитків. Жорстка складова представлена 
позиційними Stress-лімітами.

Аннотация. В статье предложен научно-ме-
тодический подход к построению иерархиче-
ской системы внутренних лимитов валютного 
риска банка, основанный на интеграции дина-
мической гибкой составляющей (обеспечивает 
соблюдение базовой толерантности валют-
ному риску) и фиксированного жесткого буфера 
(способствует созданию дополнительного ка-
питального резерва на случай исключительной 
и критической, но вероятной эскалации риска). 
Динамическая гибкая составляющая имеет 
трехуровневую структуру и состоит из лими-
тов реализованных, нереализованных и потен-
циальных убытков. Жесткая составляющая 
представлена позиционными Stress-лимитами.

Ключові слова: валютний ризик банку, stop-out ліміти, stop-loss ліміти, VaR-ліміти, Stress-ліміти, ліквідність валютної позиції.
Ключевые слова: валютный риск банка, stop-out лимиты, stop-loss лимиты, VaR-лимиты, Stress-лимиты, ликвидность валютной позиции.

Постановка проблеми. Традиційно високий 
рівень доларизації вимог та зобов’язань вітчиз-
няних банків спричиняє існування у них суттє-
вої експозиції до валютного ризику, управління 
яким ускладнюється неможливістю коректно-
го прогнозування динаміки обмінних курсів в 
умовах економічної рецесії та політичної кризи 
в Україні. У такій ситуації посилюється загроза 
дестабілізації функціонування банківської сис-
теми, а відповідно – підвищується актуальність 
удосконалення інструментарію ризик-менедж-
менту. Виходячи з цього, важливого значення 
набуває проектування дієвої системи лімітів 
валютного ризику, яка дозволить банкам дотри-
муватися визначеної толерантності до ризику; 
розподіляти фінансові операції за портфелями, 
однорідними функціонально і з точки зору ризи-
ку; здійснювати оцінку ефективності проведення 
операцій з урахуванням ризику; покращити дис-
ципліну трейдерів та удосконалити контроль за 
їх діяльністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Лімітуванню ризиків присвячені ґрунтовні дослі-
дження таких вітчизняних і зарубіжних науков-
ців, як К. Бланко та С. Бломсторма [1], С. Венктата 
[2], В. В. Воровського [3], Т. Дрезель [4], О. А. Лоба-
нова [5], Ю. Ю. Нікішева [6], Ф. Сайти [7], Н. Хан-
рахана [8] та інших. Окремі аспекти лімітуван-
ня саме валютного ризику розглянуті у працях 
Д. Ю. Піс кулова [9], Є. К. Уварова [10], О. Є. Шори 
[11]. Однак, незважаючи на широке застосування 
лімітування у вітчизняній та міжнародній прак-
тиці банківського ризик-менеджменту та значні 
теоретичні розробки у цій сфері, єдиного під-
ходу до класифікації лімітів наразі не створено. 
Відсутній консенсус також з приводу підходів до 
побудови оптимальної системи лімітів валютно-
го ризику банку (далі – ВРБ). Виходячи з цього, 
дослідження у сфері удосконалення технології 
лімітування ВРБ не втрачають своєї важливості, 
що обумовило актуальність теми статті, її мету і 
завдання, визначило об’єкт і предмет.
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Метою дослідження є розвиток науково-ме-
тодичних підходів і розробка практичних реко-
мендацій щодо проектування комплексної систе-
ми внутрішніх лімітів валютного ризику банку.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Реалізація зазначеної мети обумовила 
необхідність дослідження сутнісних характерис-
тик, функціональних можливостей та методів 
встановлення різних видів лімітів ВРБ. Узагаль-
нення результатів досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців і практиків [1-11] у сфері 
лімітування фінансових ризиків дозволило уточ-
нити класифікацію лімітів ВРБ (рис. 1). Коротку 
характеристику зазначених видів лімітів буде 

надано у процесі висвітлення результатів дослі-
дження.

Виходячи з того, що ліміти представляють 
собою певний поріг або межу прийняття бан-
ком ризиків та дозволяють її дотримуватися, 
важливого значення набуває чітке визначення 
толерантності банку до валютного ризику. Толе-
рантністю до ризику будемо вважати кількісно 
виражений рівень ризику, який банк бажає при-
йняти, виходячи з винагороди за ризик, та/або 
має здатність і можливість утримати й ефектив-
но ним управляти протягом визначеного періоду 
часу для виконання своєї бізнес-стратегії.
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Рис. 1. Уточнена класифікація лімітів валютного ризику банку

Джерело: розроблено автором
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Ми погоджуємося з думкою дослідників [2, 8], 
що доцільним є встановлення декількох рівнів 
толерантності банку до ризику, зокрема пропо-
нуємо визначати:

1) базову толерантність – втрати, які банк го-
товий понести протягом планового періоду (най-
частіше, 1 рік) з метою досягнення поставлених 
цілей; 

2) виключну толерантність – втрати, які банк 
готовий зазнати за виключних (кризових) обста-
вин (один раз на 3-5 років), однак, які не призве-
дуть до його банкрутства;

3) критичну толерантність – граничний рівень 
втрат, при перевищенні якого з урахуванням 
усього потенціалу рефінансування (підтримка з 
боку власників, центрального банку тощо) банк 
зазнає банкрутства.

Виходячи з цього, на початку року власни-
кам та/або менеджерам варто встановлювати 
глобальні річні базові, виключні та критичні лі-
міти, що обмежують загальний рівень ВРБ. У 
межах глобальних лімітів визначаються ліміти 
повноважень, за допомогою яких відбувається 
розподіл (алокація) економічного капіталу (ри-
зик-капіталу, операційного капіталу та бюджету 
ризик-менеджменту [12, с. 555-557]) між окре-
мими бізнес-одиницями банку (філіями, відді-
леннями, департаментами, відділами, окремими 
працівниками тощо). Зауважимо, що в процесі 
встановлення лімітів повноважень доцільно вра-
ховувати взаємозалежність (зокрема, кореляцію) 
фінансових результатів за окремими операціями 
в іноземних валютах з метою якнайповнішого 
використання позитивних наслідків диверсифі-
каційних ефектів.

З метою управління ВРБ на різних часових го-
ризонтах річні ліміти трансформуються у квар-
тальні, місячні, ліміти у межах робочого дня 
(intraday limits), ліміти перенесення позицій на 
наступний робочий день (overnight limits).

Контролювати дотримання базової толерант-
ності до валютного ризику, тобто визначати межі 
прийнятного ризику, доцільно за допомогою три-
рівневих лімітів, що одночасно обмежують вели-
чину кумулятивних реалізованих, нереалізова-
них та потенційно можливих збитків за окремою 
позицією або портфелем в іноземній валюті.

Обсяг кумулятивних реалізованих збитків ре-
комендуємо обмежувати за допомогою викорис-
тання stop-out лімітів. У випадку, якщо величина 
збитків (з урахуванням результатів застосування 
інструментів їх оптимізації) досягає встановле-
ного для цього виду валютних позицій ліміту, 

приймається рішення про заборону відкриття 
додаткових позицій відповідного виду (залучен-
ня/розміщення ресурсів у відповідній іноземній 
валюті за допомогою певних фінансових інстру-
ментів). Таким чином, такі ліміти повинні бути 
реакційними, тобто їх перевищення не допуска-
ється, а порушення активує механізм регулюван-
ня валютного ризику з метою зниження його рів-
ня до прийнятного.

Індикативні stop-out ліміти використовувати 
для своєчасного попередження керівництва та 
активації механізмів раннього реагування на за-
грозу втрати економічного капіталу, виділеного 
на покриття ризику за відповідними валютними 
позиціями.

Обсяг нереалізованих збитків за валютними 
позиціями, які викликані фактичними змінами 
валютних курсів, пропонуємо обмежувати за 
допомогою реакційних stop-loss лімітів. За до-
сягнення визначеного розміру ліміту відбуваєть-
ся автоматичне закриття позиції, що дозволяє 
банку уникнути подальших втрат надходжень та 
економічного капіталу внаслідок збереження не-
сприятливих тенденцій змін валютних курсів та 
бажання дилера «відігратися» у майбутньому на 
сприятливих змінах, які можуть і не відбутися. 

На початку року ліміт stop-loss може визна-
чатися як максимальне несприятливе відхилен-
ня обмінного курсу порівняно з курсом, за яким 
відкриті позиції. У подальшому, якщо станом на 
початок періоду корекції лімітів (наприклад, на 
перший робочий день кожного місяця) ринко-
вий курс валюти відповідної позиції більш при-
вабливий для банку, ніж початковий, то при роз-
рахунках ліміту stop-loss курс створення позиції 
можна замінити поточним ринковим курсом [3].

Також рекомендується встановлення індика-
тивних stop-loss лімітів на рівні, меншому від 
реакційних з метою повідомлення відповідних 
керівників про загрозу втрат надходжень та капі-
талу банку, посилення контролю позиції. 

Обсяг потенційно можливих збитків за ва-
лютними позиціями внаслідок очікуваних змін 
валютних курсів з певним рівнем ймовірності, 
пропонуємо обмежувати за допомогою VaR, ETL, 
SRM та DRM-лімітів. При цьому автоматичне 
закриття позиції відбувається, якщо рівень ВРБ 
за позицією, розрахований за допомогою відпо-
відних методів стохастичного аналізу (визна-
чення вартості під ризиком (VaR), очікуваних 
«хвостових» втрат (ETL), спектрального (SRM) та 
деформаційного аналізу (DRM)) сягає встановле-
ного ліміту.
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Встановлені на початку року ліміти наслідків 
реалізації ВРБ можуть залишатися фіксованими 
протягом року, однак, на нашу думку, їх доцільно 
динамічно коригувати у відповідь на зміни фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища з 
метою адекватної адаптації до них. 

Так, найбільш простим способом інтегра-
ції stop-out, stop-loss та VaR (ETL, SRM, DRM)-
лімітів є встановлення динамічних неревольвер-
них лімітів ВРБ, розмір яких зменшується на 
розмір кумулятивних збитків і не поновлюється 
за рахунок акумуляції прибутків.

Іншим варіантом є встановлення динамічних 

револьверних лімітів, розмір яких зменшується 
у процесі акумуляції збитків і поновлюється за 
рахунок акумуляції прибутків. При цьому понов-
лення простих револьверних лімітів ВРБ за раху-
нок отриманих прибутків відбувається у межах 
їх розмірів, що визначають на початку року. З ін-
шого боку, встановлення револьверних лімітів з 
розширенням передбачає можливість збільшення 
їх початкового розміру за рахунок накопичених 
курсових прибутків. Переваги та недоліки вста-
новлення зазначених вище лімітів коротко оха-
рактеризовано у табл. 1.

Таблиця 1
Переваги та недоліки фіксованих та динамічних лімітів ВРБ

Вид ліміту Переваги Недоліки
1. Фіксовані Прості у використанні Не враховують можливість поступового 

накопичення значних за обсягами курсо-
вих збитків

2. Динамічні:
а) неревольверні

Дозволяють зберегти загальний обсяг кур-
сових доходів

Значне обмеження можливості прийняття 
ризику за результатами несприятливого 
періоду може стати на заваді реабілітації 
шляхом використання шансів, пов’язаних 
зі сприятливою динамікою валютних кур-
сів

б) револьверні:
1) прості

Дозволяють не зменшувати масштаби ва-
лютних операцій, приймаючи запланований 
рівень валютного ризику, та в значній мірі 
використовувати шанси позитивних тен-
денцій на валютному ринку

Не гарантують отримання заплановано-
го рівня курсового прибутку, оскільки він 
може бути повністю використаний на ре-
вальвацію лімітів і втрачений внаслідок не-
гативних коливань валютних курсів

2) з розширенням Дозволяють нарощувати обсяги валютних 
операцій та у повній мірі використовувати 
позитивні тенденції на валютному ринку

Посилюється загроза втрати обсягу почат-
кового алокованого економічного капіталу, 
а також накопичених курсових прибутків

Джерело: особиста розробка автора

Використання динамічних лімітів наслідків 
реалізації ВРБ обумовлює необхідність обґрун-
тування механізму корекції початкового розміру 
лімітів. Можливим варіантом є синтез техноло-
гій фіксованого та динамічного лімітування. Так, 
початковий розмір річного ліміту пропорційно 
або з урахуванням фактору сезонності доцільно 
розподіляти на фіксовані місячні (або кварталь-
ні) ліміти ВРБ. Їх перегляд доцільно здійснюва-
ти лише за умов суттєвих змін у стратегії банку, 
економічних та політичних трендах. У межах 
місячних (або квартальних) лімітів, денні лімі-
ти є динамічними (неревольверними, простими 
револьверними або револьверними з розширен-
ням) та переглядаються з урахуванням обраної 
методики корекції.

Окрім збитків, за допомогою лімітів наслідків 

реалізації ВРБ можливо обмежувати й розмір 
прибутків, що генеруються окремими валютни-
ми позиціями або портфелями. Так, Контроль 
накопичених реалізованих прибутків за валют-
ними позиціями можливо здійснювати за допо-
могою take-out лімітів. У випадку, якщо вели-
чина кумулятивних курсових прибутків досягає 
встановленого для цього виду валютних позицій 
реакційного ліміту, приймається рішення про за-
борону відкриття додаткових позицій відповід-
ного виду.

Зазначені ліміти також можуть використову-
ватися у якості індикаторів, з метою інформуван-
ня менеджменту про досягнення певного обсягу 
прибутків за валютними операціями і викорис-
тання понаднормових прибутків для розширен-
ня бази економічного капіталу та збільшення лі-
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мітів ВРБ.
Обсяг потенційних нереалізованих прибутків 

за валютними позиціями, які викликані фактич-
ними змінами валютних курсів, можна контр-
олювати за допомогою take-profit лімітів. Такі 
ліміти застосовуються для того, щоб за досяг-
нення аналітично розрахованого максимально-
го результату запобігти можливому наступному 
різкому зниженню вартості окремих валютних 
позицій. Якщо станом на початок періоду корек-
ції лімітів (наприклад, на перший робочий день 
кожного місяця) ринковий курс валюти відпо-
відної позиції менш привабливий для банку, ніж 
початковий, то при розрахунках ліміту take-profit 
курс створення позиції доцільно замінити по-
точним ринковим курсом [3].

На підставі встановлених лімітів наслідків ре-
алізації ВРБ та з урахуванням прогнозу динаміки 
валютних курсів із заданим рівнем довіри розра-
ховуються позиційні ліміти – граничні розміри 
позицій.

Банку, виходячи з власної толерантності до 
валютного ризику, доцільно визначати певну 
ступінь гнучкості лімітів. Наприклад, з метою 
заохочення найбільш кваліфікованих трейдерів 
варто передбачити можливість порушення лімі-
тів прибутків та/або збитків за умов проведен-
ня додаткової авторизації. При цьому доцільно 
чітко визначити умови, допустимі масштаби та 
строки перевищень лімітів, а також окреслити 
процедуру додаткової авторизації. Перевищення 
лімітів можна покривати за рахунок перерозпо-
ділу неосвоєного економічного капіталу інших 
бізнес-одиниць банку. Встановлення гнучких 
лімітів дозволить зменшити можливість відхи-
лення вигідної транзакції, однак підвищує рівень 
ризику.

З огляду на неспроможність урахування за до-
помогою методів VaR, ETL, SRM та DRM-аналізу 
значних і катастрофічних втрат надходжень та 
капіталу банку внаслідок екстремальних подій, 
пропонуємо дотримуватися рівнів виключної та 
критичної толерантності шляхом встановлення 
Stress-лімітів експозиції до ВРБ.

Так, за результатами прямого стрес-
тестування можна оцінювати потенційні наслід-
ки розгортання змодельованих кризових сцена-
ріїв, а проводячи реверсивне стрес-тестування, 
визначати виключні, але ймовірні сценарії, що 
можуть завдати банку критичних та катастро-
фічних втрат його надходжень та капіталу. Вихо-
дячи з цього, з урахуванням прогнозованих змін 
валютних курсів у плановому періоді, розрахову-

ються граничні обсяги валютних позицій, що по-
тенційно можуть призвести до зазначених втрат. 

Таким чином, за допомогою Stress-лімітів (ви-
ключних та критичних), як і у випадку з базовими 
лімітами, доцільно обмежувати абсолютні та від-
носні розміри, а також строки існуючих та потен-
ційних валютних позицій банку, з урахуванням 
специфіки прояву факторів ВРБ на середньо- та 
довгостроковому часових горизонтах.

Традиційно позиційні ліміти використову-
ють банки з метою забезпечення диверсифікації 
портфелю у розрізі окремих валют, видів опера-
цій (залучення/розміщення ресурсів), фінансо-
вих інструментів тощо. Виходячи з цього, ліміти 
цієї групи мають назву диверсифікаційних лімі-
тів або лімітів концентрації. 

З метою балансування довгих та коротких по-
зицій відповідного типу та обмеження величини 
ризику, що зростає пропорційно до збільшення 
періоду існування позиції (внаслідок знижен-
ня точності прогнозів щодо динаміки валютних 
курсів) банк може обмежувати зазначений пері-
од за допомогою лімітів строків.

Виходячи з того, що моделі стрес-тестування 
вимагають наявності значних обсягів емпірич-
них даних і досить складні у використанні, Stress-
ліміти не можна часто переглядати у відповідь на 
динамічні зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища, їх залишають фіксованими до мо-
менту проведення повторного стрес-тестування.

Підкреслимо, що банку доцільно забезпечити 
вищий пріоритет та жорсткість Stress-лімітів 
шляхом заборони їх перевищення навіть у ви-
падку, коли базові ліміти наслідків реалізації ВРБ 
дозволяють додаткове нарощення експозиції до 
нього.

У процесі розробки ієрархічної системи вну-
трішніх лімітів ВРБ необхідно враховувати зо-
внішні обмеження щодо проведення операцій з 
іноземною валютою, що встановлені наглядовим 
органом. Зокрема, банки в Україні мають здій-
снювати розрахунок та дотримуватися лімітів 
відкритої валютної позиції [13, 14]:

- ліміту загальної довгої відкритої валютної 
позиції банку (Л13-1) – не більше 5 % регулятив-
ного капіталу банку;

- ліміту загальної короткої відкритої валютної 
позиції банку (Л13-2) – не більше 10 % регулятив-
ного капіталу банку. 

При обґрунтуванні лімітів ВРБ доцільно та-
кож враховувати ризик ліквідності валютної 
позиції, оскільки під впливом екзогенних та ен-
догенних факторів період часу, необхідний для 
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її закриття, може виявитися тривалішим, ніж 
планувалося. Базельський комітет з банківсько-
го нагляду серед згаданих факторів виділяє такі: 
період, що необхідний для хеджування позиції, 
середня мінливість спредів, наявність незалеж-
них ринкових котирувань (кількість незалежних 
маркет-мейкерів), середнє значення і мінливість 
обсягів торгів (зокрема, обсяг торгів у періоди 
ринкової шоку), рівень концентрації ринку, знос 
позиції, модельний ризик [15].

Ризик екзогенної (відносно банку) ліквідності 
валютної позиції, що пов’язаний з втратами при 
ліквідації позицій середнього розміру, може бути 
враховано шляхом використання скориговано-
го на ризик ліквідності VaR (liquidity-adjusted 
VaR) [16].

Ризик ендогенної ліквідності валютної пози-
ції пов’язаний з втратами від змін спреду (між 
цінами купівлі та продажу валют), що виника-
ють унаслідок ліквідації значних за обсягами 
валютних позицій окремих крупних торговців 
або у випадку синхронної реалізації ідентичних 
стратегій великою кількістю дрібних трейдерів. 
Останнє може бути викликано використанням 
аналогічних систем оцінки ризику (які однаково 
сигналізують про необхідність ліквідації пози-
цій) та наявністю асиметрії інформації на ринку, 
внаслідок чого дрібні трейдери слідують за тор-
говою стратегією крупних трейдерів.

Основними способами врахування ризику 
ендогенної ліквідності при встановленні лімітів 
ВРБ, що запропоновані у наукові літературі, є 
такі:

- розрахунок VaR-ліміту як відхилення із за-
даним рівнем довіри від визначеної очікуваної 
ліквідаційної ціни валютної позиції [17];

- використання при розрахунку VaR-ліміту 
дохідностей, скоригованих на ризик ліквідності 

(liquidity-adjusted returns), що враховують вза-
ємозалежність між дохідностями та обсягами 
торгів [18, 19];

- корекція середнього значення та стандарт-
ного відхилення, що використовують у параме-
тричній моделі VaR, на основі врахування се-
реднього значення та стандартного відхилення 
періоду ліквідації позиції та дисконту (liquidity 
discount) [20];

- корекція часового горизонту при розрахун-
ку VaR-ліміту з урахуванням періоду, необхідно-
го для поступової порційної ліквідації валютної 
позиції з метою недопущення негативного впли-
ву цієї операції на ринкові котирування [21].

Висновки. Таким чином, запропонований 
науково-методичний підхід до побудови ієрар-
хічної системи внутрішніх лімітів базується на 
інтеграції динамічної гнучкої складової, що за-
безпечує дотримання базової толерантності до 
ВРБ, та фіксованого жорсткого буферу, який 
сприяє створенню додаткового капітального ре-
зерву на випадок виключної та критичної, але 
ймовірної ескалації ризику. Динамічна гнучка 
складова має трирівневу структуру та склада-
ється з лімітів реалізованих, нереалізованих та 
потенційних збитків. Зазначені ліміти можуть 
бути інтегровані між собою з використанням 
методів неревольверного, простого або розшире-
ного револьверного лімітування. Жорстка скла-
дова представлена позиційними Stress-лімітами, 
встановленими у розрізі окремих валют, видів 
операцій (залучення/розміщення ресурсів), фі-
нансових інструментів, контрагентів тощо. Жор-
сткість Stress-лімітів виявляється у забороні їх 
перевищення навіть у випадку, коли базові лімі-
ти наслідків реалізації ВРБ дозволяють додаткове 
нарощення валютних позицій.
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Summary. The article deals with scientific and 
methodical approach to construction of a hierarchical 
currency risk limits system of the bank, based on 
integration of dynamic flexible component (enforces 
observance of basic tolerance to foreign exchange 
risk) and fixed rigid buffer (helps to create additional 

capital reserves in case of exceptional and critical, but 
probable escalation of risk). The dynamic component 
has a flexible three-tier structure consisting of limits of 
realized, unrealized and potential losses. Rigid buffer 
is represented by positional Stress- limits.

Key words: foreign exchange risk of the bank, stop-out limits, stop-loss limits, VaR-limits, Stress-limits, currency position liquidity.

The high level of assets and liabilities dollarization 
of Ukrainian banks causes the existence of their sig-
nificant exposure to foreign exchange risk. Manage-
ment of that risk is complicated by inability to predict 
correctly the dynamics of exchange rates during the 
economic recession and political crisis in Ukraine.
In such a situation the threat of destabilization of the 
banking system is compounding and, respectively, 
the relevance of risk management tools improving 
is increasing. Therefore, the design of an effective 
currency risk limits system become the task of high 
importance as it will allow banks to hold a particu-
lar level of risk tolerance, to distribute transactions 
among portfolios which are homogeneous function-
ally and in terms of risk, to assess the effectiveness 
of transactions considering risk, to improve traders’ 
discipline and control over their activities.

The aim of the study is to improve scientific and 
methodological approaches and develop practical 
recommendations for construction of hierarchical 
currency risk limits system of the bank. 

It is advisable to build currency risk limits system 
of the bank on the integration of dynamic flexible 
component (enforces holding of basic tolerance to 
foreign exchange risk) and fixed rigid buffer (helps 
to create additional capital reserve in case of excep-
tional and critical, but probable escalation of risk).

Therefore, in the beginning of the year the own-
ers and/or managers should establish global annual 
basic, exceptional and critical limits that restrict the 
overall currency risk of the bank. Within the global 
limits the authority limits are defined by which the 
economic capital (risk capital, operating capital and 

risk management budget) is being distributed (allo-
cated) between individual business units of the bank 
(branches, divisions, departments, divisions, individ-
ual workers, etc.).

It is advisable to monitor the holding of basic tol-
erance to currency risk, that define the boundaries of 
acceptable risk, using three-level limits at the same 
time limiting the magnitude of cumulative realized, 
unrealized and potential losses generated by individ-
ual currency positions or by a whole portfolio.

The amount of the cumulative realized losses 
could be limited by the use of stop-out limits. If the 
magnitude of losses reaches the limit which is set up 
for this type of currency position, the decision to 
ban the opening additional position of correspond-
ing type (attraction/allocation of resources in foreign 
currency by means of certain financial instruments) 
is taken.

The amount of unrealized losses, that are caused 
by actual changes in exchange rates, could be limited 
by the use of the reaction stop-loss limits. In the case 
of achievement of a certain size of losses, the cur-
rency position is being automatically closed. That 
allows bank to avoid further losses in earnings and 
economic capital as the result of unfavorable trends 
in foreign exchange rates and the desire of dealers to 
win back in the future on favorable changes that may 
not occur.

The amount of the potential losses on currency 
positions due to expected changes in exchange rates 
with a certain level of probability could be restricted  
by using VaR, ETL, SRM and DRM-limits. In this 
case, the automatic closing of position occurs if the 
level of risk calculated by appropriate methods of 
stochastic analysis (calculation of value at risk (VaR), 
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expected tail losses (ETL), spectral (SRM) and defor-
mation analysis (DRM)) reaches established limit.

Limits of the results (losses) of bank’s currency 
risk must be revised dynamically for adequate adap-
tation to changes in external and internal environ-
ment factors. These limits can be integrated with 
each other using methods of non-revolving, simple 
or extended revolving limitation.

The size of non-revolving limits is reduced by the 
amount of cumulative losses and not renewed due 
to the accumulation of profits. Another option is to 
establish dynamic revolving limits, the amount of 
which decreases in the accumulation of losses and 
renewed by the accumulation of profits. In the case 
of simple revolving limits the renovation of their size 
due to profits occurs within their original sizes which 
were determined at the beginning of the year. On the 
other hand, the establishment of extended revolving 
limits provides an opportunity for increasing of their 
original sizes due to accumulated foreign exchange 
profits.

Using dynamic limits of bank’s currency risk re-
sults necessitates the study of the mechanism of 
limits original size correction. A possible option is a 
synthesis of technologies of fixed and dynamic limi-
tation. Thus, it is advisable to distribute the initial 
amount of the annual limit among fixed monthly (or 
quarterly) limits of the bank’s currency risk propor-
tionally or by taking into consideration the seasonal-

ity factor. The sizes of these limits could be reviewed 
only under conditions of significant changes in the 
bank’s strategy, economic and political trends. With-
in fixed monthly (or quarterly) limits, daily limits are 
dynamic (non-revolving, simple or extended revolv-
ing) and are revised based on the chosen methods of 
correction.

Methods of VaR, ETL, SRM and DRM-analysis do 
not allow to take into account significant and cata-
strophic losses in bank’s earnings and capital due to 
extreme events. Therefore, we propose to hold excep-
tional and critical levels of tolerance by establishing 
stress-limits.

Thus, on the basis of direct stress testing one can 
assess the potential results of simulated crisis sce-
narios realization, but through conducting reversing 
stress tests one can determine exceptional but plausi-
ble scenarios that can cause critical and catastrophic 
losses of bank’s earnings and capital. Therefore, tak-
ing into account forecasted changes in exchange rates 
in the planning period, maximum sizes of foreign 
currency positions, which can lead to these losses, 
are calculated.

Thus, using the stress-limits, as is the case with 
basic limits, it is advisable to limit the absolute and 
relative sizes and periods of current and potential 
foreign currency positions, taking into account spe-
cific character currency risk factors on the medium 
and long time horizons.
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Анотація. У статті досліджено форми, ме-
тоди та інструменти державного впливу на 
ціни і процеси ціноутворення, а також доведено 
пріоритетне значення бюджетно-податкових 
важелів державної політики цінового регулюван-
ня в Україні.

Аннотация. В статье исследованы формы, 
методы и инструменты государственного 
влияния на цены и процессы ценообразования, а 
также доказано приоритетное значение бюд-
жетно-налоговых рычагов государственной по-
литики ценового регулирования в Украине.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економічної думки питання необхід-
ності державного втручання у процеси ціноут-
ворення і регулювання цін не викликає супер-
ечностей внаслідок низки об’єктивних причин. 
Водночас, науковці висловлюють різні думки 
щодо того, яким повинен бути рівень втручання 
держави в економіку, зокрема її вплив на процеси 
ціноутворення, та яким методам і інструментам 
цінового регулювання має надаватися перевага.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Основні теоретико-методологічні засади та 
практичні аспекти державної політики цінового 
регулювання досліджують у своїх роботах такі 
вітчизняні та зарубіжні дослідники, як М. М. Ар-
тус, І. К. Салімжанова, Г. О. Тактарова, Ю. Г. Тор-
моси, С. М. Чистова, І. Ю. Швець та інші. Проте 
слід зазначити, що поряд із достатньою розро-
бленістю науково-теоретичних засад визначен-
ня сутнісної характеристики та функціональних 
особливостей ціни, в науковій думці та в практи-
ці різних країн світу склалися відмінні підходи до 
формування механізму державного регулювання 
процесів ціноутворення.

Метою статті є дослідження форм та методів, 
а також інструментів впливу на ціни і процеси ці-
ноутворення та визначення тих важелів держав-
ної політики цінового регулювання, що мають 
пріоритетне значення, враховуючи перехідний 

стан економіки України, її вразливість до різних 
дестабілізуючих чинників.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Реалізація цілей держави щодо впливу 
на рівень цін та процеси ціноутворення здійсню-
ється в рамках державної цінової політики, що 
представляє собою діяльність центральних та 
місцевих органів влади, спрямовану на підтрим-
ку такого рівня цін, при якому б забезпечувалась 
рентабельна діяльність суб’єктів господарюван-
ня та реальна заробітна плата найманих праців-
ників, зберігався паритет цін у різних галузях на-
родного господарства, підтримувалась стійкість 
національної грошової одиниці та стабільність 
інших економічних параметрів у державі [5].

На сьогодні державне регулювання цін на-
стільки органічно пов’язано із ринковим ціно-
утворенням, що деякі дослідники навіть визна-
чають державу як обов’язкового та невід’ємного 
суб’єкта цього процесу. Наприклад, М. М. Артус, 
надаючи визначення механізму ринкового ціно-
утворення, зазначає, що останній є «системою 
цілеспрямованих заходів економічного впливу 
суб’єктів ринку (продавців, покупців і держави) 
на формування цін з метою забезпечення вико-
нання поставленої перед ними мети» [1].

Об’єктивними чинниками, що визначають не-
обхідність регулювання державою процесів ціно-
утворення, є неможливість ринкових механізмів 
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саморегуляції виконувати низку функцій, необ-
хідних для забезпечення збалансованого розви-
тку суспільства. Передусім, мова йде про вирі-
шення соціальних завдань, зокрема задоволення 
мінімального рівня потреб всіх верств населення 
у товарах і послугах, незалежно від рівня їх гро-
шових доходів, що реалізується через обмеження 
цін на товари першої необхідності, встановлення 
мінімального рівня заробітної плати, державні 
субсидії і соціальні виплати.

Іншим важливим та актуальним на сьогодні 
питанням загальносуспільного значення, вирі-
шення якого в основному бере на себе держава, 
є стимулювання впровадження екологічно без-
печних технологій у виробництві, обмеження об-
сягів забруднення навколишнього середовища. 
Оскільки при вільному ринковому ціноутворен-
ні фактором, що може вплинути на встановлення 
ціни, є зміни у платоспроможному попиті, то такі 
аспекти, як екологічні, соціальні чи інші пробле-
ми, що мають суспільний характер, не можуть 
бути відображені в ціні.

Отже, у найбільш узагальненому вираженні 
можна говорити, що метою державної цінової 
політики є врахування в процесі формування 
ціни інтересів третього суб’єкта – суспільства, 
на відміну від цілком ринкового ціноутворення, 
при якому рівноважна ціна визначається виходя-
чи із задоволення інтересів тільки двох суб’єктів 
– покупця і продавця.

В умовах зростання відкритості національних 
економік, важливою стає роль державного регу-
лювання щодо захисту внутрішнього ринку від 
зовнішньої конкуренції та проведення політики 
протекціонізму, реалізація якої здійснюється з 
використанням методів цінового регулювання.

Недосконалість конкуренції на внутрішньому 
ринку та існування природних монополій також 
потребують заходів держави щодо запобігання 
формуванню монопольних об’єднань, підтримки 
конкурентного середовища та обмеження необ-
ґрунтованого підвищення цін природними моно-
полістами та іншими підприємствами, що займа-
ють монопольне становище на ринку.

Серед факторів, які спричиняють необхід-
ність втручання держави у процеси формування 
і встановлення цін, можна виокремити і такі, що 
визначаються потребами самої держави і вико-
нанням нею її функцій. Так, держава є єдиним 

суб’єктом, на який можуть бути покладені функ-
ції оборони, захисту правопорядку, підтримки 
конституційного ладу, врегулювання надзви-
чайних ситуацій. Окрім зазначених, в кожній 
країні до повноважень органів державної влади 
можна зарахувати функції у сфері освіти, охоро-
ни здоров’я, промислового розвитку тощо. Для 
реалізації зазначених функцій необхідним є фор-
мування централізованих фондів фінансових 
ресурсів – бюджетів, та встановлення непрямих 
податків, як одного з основних джерел, що забез-
печують наповнення бюджету. Таким чином, у 
такому випадку вплив держави на встановлення 
ціни шляхом включення до неї непрямих подат-
ків визначається потребою у формуванні фінан-
сового базису для забезпечення її діяльності.

Інша роль непрямих податків, зокрема акци-
зів, може полягати у необхідності обмеження 
споживання деяких груп товарів, що, як прави-
ло, є шкідливими для здоров’я людини (акцизні 
збори на алкогольні, тютюнові вироби). У цьому 
випадку вплив держави на встановлення ціни 
визначатиметься виконанням нею соціальної 
функції.

Таким чином, участь держави у регулюванні 
процесів ціноутворення забезпечує досягнення 
ряду соціальних, економічних, екологічних та 
інших переваг, що здебільшого мають загально-
суспільне значення, та не можуть бути досягнуті 
при використанні механізмів вільного ринкового 
ціноутворення.

Водночас, будь-яке втручання держави у 
функціонування ринкової економіки, а особливо 
у цінову сферу, вносить відповідні викривлен-
ня у процеси суспільного відтворення, що може 
мати і негативні наслідки. Зокрема, фіксація цін 
чи обмеження їх зростання на товари першої не-
обхідності, та одночасне штучне завищення цін 
на інші групи товарів (із застосуванням акцизів 
і непрямих податків) змінює пропорції розподі-
лу національного доходу між галузями економі-
ки, обмежує підприємства відповідних галузей 
у можливостях здійснення інвестиційної діяль-
ності, розширення виробництва, удосконалення 
та підвищення якості існуючих видів товарів.

Систематизацію відзначених передумов за-
стосування державних важелів впливу на ціни, а 
також можливі позитивні та негативні наслідки 
такого регулювання, представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Фактори, що визначають необхідність, та наслідки державного впливу
на процеси ціноутворення

Джерело: власна розробка автора на основі [3, 4, 5]

Різноманітність факторів, якими зумовлюєть-
ся необхідність застосування методів державно-
го впливу на ціни, визначають багатоваріантність 
цілей, що можуть ставитися органами державної 
влади в процесі цінового регулювання. Деякі з 
цих цілей узгоджуються між собою і можуть бути 
досягнуті одночасно, інші ж викликають так зва-
ний «конфлікт цілей», вимагаючи застосування 
протилежних заходів для їх досягнення.

З огляду на це, доцільним є встановлення од-
нієї чи двох пріоритетних (головних) цілей ціно-
вої політики та декількох проміжних, що сприя-
ють досягненню основної мети.

Пріоритетність цілей цінового регулювання 
залежить як від загальної стратегії економічної 
політики держави, так і зумовлюється впливом 
об’єктивних чинників, зокрема циклом ділової 
активності, станом ринкової кон’юнктури та за-
гальним рівнем економічного розвитку країни.

Відповідно до встановлених пріоритетних ці-
лей цінового регулювання обираються відповід-
ні методи та інструменти регулюючого впливу, 
які забезпечують найкраще досягнення цільових 
орієнтирів (рис. 2).
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Рис. 2. Цільові орієнтири цінового регулювання залежно від стану економіки та кон’юнктури ринку

Досліджуючи системи державного регулю-
вання цін та процесів ціноутворення, необхідно 
більш детально проаналізувати форми, методи та 
інструменти реалізації такого впливу.

Форми, а також ступінь та масштаби втручан-
ня держави у регулювання процесів ціноутворен-
ня, залежать від поточної економічної ситуації та 
стану розвитку економіки країни в цілому. Так, 
в умовах нерозвиненості ринкових відносин, а 
також під час виникнення кризових явищ засто-
совуються більш жорсткі форми регулювання із 
посиленням ступеня контрольованості і регульо-
ваності економічних процесів. При стабільній 
економічній ситуації, навпаки, перевага надаєть-
ся ліберальним формам впливу на ціни зі змен-
шенням ступеня державного втручання у проце-
си ціноутворення.

Найбільш деталізований перелік форм дер-
жавного регулювання цін пропонується у роботі 
І. К. Салімжанова [3], а саме: виплата дотацій ви-
робникам з метою підтримки їх цін на нижчому 
рівні; встановлення граничних норм рентабель-
ності, диференційованих за галузями; встанов-
лення фіксованих оптових і роздрібних торгових 
націнок або граничного рівня торгових надба-
вок до відпускної ціни виробника; встановлен-
ня фіксованих цін; встановлення граничних цін 

для підприємств-монополістів; обмеження рів-
ня рентабельності підприємств-немонополістів; 
встановлення податкових пільг сільськогоспо-
дарським виробникам, що реалізують продукцію 
за цінами, нижчими від граничних; застосування 
коефіцієнтів підвищення цін з метою обмеження 
їх зростання; декларування підвищення вільних 
цін; рекомендації щодо єдиного порядку форму-
вання фінансових результатів підприємств, що 
мають юридичну силу.

Переходячи до аналізу методів та інструмен-
тів регулювання цін, необхідно відзначити, що 
в сучасній економічній думці не сформувалося 
єдиного підходу до їх класифікації. Відмінності 
можна зустріти як щодо визначення основних 
класифікаційних ознак поділу, так і щодо прина-
лежності окремих методів і інструментів ціново-
го регулювання до певної групи.

Найбільш поширені підходи щодо класифі-
кації методів та інструментів регулювання цін і 
процесів ціноутворення включають їх поділ за 
такими критеріями, як характер впливу на ціни 
(прямий чи опосередкований), рівень реалізації 
регулюючих дій (макрорівень, макрорівень), вид 
фінансової політики (монетарна, бюджетно-по-
даткова).



154

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (13) 2014

 

 
 

  

 

 

 
-

 

 
 

 
 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
  

- 
 

- 
 

- 
-

 
 

- 
 

- 
-

 

- 
�

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

 
 

- 

 
- 

 
- 

 

- 

 
- 

 
 

Ри
с. 

3.
 М

ет
од

и 
т

а 
ін

ст
ру

ме
нт

и 
де

рж
ав

но
го

 р
ег

ул
ю

ва
нн

я 
ці

н



155

FINANCIAL SPACE     № 1 (13) 2014

До методів прямого регулювання цін належать 
всі адміністративні методи цінового регулюван-
ня, а також деякі економічні методи (наприклад, 
непрямі податки, процентні ставки за кредита-
ми). Пряма дія на ціни і процеси ціноутворення 
ґрунтується на директивному впливі на рівень 
(кількісне значення) або структуру ціни (розмір 
її структурних елементів).

Опосередковане регулювання цін передбачає 
здійснення непрямого впливу на підконтрольний 
об’єкт через регулювання інших господарських 
інструментів, які за своєю економічною приро-
дою є взаємопов’язаними із цінами – грошова 
маса, заробітна плата, валютний курс, сукупний 
попит [2].

Із окреслених підходів до класифікації методів 
та інструментів цінового регулювання пріоритет-
не значення, на нашу думку, повинне надаватися 
їх дослідженню з позиції бюджетно-податкової 
та монетарної політики держави. Доцільність та 
обґрунтованість такого підходу пов’язана з іс-
нуванням суттєвих відмінностей у характері та 
тривалості впливу зазначених методів на об’єкти 
регулювання, різними цілями та суб’єктами ре-
гуляторного впливу, що визначає специфіку 
застосування цих методів та відповідних їм ін-
струментів у процесі цінового регулювання. За-
пропонований авторський підхід до класифікації 
методів та інструментів регулювання цін і проце-
сів ціноутворення з урахуванням типу економіч-
ної політики та характеру впливу на ціни пред-
ставлено на рис. 3.

Характеризуючи бюджетно-податкові та мо-
нетарні інструменти цінової політики, необхідно 

відзначити їх принципові відмінності. По-перше, 
бюджетні інструменти, як правило, запрова-
джуються в дію адміністративними методами, 
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, 
на які поширюється їх дія, забезпечуючи при 
цьому переважно прямий вплив на ціни. Вплив 
монетарних заходів на ціни, навпаки, у більшості 
випадків є опосередкованим. 

Навіть такі прямі монетарні заходи, як вста-
новлення процентних ставок за кредитами та 
вартості послуг фінансово-кредитних установ 
стосуються лише тих підприємств реального сек-
тора, які широко користуються у своїй господар-
ській діяльності послугами банківських, стра-
хових та інших установ, а тому такі монетарні 
чинники ціноутворення, на відміну від бюджет-
но-податкових інструментів, мають суто еконо-
мічний характер дії і несуцільне охоплення [2].

Висновки. У сучасних економічних умовах 
ефективність державної політики цінового ре-
гулювання забезпечується збалансованим вико-
ристанням усіх методів та інструментів впливу 
на ціни і процеси ціноутворення. Однак, вра-
ховуючи перехідний стан економіки України, її 
вразливість до різних дестабілізуючих чинників, 
пріоритетне значення в регулюванні цін у краї-
ні повинне надаватися саме бюджетно-податко-
вим важелям. Їх застосування дозволяє точніше 
прогнозувати результат здійснення регулюючих 
заходів, забезпечує повне охоплення об’єктів ре-
гулювання та є більш дієвим в умовах підвищен-
ня відкритості економік, інтеграції фінансових 
систем та лібералізації зовнішньо-торгівельної 
діяльності.
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At present stage of economic thought develop-
ment the question about necessity of state interfer-
ence in the process of pricing and price regulation 
does not cause opposition due to a number of ob-
jective reasons. At the same time, scholars have ex-
pressed different views about the level of government 
intervention in the economy, including its impact on 
the pricing process, and what methods and tools of 
price regulation should be preferred.

The aim of the article is to study the forms and 
methods, as well as tools of impact on the prices and 
price formation processes, to identify those levers 
of government policy of price regulation, which are 
priority-oriented, taking into account the transition-
al state of Ukraine’s economy and its vulnerability to 
various destabilizing factors.

Realization of the state’s goals to influence the 
price level and the price formation process is carried 
out under the state pricing policy, which is the central 
and local governments who is to support such a price 
level at which profitable activities can be provided to 
businesses and real wages of employees, maintaining 
price parity in different sectors of national economy, 
as well as the stability of the national currency and 
the firmness of other economic parameters in the 
state.

State involvement in the regulation of the pricing 
process provides a wide range of social, economic, 
environmental and other benefits that are of common 
social value in a majority and cannot be achieved by 
using the mechanisms of free market pricing.

Alongside, any government interference in the 
market economy, especially in the area of pricing, 
makes appropriate angulations in the social repro-
duction processes, which may have negative conse-

quences. Particularly, the fixation of prices or limita-
tion their increase on essential goods, and along with 
that artificial overpricing on other products (with the 
use of excise taxes and indirect taxes) changes the 
proportion of national income distribution across 
sectors, limits the enterprises in relevant sectors to 
fulfill the investment activity, expand the production, 
improve and promote the quality of existing types of 
goods.

A variety of factors, which predetermine the ne-
cessity of using the methods of state influence on 
prices, define the alternativeness of purposes that 
may include public authorities in the process of price 
adjustment. Some of these purposes are coordinated 
with each other and can be achieved simultaneously, 
while others cause the so-called «conflict of aims», 
requiring the use of opposing measures in order to 
achieve them.

Therefore, it is reasonable to install one or two 
priority (main) purposes of pricing policy and sever-
al intermediate aims that will contribute to the main 
goal.

The priority of price regulation’s aims depends on 
the overall strategy of economic policy and the con-
ditional influence of objective factors such as busi-
ness cycle, market signals and the common level of 
economic development.

According to the established priority purposes 
of price regulation appropriate methods and in-
struments regulating influence are selected, which 
provide the best achievement of principal reference 
points.

Investigating the system of the state regulation of 
prices and price formation process, the author has 
made a detailed analysis of the forms, methods and 
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tools for the implementation of this influence.
The configurations, extent and also scope of state 

intervention in the regulation of pricing, depend on 
the current economic situation and the state of the 
development of the country’s economy in general. In 
modern economic thought there hasn’t been formed 
a single approach to the classification of methods and 
instruments for regulating prices. The differences are 
found both in identification of the major classifica-
tions of separation and in classification of individual 
methods and tools of price regulation to a particular 
group.

The most common approaches as to the classi-
fication of methods and instruments for regulating 
prices and price formation processes include their 
division according to criteria such as: the character 
of impact on prices (direct or indirect), level of real-
ization of regulate actions (micro level, macro level), 
type of financial policies (monetary, fiscal).

To the methods of direct price controls one may 
refer all methods of administrative price regulation, 
as well as some economic methods (such as indirect 
taxes, rates of interest on loans). Direct effect on 
prices and price formation processes is based on the 
directive influence upon the level (numerical value) 
or upon the structure of prices (the size of structural 
elements).

Indirect price regulation provides the realization 
of an indirect effect on the object which is under 
control through regulation of other economic instru-
ments, which by their economic nature are intercon-
nected with the prices – money supply, wages, ex-

change rate, aggregate demand.
Among the examined approaches to the classifi-

cation of methods and tools of price regulation, the 
priority-oriented sense, in our opinion, should be 
provided with their research according to the posi-
tion of fiscal and monetary policy. The advisability 
and validity of this approach is related to the exis-
tence of significant differences in the nature and du-
ration of the impact of these methods on the objects 
of regulation, different goals and subjects of regula-
tory influence that determines the specific character 
of using these methods and the corresponding tools 
in the process of price regulation. The article includes 
the suggested author’s approach to the classification 
of methods and instruments for regulating prices and 
price formation processes based on the type of eco-
nomic policy and the character of impact on prices.

As a conclusion, it is stated that under the current 
economic circumstances the effectiveness of govern-
ment policy of price regulation is provided by a bal-
anced usage of all methods and tools of impact on 
prices and price formation processes. However, tak-
ing into the account the transitional state of Ukraine’s 
economy and its vulnerability to various destabiliz-
ing factors, the priority-oriented sense of price regu-
lation in the country should be given exactly to the 
fiscal levers. Their use allows more accurate predic-
tion of regulatory measures implementation results, 
it provides complete coverage of the regulation and is 
more effective in terms of increasing economic open-
ness, integration of the financial system and liberal-
ization in foreign trade activity.
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Анотація. В статті розглянуто сутність, 
структура та етапи формування кредитної 
системи. Проаналізовано особливості функ-
ціонування комерційних банків та вплив на роз-
виток сучасної кредитної системи України в 
умовах ринкової  трансформації національної 
економіки.

Аннотация. В статье рассмотрены сущ-
ность, структура и этапы формирования кре-
дитной системы. Проанализированы особен-
ности функционирования коммерческих банков 
и влияние на развитие современной кредитной 
системы Украины в условиях рыночной транс-
формации национальной экономики.

Summary. The article reveals the essence, 
structure and stages of credit system formation. 
The peculiarities of commercial banks functioning 

and their influence on the development of Ukraine’s 
modern credit system in the national economy 
market transformation period have been analyzed.
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Statement of the problem. Market transforma-
tion of the national economy has opened a new stage 
in the development of credit system. It has led to the 
actualization of the problem of scientific study of new 
phenomena in the sphere of lending, understanding 
their meaning, nature and essence, developing ef-
fective schemes and credit process technologies and 
their practical application. Implementation of credit 
relationship occurs through the functioning of the 
credit system. When considering a credit system one 
must take into account that it is based on the real-
ization of complex economic relations that have long 
history and play a consolidating role in the structure 

of all economic relations. There are two concepts of 
credit system:

- a set of credit relations, forms and methods of 
lending (functional form);

- a set of credit and financial institutions that ac-
cumulate temporarily free money given as a loan (in-
stitutional form).

In the first case, the credit system is represented 
by the banking, consumer, commercial, governmen-
tal and international credit. All of these types of loans 
are characterized by specific forms of relationship 
and methods of financing. A credit system is also im-
plemented by the second (institutional) form. Banks 
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serve as the main link in the institutional structure 
of the credit system. However, the credit system is a 
broader concept than the banking system, which in-
cludes only a set of banks operating in the country. 
Credit and banking systems shouldn’t be confused, 
as banking system is a part of the credit one. There is 
no single point of view in defining the credit system. 
But despite the existence of different wordings, all au-
thors agree that the credit system can be considered 
in terms of a set of forms and methods of loans as 
well as from the institutional point of view.

The analysis of the recent publications and re-
search. Many Ukrainian scientists and professionals 
focused their attention on the problem of credit sys-
tem development: O. I. Baranovski, O. V. Vasiuren-
ko, O. D. Vov chak, A.V. Demkivski, V. V. Kovalenko,          
S. V. Nau menko, V. M. Oparin, M. I. Savluk, T. S. Smov-
zhenko, V. M. Fedosov etc. Their research dealt with 
the general problems of credit market development, 
its constituting parts and relations arising here.

Modern research has many problems that need to 
be solved during the period of economic transforma-
tion.

The aim of the article lies in clarifying the es-
sence and the stages of formation; in analyzing the 
special role of commercial banks functioning as a 
part of credit system in the national economy market 
transformation period.

Ground of scientific results. The credit system of 
modern Ukraine is a system in transition. According 
to its ideology, it is a market model, but the elements 
of some credit institutions are not well-developed yet 
and it belongs to the credit systems that are under 
development. Having made a significant step in the 
development of new philosophy of lending activity, 
Ukrainian credit institutions do not possess the en-
tire set of tools that ensure the interaction of credit 
system elements. Obviously, after the financial crisis 
there will be fundamental changes not only in the ar-
chitecture of the global financial system as a whole, 
but also in Ukrainian credit sector in particular.

The term “system” can be applied not only to 
money and the arranging of money circulation. It is 
also used to determine the credit relationship, banks 
and organizing their activities. Referring to the sys-
tem enables us to link the individual parts and make 
them work as a whole. Thus, the credit system is a set 
of elements, which is aimed at implementing features 
specific of the loan. A loan is the main element in the 
credit system; its essence determines the functioning 
of all the other elements of the system.

The evolution of the credit system is defined by 
the economic situation in the country, dominant 

forms and mechanisms of management. Each stage 
of economic development has its own credit system; 
in Ukraine it covers banking and non-banking sec-
tors. The banking sector is represented by the Nation-
al Bank of Ukraine and commercial banks.

The non-banking sector includes specialized cred-
it and financial institutions; they are distinguished by 
a focus on maintenance of certain types of customers 
or a particular type of service.

In a more general sense the credit system is a set of 
credit relations and credit institutions that organize 
them. According to the hierarchy degree, the credit 
system is a structure of a larger order in comparison 
with the banking system. The banking system is rare-
ly treated as an integral part of the credit system.

The term “credit system” has no definition in the 
legislation of Ukraine, and its concept is revealed only 
by naming the components, identifying the terms 
“credit system” and “credit sector”. Meanwhile, if the 
credit system is a set of credit relations, forms and 
methods of credit, then the credit sector is a quantita-
tive component of the credit system.

The principal features of the credit system are: the 
elements of the system, the relationships between the 
elements of the system, the functions of individual el-
ements of the system, external relations of the credit 
system.

In accordance with national peculiarities, credit 
systems of different countries differ in specific 
composition of its elements.

Ukraine’s modern credit system consists of three 
main parts: 

1) banking system;
2)specialized non-banking financial institutions;
3)credit unions.
The banking system of Ukraine, being a part of 

the overall economic system experienced a difficult 
way of market relations growth and development. In 
the period of the transformation of economy, its tran-
sition from the distribution to the market economic 
system, the destruction of traditional economic ties 
between economic entities, economic crisis and in-
flation had a considerable influence on its evolution.

The concept of the banking system should be 
distinguished from the concept of the credit system, 
which unites all market participants to the extent in 
which they are involved in the credit relations. Credit 
system unites both professional and non-professional 
members of the credit market, while the banking sys-
tem unites only professional participants.

The banking system of each country develops un-
der the influence of general economic principles and 
specific factors peculiar to this country and the his-
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tory of its development. General economic principles 
are:

- hierarchy, the division of the banking system 
into equal hierarchies, or subordinates. No organi-
zational system can exist without the correlation be-
tween the whole and its parts.

- competency (professionalism), functioning of 
credit institutions only on a professional basis.

- versatility, which means that all existing (pos-
sible, necessary) activities in the credit market are 
covered by credit institutions.

It means that, taken together, credit institutions 
are to perform all necessary actions in the credit mar-
ket. Specific factors that affect banking in the country 
usually include:

- history of the country;
- political system;
- mentality of the population (attitudes, habits);
- current market structure;
- the interests of the ruling elites, etc.
The main features of the market banking system 

are:
- diversity of the forms of ownership;
- the absence of state monopoly on banks, any le-

gal bodies and entities can set up a bank;
- a two-tier banking system;
- decentralized management;
- the nature of banking policy is a policy of nu-

merous banks;
- the State is not responsible for commitments of 

the banks, and banks are not responsible for commit-
ments of the State;

- the Central bank is accountable to Parliament, 
commercial banks are accountable to their share-
holders and the Supervisory Board;

- emission activities are done only by the Central 
bank;

- lending operations to enterprises and individu-
als are done only by commercial banks;

- the Governor of the Central bank is approved 
by Parliament. The Chairman (President) of the com-
mercial bank is appointed by its Board.

The banking system is not isolated from the en-
vironment; on the contrary, it is closely connected 
with it. It is a subsystem of the economic system. As a 
part of the whole, the banking system operates within 
general and specific banking laws, is subject to the 
general legal norms of the society. Its acts, expressing 
the features of the banking sector, can be included 
into the general system, like the banking system it-
self, only if they correspond to the general principles 
and make it possible to build the overall system as a 
whole.

The banking system is the basis of the credit sys-
tem. Depending on the subordination of its consti-
tuting entities one-tier and two-tier systems are dis-
tinguished.

One-tier banking system is based on a set of hori-
zontal relations between banks universalization of 
the conducted operations. Within the one-tier sys-
tem, all banks, including the Central Bank, perform 
similar functions concerning loan and settlement 
services for customers.

A two-tier banking system consists of the Central 
Bank as the highest governing body and non-state 
banks. Its operation is based on the principles of 
vertical and horizontal connections. All elements of 
Ukraine’s banking system have a two-tier structure:

- 1st tier – the National Bank of Ukraine;
- 2nd tier – all the other elements of the banking 

system: commercial banks, banking infrastructure.
The National Bank of Ukraine has authorized cap-

ital being the state property, is a legal entity and the 
issuing center of the country, that carries out single 
monetary policy, regulates the exchange rate, public 
debt, credit, activity of the banking system as a whole, 
organizes and implements interbank payments. It 
is accountable to the President of Ukraine and the 
Verkhovna Rada of Ukraine according to their con-
stitutional powers and authorities [5, p. 219].

The NBU is not a commercial organization. The 
goal of its activities is not for profit; its actions are 
guided only by the public interest and applicable leg-
islation.

The National Bank of Ukraine provides commer-
cial banks with cash settlement on their request; ex-
ercises settlement and credit servicing of banks. The 
necessity of providing credit services to commercial 
banks appears when they need to increase cash flow, 
particularly for loans.

Commercial banks operate on a commercial basis 
for profit. They can be of different forms of owner-
ship, specialization and fields of activity.

The analysis of the history of banking, the nature 
and mechanism of banking activity enables us to 
consider the bank’s core activity as the complex with 
three intermediary operations:

- attraction of deposits;
- giving loans and creation of the means of pay-

ment;
- providing settlement for clients.
Carrying out of this set of operations can be con-

sidered to be a determining economic feature of the 
bank. The above mentioned operations are basic, 
they provide primary sphere of banking activities. 
In case some of these operations are not carried out, 
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the relationship between supply and demand in the 
money market is broken, or it must take the form of 
direct contacts between money buyers and sellers [1]. 

Thus, a set of three basic operations – deposit, 
credit and settlement – creates primary sphere of 
banking activities, and the financial intermediary 
performing them is a banking institution, a bank in 
the economic sense.

In fact, bank intermediaries, except the basic ones, 
can perform a number of other transactions which 
are non-core but necessary for the money market. 
However, they do not cease to be banks, as they pro-
vide a set of basic operations [1].

According to Article 2 of the Law of Ukraine “On 
Banks and Banking Activity” a bank is a legal entity, 
which has the exclusive right, on the basis of the li-
cense of the National Bank of Ukraine, to perform the 
following banking operations in aggregate: deposit-
taking activity in respect to the funds of individuals 
and legal entities, and placement of these funds on its 
own behalf, own conditions and at its own risk, open-
ing and servicing of the accounts of individuals and 
legal entities[14]. 

Commercial banks act primarily as credit institu-
tions which, on the one hand, involve temporarily 
available funds, and on the other, satisfy credit needs 
of businesses and individuals through these bor-
rowed funds.

The purpose of commercial banks is to be the 
most reliable universal (or specialized) bank in the 
country, focused on the interests of customers; be the 
leader in providing a full range of quality services to 
all segments of the financial market, promote inte-
gration of the international money markets and capi-
tal [14, p. 254].

Therefore, the banking system is a legally defined 
set of different banks operating in the country at a 
particular historical period.

Under present conditions there can be associations 
of banks as well as associations of various participants 
on a voluntary basis or by right of ownership, control, 
centralized control, direct subordination. Their main 
purpose is coordination of actions, protection of 
professional interests, the development of ethics and 
rules of conduct.

Non-banking financial and credit institutions play 
an important role in the development of the national 

economy. Their complex forms a parabanking system 
that has its own characteristic features:

1. the system does not affect the dynamics of 
money supply in the country;

2. credit and financial institutions exercise non-
deposit raise of funds in two ways – on a contractual 
basis or through the sale of securities;

3. narrow specialization of carrying out certain 
types of operations that are clearly regulated by law;

4. subordination of non-banking financial 
institutions, as a rule, to different regulatory bodies;

5. all risks connected with changes in the value 
of assets and liabilities are shared by shareholders 
[5, p. 220-221].

Non-banking financial and credit institutions are 
financial intermediaries. These are insurance compa-
nies, non-state pension funds, pawnshops, financial 
and leasing companies and credit unions. 

Domestic banks are taking a test of time in the 
period of constant economic transformations. Rapid 
changes of operating conditions, the impact of the 
environment, and the need for internal reforms lead 
to the improvement of the banking system. The level 
of economic development is largely dependent on the 
banking system [1].

According to the NBU, as at 01.01.2013, the 
license for banking operations in Ukraine was given 
to 176 banks. 22 institutions were under liquidation. 
Assets of the banking system have increased by 6,9 
% over the past year and amounted to 1127,2 billion 
hryvnias at the balance sheet date [10].

According to the size, banks in Ukraine are 
divided into four groups depending on the value 
of assets. This classification is applied to conduct a 
comparative analysis of banks’ activities and division 
of supervisory roles and responsibilities between the 
central office and regional branches of the National 
Bank [15].

In 2013 the National Bank of Ukraine increased 
the maximum level of assets to banks belonging to 
group I (major banks) to more than 20 billion UAH 
(previously 15 billion UAH). The limiting amount 
of assets remains at the level of 2012 for the other 
groups [9].

Let us examine the structure of the key indicators 
of the banking system (Table 1).
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Table 1
Structure of Key Indicators according to the Groups of Banks of Ukraine by 01.01.2013

Indicators

І group
(the largest 

banks)
15 banks

ІІ group
(large banks)

20 banks

ІІІ group
(middle-

sized banks)
25 banks

IV group
(small 
banks)

115 banks

Total in Ukraine

Assets, thousands of 
UAH 716 233 404 194 678 701 101 572 707 114 761 819 1 127 246 631

Share in total assets of the 
banking system, % 63,54 17,27 9,01 10,18 100

Liabilities, thousands of 
UAH. 611848593 163461438 90039481 91633601 956983113

Share of liabilities of the 
banking system, % 63,94 17,08 9,41 9,58 100

Profit (losses), thousands 
of UAH 5 461 404 -51 125 -837 733 450 265 5 022 811

Profitability 
(losses) in assets, % 0,76 -0,03 -0,82 0,39 0,45

Calculated by the authors with the data of  www.bank.gov.ua.

The share of the assets of the largest banks at the 
beginning of 2013 made up 63,54 % in the total assets 
of the banking system, the share of liabilities – 63,94 
% of the liabilities of the banking system. Profit was 
shown only by groups I and IV: profit of group I was 
5461,4 mln UAH and of group IV – 450,3 million 
UAH. Groups II and III showed flawed results. The 
dynamics of the assets is shown in the picture.

Picture. The distribution of assets of the banking 
system by groups of banks [9]

For the first half of 2013 the distribution of the 
banking system of Ukraine by groups has not un-
dergone any significant changes. The share of bank 
assets, which belong to group I, has increased by 1 
percentage point to 64,5 %, the share of banks in the 
second group has decreased by 1,2 percentage points 
to 16,1 %, the share of banks in group III has de-

creased to 8,8 %, the share of banks in group IV has 
increased to 10,5 % [9].

Insurance companies occupy the leading posi-
tions in the credit system after commercial banks in 
terms of assets and value as providers of debt capital. 
The total amount of assets according to the results of 
the first half of 2013 has increased by 7638,9 million 
UAH (+13,5 %) to 63,863,6 million UAH [9]. The 
activities of the insurance companies are connected 
with the mobilization of substantial funds, which are 
able to become credit resources for a long period of 
time. Banks that rely on attracting short-term funds 
don’t have such opportunities.

Summing up the results of credit unions activities 
we can state that they have not completely overcome 
the effects of the global financial crisis, but in 2012 
there were some positive trends for the restoration of 
credit unions to the level of pre-crisis period. [9] 

The total amount of assets, the existing private 
pension funds amounted to 1 660,1 million UAH at 
the beginning of 2013, which appeared to be 19,7 % 
more than at the beginning of 2012 [11].

The banking system and a set of non-banking 
financial institutions as two parts of the credit sys-
tem, have common features as they act as financial 
intermediaries. However, they have some differences 
that are related to the fact that they operate in dif-
ferent sectors of economy, have different functions, 
having their own instruments of influence on credit 
relations.
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Conclusions. Thus, the current credit system of 
Ukraine is formed by the banking and para-banking 
systems. Banks serve as the main element of the credit 
system. The modern banking system of Ukraine has a 
two-tier structure, a clear hierarchical subordination 
and performs important functions in the national 
economy. Non-bank financial institutions occupy a 
prominent place in the credit system. They are prom-
ising investors, make an alternative to the banking 
sector and ensure the development of competitive 

environment in the market of credit resources.
International experience shows that the develop-

ment of the banking system gains strategic impor-
tance for the state as a factor in ensuring economic 
and political sovereignty. 

The effective functioning of human capital and 
high-tech industries, providing quality public hous-
ing and meeting consumption needs depend on the 
competitiveness of the banking system
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Анотація. Розглядаються основні моменти 
державного регулювання банківської діяльності 
в Україні, визначені напрямки удосконалення ре-
гулювання банківської діяльності.

Аннотация. Рассмотрены основные момен-
ты государственного регулирования банковской 
деятельности в Украине, определены направле-
ния усовершенствования государственного ре-
гулирования банковской деятельности.

Summary. The main points of government 
regulation of banking in Ukraine and approaches to 

the assessment of operating risks were examined and 
analyzed in this article.

Ключові слова: державне регулювання банківської ліквідності, державний контроль банківських ризиків, комплексна оцінка операційних ризиків.
Ключевые слова: государственное регулирование банковской ликвидности, государственный контроль банковских рисков, комплексная 

оценка операционных рисков.
Key words: government regulation of bank liquidity, government control of bank risks, comprehensive valuation of operational risks.

The problem and its connection with scientific 
and practical tasks. In world practice, primarily the 
banking system was formed, and then the system of 
regulation and supervision. In Ukraine these pro-
cesses pass in parallel, which is certainly an adversity. 
However Ukraine also has some advantages – it can 
and should take advantage of gained international 
experience in banking regulation and supervision. 

The need for banking regulation and supervision 
in a market economy does not exclude self-regulation 
of the banking sector through market mechanisms. 
These two forms of regulation should complement 
each other. Banks should act, following the principles 
of commercial considerations and reliability.

In turn, the banking regulation and supervision 
should act following the principles of intelligent, cau-
tious attitude to banks, i. e. they should not require 
banks to carry out operations that might weaken 
their financial position to encroach on freedom of 
banking entrepreneurial activity.

Research and publications analysis. Analysis of 
the current state and prospects of development of 

the national banking, the role of the National Bank of 
Ukraine in securing government regulation, in par-
ticular the organizations of efficient supervision and 
control had attracted the attention of many researchers 
and practitioners in particular – V.  S. Stelmah, 
S. Nau menkova, N.  M. Rogova, N.  V.  Vnukova, 
V.  V. Glu schenko, V.  I. Naumenko, P.  M. Senyscha, 
D. M. Gladkuh, V. I. Mishchenko and others.

Problem definition. In a market economy banks 
have very big potential to influence on economic pro-
cesses both positively and negatively, which leads to 
the need of regulation of their activities. Investigation 
of the role of banks in a market economy makes it 
possible to find out the reasons which force the state 
to take over the function of banking regulation and 
supervision.

Presentation of the material and results. The 
content of banking regulation by the National Bank 
of Ukraine within the limits of its authority is in-
fluencing on banks and other financial institutions 
in order to ensure stability of the monetary unit of 
Ukraine, promoting the stability of the banking, as 
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well as price stability. All components of the stability 
of the banking are closely related and their evalua-
tion is necessary to determine what kind of risk runs 
every bank which resources are available to manage 
certain risks and whether the resources are sufficient 
to balance the risks.

In the world of banking practice of credit risk 
management is determined as a problem that has na-
tional significance. In this case, the banking regula-
tion and supervision require banks to create reserves 
for possible losses on loans. The size of reserves is de-
termined by the total amount of all granted loans and 
degree of their risk. 

Due to its broad deposit base, commercial banks 
are exposed to high levels of excess raised funds 
on capital. The level of capital that can absorb risks 
should abstain on the normative level. Commercial 
banks reach consistently the significant portion of 
profits by mobilizing short-term deposits at low in-
terest rates, lending or investing such resources in 
long-term assets with higher interest rates. This, in-
herent to liquidity, mismatch is potentially dangerous 
and the banks have to maintain a high ratio of liquid 
assets (about 20–25 % of total assets) to meet the nor-
mal needs of their customers in liquidity.

One of the questions of improvement of com-
mercial banks in the market is liquidity of banks and 
solvency of their customers. Liquidity in the banking 
practice is understood as the ability of banks to make 
payments on their obligations in time and constantly.

Thus, the liquidity of the bank is the mobility of its 
assets to ensure implementation of pre-commitments 
in time and requirements arose in the process of 
management. Therefore, liquidity includes not only 
prepay accounts on behalf of customers, issuance of 
cash, transfer money to accounts of other organiza-
tions, but also providing loans and guarantees invest-
ing surplus funds in securities, etc. Overall liquidity 
management is implemented in two ways: through 
the accumulation of liquid assets or the acquisition 
of money market [3].

To keep the general liquidity of the banking, the 
central bank also provides services “lender of last 
resort” for commercial banks to meet their need for 
cash, thus ensuring that insolvency will not occur. 
Without such services liquidity problems can quickly 
transform into solvency problems because fast elimi-
nation of non-current assets will necessarily lead to 
tremendous loss of capital.

State regulation of bank liquidity in many de-
veloped countries is implemented through legally 
established rates of correspondence between active 
and passive transactions according to their liquidity 

and maturity. Comparative analysis admits that the 
current mechanism in Ukraine regulation of banking 
liquidity at the firm level is quite reasonable, flexible 
tool and well the aims of government regulation of 
banking.

State regulation of banking liquidity, equity capi-
tal, deposit insurance, and also centralized collection 
and dissemination of information concerning bank-
ing risks are not alternative strategies for increasing 
the reliability of the banking sector, they are dialec-
tically related and complement each other. Ukraine 
has a reasonable introduction of experience of lead-
ing developed economies for efficient combination of 
all methods of management of banking risks.

State control over banking risks is one of the most 
important factors that determine a stable and profit-
able operation of the banking sector in the short and 
medium term which is supported by public credibil-
ity.

The main forms of state regulation of banking 
risks are quantitative and qualitative regulation of 
bank capital, government deposit insurance pro-
gram, centralized collection and dissemination of in-
formation concerning banking risks [4, p. 176].

In many countries the authorities, in order to 
improve functioning of the banking system and 
strengthen trust between commercial banks, provide 
centralized service banking risks, offer the scientific 
databases by means of computer telecommunica-
tions access. In countries such as the Netherlands, 
Japan, Switzerland, Germany, for the Central Bank 
these functions are legally delegated.

The most common and traditional form of state 
control over banking risks is quantitative and qualita-
tive regulation of capital. The main reasons for gov-
ernment regulation of bank capital are to maintain 
public confidence in banks and government spend-
ing limits on deposit insurance.

It should be mentioned that deposit insurance is 
also one of the forms of state regulation of banking 
risk. Today in Ukraine deposit insurance exists only 
in an indirect manner, through minimum reserves. 
The disadvantage of the state deposit insurance is 
that it reduces the normal level of attentiveness con-
tributors to the reliability of banks, which leads, at 
this stage of the banking system, to the creation in 
Ukraine of private news agencies on the creditwor-
thiness and reliability of banks.

To strengthen banking supervision based on as-
sessment of risks, we should consider assessment of 
operational risks, which offers “Basel 2”.

According to the basic indicator approach, the 
capital requirements calculated by the formula:
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where EIA2 – capital requirement under the basic indi-
cator approach;

GI – average annual gross income if it is positive, the 
last three years;

n – number of years in which annual gross income was 
positive;

α   – Alpha coefficient which is set at 15 %.
The factors of this formula need to be clarified. Firstly, 

under the gross income, Basel Committee understands 
sum of net interest income and net non-interest income 
according to definitions of local supervision or accounting 
standards. Secondly, if the gross income is negative, this 
situation needs to be resolved by the supervisor within the 
calculation of regulatory capital.

Standardized approach differs from the basic indicator 
by entire operating division of the bank into eight busi-

where 
¯NE  – the capital requirement under the 

standardized approach;
GI

1–8
 – annual gross income for the year in terms 

of each business line;
81−β  – Beta ratio of 12 to 18 % for each business 

line.
Table 1 shows the value of the beta coefficient for 

the standardized approach.

ness lines and identification of beta coefficients for each 
line of 12 to 18 %. Setting of kinds of business lines and 
coefficients are the prerogative of the Basel Committee. 
The formula for calculating capital requirements under the 
standardized approach is:

Table 1
The value of the beta coefficient for the standardized approach [2]

Business Line Factor ,%
Corporate Finance (

1β ) 18

Trading and sales (
2β ) 18

Retail lending (
3β ) 12

Commercial Lending (
4β ) 15

Settlement and cash service (
5β ) 18

Agency Services (
6β ) 15

Asset Management (
7β ) 12

Retail brokerage (
8β ) 12

In depth evaluation approach uses the same for-
mula as for the standardized approach, but the values 
of the coefficients determines the bank itself.

Use of gross income as the basis of calculation of 
operational risk some bankers find to be unjustified 
because it does not encourage banks to improve fi-
nancial results. Moreover, according to many experts, 
the gross income is not adequate expression level of 
operational risk of the bank. By the way, the first draft 
on Basel Committee of a new agreement about the 
capital, it was determined that the base for calculating 
some areas of the bank is the size of its assets or the 
number of instruments, such as credit cards. Among 
subsequent drafts and approved by the 2004 edition 
of committee identified only base the calculation of 
operational risk for all approaches except the alterna-
tive standardized approach, the gross income of the 
Bank. In the alternative standardized approach point 
estimates for retail and commercial lending volume 
of credit debt serves as a beta coefficient remains un-
changed [2].

Obtained by one of the alternatives, mentioned 
capital requirements are transferred into the equiva-
lent risk-weighted assets then the total capital re-
quirements Multiplies 12,5 for substituting the for-
mula for calculating capital adequacy:

The introduction of capital requirements for op-
erational risk will create an additional burden on 
regulatory capital for banks in Ukraine. It will be 
more significant than the burden that arises from the 
introduction of capital requirements under the mar-
ket risk. Moreover, given the trends in the banking 
system of Ukraine – steady growth of key indicators, 
including profitability – it can be concluded poten-
tial for a permanent increase in the level of capital 
required to cover operational risk. Considering, that 
the gross income of the bank depends not only on 
the actions of its leaders, but also on the competitive 

%8min
assets weighted-risk equivalent

capitaladequacy capital ==

( ){ }1 8 1 81 3
max * ,0 / 3NЇ іее

Е GI β− −∂ −
 =  ∑ ∑
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position of the bank, the required amount of capital 
planning is a complex process. This operational risk 
differs from the other risks – credit and market – for 
which the bank can more accurately assess its future 
capital requirements, and therefore time to take care 
of enforcing a minimum level of adequacy.

Conclusions and directions for further re-
search. Thus, the process of internal control, which 
historically was served as a mechanism to minimize 
theft fraud or error, has acquired a broad, covering 
all the various risks associated with the activities of 
banking institutions. Currently it is recognized that 

an effective internal control process plays a critical 
role in the ability of the bank to meet its goals and 
maintain financial viability.

An important result of the Basel Committee’s 
work we could consider its developed Principles for 
Effective Banking Supervision. Basel Committee con-
siders that the achievement of each country under 
the basic principles will be an important step toward 
improving both national and international financial 
stability. Effective banking supervision with effective 
macroeconomic policies should be the main instru-
ment for ensuring financial stability in each country.
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Анотація. На сьогоднішній день онлайн-
банкінг є одним із сучасних інструментів, 
що дозволяють банкам збільшувати свою 
прибутковість та сприяють збільшенню 
клієнтської бази. У даній статті розглядається 
світова практика використання онлайн-
банкінгу, його переваги, потенційні ризики та 
недоліки, також проведено огляд поточного 
стану онлайн-банкінгу в Узбекистані. На основі 
проведеного аналізу наведено пропозиції щодо 
необхідності подальшого розвитку онлайн-
банкінг в практиці Узбекистану.

Аннотация. На сегодняшний день онлайн-
банкинг является одним из современных ин-
струментов, позволяющих банкам увеличи-
вать свою прибыльность и способствующих 
увеличению клиентской базы. В данной статье 
рассматривается мировая практика исполь-
зования онлайн-банкинга, его преимущества, 
потенциальные риски и недостатки, также 
проведен обзор текущего состояния онлайн-
банкинга в Узбекистане. На основе проведенно-
го анализа даны предложения о необходимости 
дальнейшего развития онлайн-банкинг в прак-
тике Узбекистана.

Summary. The present age’s new upcoming 
technology trembles each and every action of 
corporate society and persuade them to cull strategy 
for having effective development. The online banking 
is one of the tools of digital universe that magnetises 
profit to the banks by gaining customer retention. This 

article reviews the electronic banking features and 
its potential risks or drawbacks by analysing global 
practice which helped to observe its implementation 
in Uzbekistan. From the both side of coin the article 
scrutinised confronted challenges and the simplicity 
while implementation of online banking.

Ключевые слова: банковские системы, онлайн-банкинг, электронные банковские услуги (электронный банкинг), интернет-банкинг, 
устойчивость, рентабельность, новые технологии.

Ключові слова: банківські системи, онлайн-банкінг, електронні банківські послуги (електронний банкінг, інтернет-банкінг, стійкість, 
рентабельність, нові технології.

Key words: banking systems, online banking, e-banking (electronic banking), internet banking, stability, profitability, new technology.

1. Introduction
Over the last few decades, the areas of informa-

tion and technology have undergone such a huge 
change, that it has revolutionised the entire concept 
of communication. Whereas once it was practically 
impractical to communicate over such large distances 
in short time, now this has become a way of life. The 
most important aspect that heralded this change has 
undoubtedly been the internet. The internet not only 
has become the hub of all major social activity, with 

the vastnumber of users that access its facilities daily, 
but also in a way has become the tool that allows var-
ious financial institutions, businesses and other con-
cerned parties to gauge the level of economic activity 
that is taking place in a worldwide. 

Likewise, banking sector is the leading industry in 
the development of e-business, since unlike most oth-
er industries that still involve traditional transporta-
tion of physical goods, where banks can deliver their 
service through the internet (Thomas & Steenburgh, 
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2012). Virtual bank is the bank with no branch offices 
so e-banking system help them to communicate and 
to provide banking service with their customers by 
using internet, wirelessly and via telecommunication 
networks.

E-banking is also called electronic banking which 
is the automated delivery of new and traditional 
banking services and products directly to customers 
through electronic, interactive communication chan-
nels. Furthermore, e-banking is systems that enable 
financial institution’s customers to access their ac-

counts, transact businesses on financial product and 
services through a public or private network. It has 
access to the bank accounts 24 hours per day and 7 
days per week.

In addition, e-banking includes e-financing which 
provides funds for the business or finances of the pro-
ject. The financial institutions have loan management 
system that assists to find appropriate e-financing 
program for the corporate and private clients, even 
directing investment for the developing countries to 
improve their infrastructure.

Exhibit 1: How E-Banking works

Source: http://www.strategyr.com/Biometrics_for_Banking_and_Financial_Services_Market_Report.asp#RCC

The global customer base for Internet banking 
is projected to reach 657,2 million by the year 2015, 
driven primarily by the increasing adoption of Inter-
net technology and the expanding Internet user base. 
Rising demand for online banking services from 
developing economies and the growing acceptance 
among younger, technologically aware individuals 
for daily banking needs is anticipated to boost Inter-
net banking market (Jose, 2013).

Furthermore, globally, 423.5 million people ac-
cessed online banking sites during April 2012, reach-

ing 28,7 percent of the internet audience. The global 
reach of banking sites such as Bank of America grew 
by 2,9 percent over the past 2011. Over 45 percent 
of the internet audience in North America bank 
sites, an increase of 1,2 percentage points, making 
it the top region for these sites. The European Un-
ion ranked second by saturation (37,8 percent reach) 
with Latin America (25,1 percent) rounding up the 
top three. Asia Pacific saw the strongest growth rate 
of 5,1 percent to 22,0 percent of the internet audience 
accessing bank sites in April 2012.
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Figure 1: Reach of online banking sites growth by percentage

Source: ComScore MMX, April, 2012. 1 in 4 Internet Users Access Banking Sites Globally

2. The difference of e-banking and traditional 
banking

The Internet enhances competition in the banking 
sector as many non-banking institutions offer their 
services through Internet channels. Banks also face 
severe competition on the lending side from global 
markets.

The banking sector is an integral part of the econ-
omy that traditional banks are considered to be fi-
nancial institutions which deal with financial activi-
ties in terms of collecting deposits and giving loans. 
An e-banking, on the other hand, is consists of sever-
al distribution channels that can supply several infor-
mation about transaction. Similarly, e-banking is the 
delivery system of banks which provides information 
and services to customers via different delivery pol-
icy that can be used with a variety of digital devic-
es such as via internet accessories, tablets, personal 
computers, and telephone.

Under the traditional bank payment transactions, 
clients assume every payment, which is done via a 
bank, or some other similar organisation concerning 
any kind of legal affairs (Anscombe, 2012). However, 
the Internet is a main delivery channel for e-banking 
and its value to customers and banks is continuous-
ly increasing its delivery systems. But, the payment 
transactions system does not include only cash pay-
ments, as an example, when a debtor gives money to 
a creditor.

Furthermore, formal banking systems differenti-
ate from modern banking system that modernisation 
and globalisation brought the whole thing online. 
The both side customers and banks seek the con-
venience, time saving, cost saving way of operation 
and wants to build long term relationship. For those 
conditions, the online banking would be the best ap-
proach. However, analytics consider that formal way 
of banking increases customer’s retention develops 
and maintains trust and commitment. Some experts 
consider, face-to-face interaction is important to 
deliver products and services and besides that elder 
generation has difficulties to adapt to the modern 
technology, which is beneficial for some banks oper-
ating without online platform.

However, people are becoming busier and hence 
are seeking to carry out transactions within seconds 
at a time of their convenience. Reduced waiting rime, 
customers prefer Internet banking instead of tradi-
tional banking.

Assessing the clients experience is essential for 
providing financial services. The result of many re-
searches shows that traditional bank users are not 
completely satisfied in comparison with online 
banking system. Traditional bank did not provide 
sufficient facilities to their clients that they obtained 
from online bank organisers. Traditional banks may 
simply be left with payment and settlement business 
even this could be cast into doubt and customers un-
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happiness. Whereas, e-bank consumers are getting 
several benefits such as ATM, internet banking, cred-
it card and a range of buying or selling option. These 
factors have a strong and positive effect on customers 
to accept online banking system. As a result, most of 
the customers are moving to e-banking system. 

3. Advantages and Disadvantages of e-banking 
3.1. Benefits
The Internet increases banks efficiency by help-

ing them reduce the cost of producing and delivering 
financial services. Internet banking is a benefit both 
for the bank and the user. The main benefits of in-
ternet banking to the bank is that it is cost savings, it 
allow the bank to reach new customers, it raises the 
reputation of the bank and provide better service and 
satisfaction to customer. People who always rushing 
between office and the bank everyday and always 
worried that you are unable to check your compa-
ny’s or own financial status while travelling, internet 
banking will help you tackle all of this problems.

3.1.1. Enhanced Image and Attract New Cus-
tomers

E-banking is considered as a new marketplace to 
attract potential customers. E-banking can help to 
enhance their image of the organisation as a custom-
er focused innovative organisation. Innovation builds 
up a reputation for the banks that customers learn to 
trust and comment positively to other people. An at-
tractive banking website with a large portfolio of in-
novative products will enhance a bank’s image.

As consumer is the most important asset of an or-
ganisation financial institution provide personalised 
banking service to cater their needs. It is said that 
once a consumer moved to electronic banking the 
risk that the consumer changed it financial institu-
tion reduced literally. The research show that 61 % 
of the respondent claimed that if the bank provides 
the service that they want, they would prefer to uti-
lise the bank service (Anscombe, 2012). This is usu-
ally because switching from bank to another requires 
much time and effort by individual consumer. Inter-
net banking is attractive because consumers are more 
satisfied with all the facilities it offer and it is also said 
to create positive word of mouth. E-banking can take 
advantages of cross-selling effects to offer personal-
ised services and an additional channel to existing 
customers and reach new customers.

3.1.2. Cost saving
An online transaction costs the bank much less 

than a face-to-face interaction with a bank’s teller. 
According to study by “Mobile Banking Research Pa-
per, 2013 the cost per bank transaction for the cus-
tomer varies from $ 4 for full service branch trans-

actions, to $ 3,75 for call center transactions, $ 0,17 
for transaction via the Internet and $ 0,08 for trans-
action via mobile. The cost can go down further with 
the increased use of these facilities. E-banking is the 
cheapest transaction channel so banks can get cost 
savings, reduce their branch networks and downsize 
workforce.

3.1.3. Convenience
Consumers can execute various banking trans-

actions such as bill paying, check ordering, account 
managing, money transferring and shopping in any 
location with an internet connection, at any time, 
without leaving home.

3.1.4. Accessibility
E-banking has the potential to provide custom-

ers with accessible financial services 24 hours a day, 
7 days a week and 365 days a year because it does 
not requires a “bricks and mortar” infrastructure that 
is operated by the staff where consumers can access 
various banking services electronically.

3.1.5. Reliability
Reliability is one of the significant service quality 

dimensions of e-banking service quality. E-banking 
has developed enormously over the past several years 
and will persist to develop as financial institutions 
continue to strive to permit customers to pay bills, 
complete money transfers and access critical infor-
mation online. An essential concern of financial in-
stitutions is verifying customers logging onto their 
online banking service.

3.1.6. Customer Satisfaction & Retention
In the e-banking environment, banks can use col-

laborative and interactive way to offer recommenda-
tions based on past transaction profile and customise 
the services to meet all their needs. Thus, customer 
can have full access to relevant financial information, 
do more self-service for themselves and no need to 
rely on the staff at the branch office. Consequently, 
e-banking increases customer’s loyalty and satisfac-
tion. Also, it helps bank reduce the cost and increase 
customer convenience. The young usage about the 
online banking service will be good affect for the 
trend of e-banking development in the future. 

3.2. Drawbacks
In comparison, e-banking also has some draw-

backs that may be referred as luck of trust, bank serv-
ers may go down, and other technical problems.

Several barriers exist towards adoption of Internet 
based banking services. The first barrier would be ac-
cess to the Internet to be able to use the service. Be-
yond that, this delivery channel also has an implied 
learning curve for consumers. The persistent com-
plaint from non-users of not being able to connect 
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without a face to face interaction, such as in a branch 
poses a hurdle. Furthermore, security issues plague 
the consumer’s mind which is even highlighted in the 
national and international media.

Some customers do not want to use e-banking 
services as they find it difficult to know how to use 
a computer. A wrong click causing monetary losses 
makes them afraid of using e-banking rather than 
traditional banking. Getting familiar with the bank’s 
website requires much time to read the instruction.

3.2.1. E-banking risk
The central use of new technology to provide 

e-banking services has important implications on 
banks operational risk. This new technology may re-
quire changes in procedures supervisors use to en-
sure that banks properly manage their online bank-
ing risks in the areas of security, data confidentiality, 
data and system integrity, system availability and out-
sourcing (Shah, 2012). Although there is risk in using 
any of these remote access devices (such as personal 
computers, Kiosks, mobile phones etc.) for financial 
services, those that involve internet access typically 
pose the greatest risk. This is because the internet is 
such a widely accessible and public network.

3.2.2. Challenges and transactional risk
A major challenge for Internet banking is its 

growing popularity and easy accessibility, which at-
tracts fraudsters and enhances risk of online theft. 
Also, there are various elements that contribute to 
operational and transactional risks namely, man-
agement processes, architecture, integrity, security, 
availability.

Management processes includes management 
oversight, inadequate audit checks. Architecture in-
cludes poor development standards, wrong configu-
ration of hardware/software. Integrity refers to mis-
takes made by bank officers and errors of judgment. 
Security issues include inadequate password ad-
ministration, breach of policy and viruses, malware, 
phishing. Availability refers to the failure to backup.

3.2.3 Legal risk
Legal risk is arises when the customer, the bank 

and the transaction are in more than one country. 
It may lead to loss reputation and reduce business 
opportunities. Bank need to carefully understand 
existing laws as they apply to internet banking. The 
need to keep customer private data and look for cus-
tomer’s permission before sharing the data, to avoid 
compliance risk. Most of the customers, they are very 
concerned about the privacy of their data and banks 
need to be seen as reliable guardians of such data.

3.2.4. Credit risk
Credit risk is the risk to earning arising from a 

borrower’s failure to meet the terms of credit contract 
with the bank that bank could not identify the client 
over the internet. 

3.2.5. Strategic risk
Strategic risk is recent and future risk to the bank 

earnings and capital arising from poor business deci-
sion or improper business decision. If the managers 
make a poor e-baking planning and investment deci-
sions it will affect and increase a financial institutions 
strategic risk (Guardian, 2012).

3.2.6. Reputational risk
Poor service or poor internet banking services 

can damage banks reputation. Reputation risk aris-
es from negative public opinion. Customers are less 
forgiving of any problems like bad service and poor 
response (FSA, 2012).

Consequently, the need for advanced and effective 
security measures assumes significance for smooth 
conduct of Internet banking operations. Despite the 
potential drawbacks in the form of high cost and se-
curity concerns, banks are using Internet services to 
benefit from the digital revolution.

4. Worldwide Implementation of Online bank-
ing

The dominant banks experienced the expediency 
and transparency of providing online services that 
made other financial institutions to turn into e-bank-
ing.

According Gonzales & Guerrero, (2004) inter-
net banking has encountered a rise in demand of 
cross-border payment transactions including small 
amounts. UK banks keep on developing and intro-
ducing new internet banking service to satisfy their 
consumers. By June 1999 the UK and eight of the Eu-
ropean countries namely France, Portugal, Germany, 
Spain, Switzerland, Luxembourg, Holland and Scan-
dinavia has become the leading nation in providing 
internet banking.

Where, Bank of China has given the green light to 
introduce internet banking in 1996 and in 1997 China 
Merchant Bank was the first to start internet banking 
and telephone banking services. By the end of 2002, 
3,5 million Renminbi (RMB) customers has opened 
internet banking account with the major commercial 
bank in China with a transaction exceeding 5 trillion 
RMB. In 2004 the number of consumer using inter-
net banking was about 10 million. Internet banking 
developed quickly to such extent in 2007 it represent 
about 245,5 trillion RMB of the transaction in China.

In USA bank hesitated to adopt internet banking 
in the beginning but slowly turned to use it. Bank of 
America and Citibank were among the first bank to 
implement electronic banking in USA. In this way 
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banks were able to provide service to their consumer 
via their personal computers. By introduction of on-
line banking many banks were formed focusing only 
on internet banking and to increase effectiveness of 
online banking some public banks provided free in-
ternet connections and telephone services.

The readiness to use electronic banking is linked 
to socioeconomic and demographic characteristics 
(such as income and age) and perceptions of specific 
technologies. Online banking most likely be used by 
wealthy households, college degree holders, and sub-
urb dwellers (Wendell, 2004). The statistics illustrates 
that 80 % of small businesses and groceries start us-

ing electronic banking from 2004, where this ten-
dency rocketed and now businesses in the UK could 
not visualise functioning without online banking. 
Therefore dominant banks in to the UK start provid-
ing competitive online services to the customers. For 
example, Lloyds TSB is one of the six largest banks 
in the UK and holds 23 % domestic market share in 
SME (small & medium sized enterprise) banking and 
7 % more shares in current account. The Research 
shows that the using of online banking depends on 
services provided whether it is wide or small range. 
The pie chart below displays the list of e-banking ser-
vices offered in to the developed countries.

Figure 2: List of Online banking services currently provided

Source: Authors outcome by surveymonkey.com

The result of chart produces that most shares of 
e-banking services, possessed by bill-payment, small 
business loans and online bank transfers where oth-
er services are frost thus it is clear that even indus-
trialised countries could not effort to provide full 

e-banking services which confronted by overcoming 
challenges.

Both developed and developing countries face 
some obstacles to provide the full online banking ser-
vices that are formed in to the following table.

Technological considerations in e-banking Yes (%) No (%) Total (%)

Deficiency of IT Professionals
Difficulty in Recruiting Qualified Professionals
Government Support
Technological Constraints

78
57
50
28

22
43
50
72

100
100
100
100

Source: Outcome by research results prepared by surveymonkey.com
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5. Implementation of e-banking into Uzbeki-
stan

Nowadays, Uzbekistan is a multi sector economy 
and technology development based on the presence 
of many technological inventions. Many banks in Uz-
bekistan are also offering wide range of online servic-
es. It includes checking the current accounts, online 
bill payment, remittances and others.

The use of modern technologies to expand the fi-
nancial services and develop the retail-banking sec-
tor by applying modern way of delivery plays greater 
role for Uzbekistan to progress further in a compet-
itive economic environment. Primarily electronic 
banking service introduced only for corporate clients 
in Uzbekistan in 2007 where presently some com-
mercial banks are already delivering online services 
for individuals. Moreover, the high number of inter-
net usage in Uzbekistan motivates banks to contem-
plate seriously about providing their banking servic-
es distantly. According to “UZACI” in the beginning 
of 2011 amount of internet users reached to 7.4mln 

people where this result rocketed and turn into 9,815 
mln users in 2012. As encouraging the Uzbekistan 
President’s decree № PP-1438 dated in 26.11.2010, 
further reforming in banking sector and improving 
stability of the financial system of Uzbekistan to be 
able to attain high international tendency levels by 
switching full and constant electronic banking ser-
vice to both corporate and private customers until 
the end of 2015. 

To satisfy customers’ needs and follow the decree 
of the President, most of the banks established mo-
bile banking service that allows customers to access 
information about current account balance and re-
port about money flow in to their account. As a re-
sult between 2011 and 2013 mobile banking devel-
oped actively that its users encompassed 65 percent 
of whole e-banking clients and volume of customers 
continue to grow. For the evidence, the comparison 
and dynamic of e-banking customers’ amount is ac-
curately drawn below.

Figure 3: The amount of e-banking users overall

Source: http://www.cbu.uz/eng/section/payment_system/remote_banking.

The graph represents that in 2011 the distance us-
ers of bank were 24 545 whereas the figure is doubled 
in 2012 by indicating 56 735 and continue increasing 
significantly for following years. In 2013 the tenden-
cy rocketed comparing to the previous years where it 

is expecting to be above 300 000 at the end of 2014. 
As a result, it precisely indicates the growth and pop-
ularity of e-banking service among customers and 
that dynamic progress would be proof of substantial 
evaluation of e-banking in Uzbekistan for the future.
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Figure 4: Types of system that used by distant banking users

Source: http://www.cbu.uz/eng/section/payment_system/remote_banking.

In comparison, types offered both services spe-
cifically online banking and SMS banking grew con-
siderably. At the beginning of 2014, mobile banking 
or SMS banking sketch incredibly high figure as 207 
851 clients whereas internet banking and ATM users 
were about four times lower and formed only 56 539 
clients. It is also important to note that the further de-
velopment of banking business, upgrading of prod-
uct complexity and continuously altering of custom-
ers’ needs brings customers to face with e-banking. 
Besides, prospect of E-banking depends on custom-
ers, therefore, specific understanding on customers’ 
perceived requirements and meeting their demands 
and expectations is becoming an intricate challenge. 
To understand customers’ needs it is important pro-
viding requested information promptly and to build 
customer relationship management (CRM) system 
which is designed to increase profitability and to re-
duce cost by setting customer advocacy, satisfaction 
and loyalty. All of this pours additional resources in 
to financial sector and increases the level of financial 
intermediation of the country and in the end a stable 
long-term growth.

6. Conclusion
The eminence quality and wide range services 

that offered by domestic banks conduct to espouse 
the level of world standards. Therefore domestic 
banks in Uzbekistan have begun to pay attention to 
individuals by managing relationship with custom-
ers and to develop online banking further, which 

benefits both the public and the banks. Besides the 
speed and first-class service, bank’s operations man-
agement is critical to the success of the online bank-
ing. As mentioned above socio-economic and demo-
graphic factors play an important role in determining 
adoption of Internet as a channel therefore awareness 
of the existence of the issues is extremely useful for 
banks to reform in e-banking further and to gain 
more power in competitive financial sector.

7. Recommendations
Improvements of the system infrastructure linked 

to:
- advance the system for credit cards and other 

forms of electronic transaction;
- build-up transaction reporting services;
- improve payment system;
- improve telecommunications infrastructure
Once the infrastructure is placed properly, then 

banks can push customers to use new delivery chan-
nels by giving guarantee on security where to tackle 
above mentioned issues and to ease the challenges, 
bank should

- Make more online tutorial to avoid fraud and 
present what kind of security measures are applied to 
store personal data, as well as customers should help 
to the bank by managing their accounts.

- React to customer complains in effective and ef-
ficient way.

- Sent to customers annual review of online trans-
actions.



176

ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР     № 1 (13) 2014

- Indicate security issues and privacy statement 
clearly on its website.

- Explain to the customers what private data col-
lects for doing online banking and how it utilises.

Do some researches to gain customers trust and 
tell them if their information shared with third par-
ties.
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Анотація. У статті визначено роль 
інвестиційної діяльності страхових компаній 
у забезпеченні економічного розвитку країни. 
Досліджено особливості діяльності стра-
хових компаній у процесі використання 
інвестиційного потенціалу.

Аннотация. В статье определена роль ин-
вестиционной деятельности страховых ком-
паний в обеспечении экономического развития 
страны. Исследованы особенности деятельно-
сти страховых компаний в процессе использо-
вания их инвестиционного потенциала.

Ключові слова: страхова компанія, інституційний інвестор, інвестиційна функція, інвестиційний потенціал, інвестиційна діяльність, 
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инвестиционная деятельность, страховые резервы.

Постановка проблеми. Страхові компанії 
виступають на фінансовому ринку як активні 
інституційні інвестори. Діяльність страхових 
компаній має особливість, пов’язану з відстро-
ченням надання страхової послуги у часі від мо-
менту отримання грошових коштів. Таким чином 
відбувається акумуляція значної маси грошових 
коштів, які набувають форми грошових резер-
вів. Страхові резерви на деякий час стають віль-
ними від зобов’язань і можуть бути ефективно 
використані шляхом розміщення на фінансово-
му ринку в частині формування інвестиційного 
портфеля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням функціонування і розвитку страхо-
вих компаній та дослідженню особливостей здій-
снення ними інвестиційної діяльності присвячені 
праці публікації таких вітчизняних вчених, як 
М. М. Александрова, В. Д. Базилевича, О. А. Га-
манковової, О. М. Залєтова, О. Д. Заруби, С. З. Мо-
шенського, Н. В. Ткаченко, та інших дослідників. 
Проте, з огляду на нестабільність розвитку вітчизня-
ної економіки та фінансового ринку, виникає не-
обхідність проведення подальших досліджень у 
частині визначення особливостей функціонуван-
ня її суб’єктів, зокрема страхових компаній, з ме-
тою посилення їх впливу на розвиток інвестицій-

них процесів у країні. Так, проблема підвищення 
ролі інвестиційної діяльності в страхуванні, а 
також обґрунтування питань ефективного фор-
мування та управління інвестиційним потенціа-
лом страхових компаній потребують подальшого 
розвитку та узагальнення.

Мета статі полягає у визначенні ролі та зна-
чення інвестиційної діяльності страхових компа-
ній в інвестиційному процесі з огляду на їх зна-
чний інвестиційний потенціал.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. На сьогодні страхова діяльність нероз-
ривно пов’язана з інвестиційною, про це свідчать 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених. Базова 
операційна діяльність страховика, яка пов’язана 
зі страхуванням економічних інтересів суб’єктів 
господарювання від різноманітних ризиків, до-
волі часто є збитковою. Доходи від інвестиційної 
діяльності допомагають компенсувати ці збитки 
і забезпечити ефективне функціонування стра-
хової компанії.

Можливість здійснення інвестиційної діяль-
ності страховиками обумовлена їх здатністю в 
ході своє діяльності акумулювати значні обсяги 
фінансових ресурсів у вигляді страхових резер-
вів, які на певний час вивільнені від зобов’язання 
їх повернення страхувальнику. Таким чином 
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утворюється часовий лаг від моменту надхо-
дження страхових премій і здійсненням стра-
хових виплат по страховому випадку. Обсяги 
сформованих ресурсів, можливість тимчасового 
розпоряджання ними та наявність власних ко-
штів створюють передумови для ефективного 
використання цих ресурсів на благо компанії та 
економіки країни в цілому, шляхом інвестуван-
ня в різноманітні інвестиційні інструменти. Тому 
можна стверджувати, що фінансові ресурси стра-
хової компанії є суттєвим джерелом інвестицій в 
економіку країни, а сама страхова компанія ви-
ступає потужним інституційним інвестором. 

Починаючи з другої половини ХХ століття 
ринки страхування різних країн стали активно 
розвиватися в напрямку створення єдиного між-
народного страхового простору. Ця тенденція 
інтеграції національних страхових ринків заче-
пила всі сфери страхового бізнесу. У 2010 році 
обсяг зібраної страхової премії усіма страховими 

компаніями світу перевищив 4,3 трлн. дол. США, 
збільшившись на 2,7 % в порівнянні з попереднім 
роком  [1]. У 2011 році Європейські страховики 
володіли більше ніж 50% всіх європейських ін-
ституційних активів, а у 2012 році – здійснювали 
управління активами на суму 8.5 трлн. Євро [2]. У 
Європі обсяг інвестицій страхових компаній ста-
новить більше ніж 25 % ВВП вхідних у неї країн 
[3]. Так у розвинених країнах світу страхові ком-
панії за обсягами інвестиційних вкладень йдуть 
попереду загальновизнаних інституціональних 
інвесторів-банків та інвестиційних фондів [4].

Інша ситуація спостерігається на вітчизняно-
му фінансовому ринку (рис.  1), беззаперечним 
лідером за обсягом активів виступають банки. 
Інституційні інвестори небанківського типу на-
рощують свої активи незначними темпами і не 
створюють належної альтернативи банківському 
сектору в сфері фінансового посередництва.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

441452 544153 720731 948056 913345 1082569 1316600 140888 9

213878 340179 599396 926080 880300 942280 1054280 112719 2

27064 41137 73274 105808 125369 152245 ,5165421 ,9215085 ,9

0
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Рис. 1. Динаміка активів інституційних інвесторів Україні [5, 6, 7, 8]

Страхові компанії посідали провідне місце 
серед небанківських інституційних інвесторів. 
До 2007 року питома вага їх активі у загальних 
активах сягала 58 %, з 2008 року ця частка щоріч-

но зменшувалась і понизилась до 26,14 % у 2012 
році. Від 2008 року і по сьогодні найбільші показ-
ники, понад 70 % вартості загальних активів ма-
ють інститути спільного інвестування (табл. 1).
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Упродовж проаналізованого періоду спочатку 
відбулося значне зростання основних показни-
ків діяльності, випереджальними темпами щодо 
обсягів залучених ресурсів зміцнювалися пози-
ції банків, інститутів спільного інвестування та 
страхових компаній. За період з 2005 до 2008 року 
приріст активів страхових компаній становив 
майже 100 %. Щодо інших небанківських інсти-
туційних інвесторів упродовж 2005–2008 років 
зафіксовано зростання активів недержавних пен-
сійних фондів – у 18 разів, інститутів спільного 
інвестування – майже у 20 разів. Зростала також 
дохідність вітчизняних фінансових інститутів, 
особливо інститутів спільного інвестування, але 
вже наприкінці 2008 року ця тенденція змінила-
ся, що було зумовлене негативним впливом сві-
тової економічної кризи на вітчизняні фінансові 
інститути.

До 2008 року зростали кількісні та якісні по-
казники діяльності майже всіх інституційних 
інвесторів, лише із розгортанням світової еконо-
мічної кризи на території України почали погір-
шуватися спочатку якісні, а згодом і кількісні по-
казники функціонування фінансових інститутів 
в Україні.

Наведені розрахунки демонструють нерівно-
мірність структури фінансових інститутів, що 
свідчить про невисоку розвиненість їх. У країнах 
із розвиненою ринковою економікою й у східно-
європейських країнах структура сектору небан-
ківських фінансових інститутів є рівномірнішою, 
що вможливлює ефективний розподіл фінансо-
вих ресурсів.

Вплив страхових компаній на активізацію ін-
вестиційних процесів має двоякий прояв: опосе-
редкований та безпосередній. Опосередкований 
прояв пов’язаний зі стимулюванням інвести-
ційної діяльності страхувальника шляхом стра-
хування його інтересів і зменшення втрат у разі 
непередбачуваних негативних подій, а безпосе-
редній вплив проявляється у активному вико-
ристанні власного інвестиційного потенціалу з 
метою отримання інвестиційного доходу.

Дискусійним лишається питання рівнознач-
ності страхової та інвестиційної діяльності у 
страховому бізнесі. Погляди науковців з цього пи-
тання неоднозначні, однак усі поділяють думку, 
що ці види діяльності є тісно взаємозв’язаними. 
Зміни, що відбулися на фінансовому ринку, при-
звели до піднесення важливості інвестиційної ді-
яльності і заперечення її другорядного значення.

Так, інвестиційна функція страхових компа-
ній у другій половині ХХ ст. почала домінувати 
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над базовою страховою функцією (відшкодуван-
ня матеріальних збитків) [9, с. 108]. У структурі 
доходів страхових компаній США переважають 
доходи від інвестування на ринку цінних па-
перів. Така ситуація характерна для страхових 
компаній у країнах з розвиненими фінансовими 
ринками. На ринках, що формуються та розви-
ваються, основний дохід компаній пов’язаний зі 
страхуванням, а не інвестуванням.

Найбільше значення як інвесторів серед стра-
хових компаній мають компанії зі страхуван-
ня життя, а не компанії страхування ризиків. 
Оскільки вони укладають страхові контракти на 
тривалий строк (5, 10, 20, 30 років), утворюються 
довготермінові резерви премій, і це дає їм змогу 
розміщувати отримані грошові ресурси в довго-
строкові фінансові інструменти. Виплати стра-
хувальникам за такими контрактами віддалені в 
часі і підлягають досить точному прогнозуванню, 
що дозволяє узгодити строки виплат зі строками 
інвестування. Компанії зі страхування ризиків 
не мають таких унікальних переваг, акумульова-
ні ними ресурси мають короткостроковий харак-
тер (до одного) року і можуть бути затребувані в 
будь-який час, що вносить особливості в інвес-
тиційну політику в частині вибору короткостро-
кових і ліквідних інвестиційних інструментів. 
Ліквідність інвестицій компаній зі страхування 

ризику превалює над їх прибутковістю, оскільки 
має бути передбачена можливість негайного від-
чуження ресурсів з інвестиційного процесу для 
виконання зобов’язань перед страхувальниками 
щодо страхових виплат, строки за якими складно 
спрогнозувати. Контроль за дотриманням ліквід-
ності обов’язкова вимога для забезпечення фі-
нансової стійкості страховика. 

Світовий досвід свідчить, що в країнах з фі-
нансовими ринками, які формуються і розви-
ваються, більш розвинене страхування ризиків, 
а на розвинених фінансових ринках страхуван-
ня життя [9, с. 111]. Найбільшим недоліком ві-
тчизняного страхового ринку є низький попит 
на страхування життя. Хоча у світовій практиці 
більше ніж 60 % прибутків страхових компаній 
пов’язані саме із страхуванням життя (в Японії 
та Англії – до 80 %) [10].

Дані вітчизняної статистики свідчать, що 
кількість компаній зі страхування життя про-
довжує зменшуватись, крім того їх частка в за-
гальній кількості страхових компаній незначна, 
величина сформованих резервів залишається не-
великою, однак має тенденцію до зростання. Так 
в 2012 році страхові резерви склали лише 12577,6 
млн грн збільшившись порівняно з 2011 роком на 
1 380,3 млн грн. 

Таблиця 2
Динаміка кількості інституційних інвесторів в Україні у 2005–2011 роках [6, 7, 8]

Інституційні 
інвестори 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Банки 186 193 198 198 197 194 198 176
Кредитні спілки 723 764 800 829 755,0 659 613 617

Інші кредитні 
установи 2 3 7 20 32 42 49 62

Страхові компанії 398 411 446 469 450 456 442 414
у т.ч. Life- компанії 50 55 65 73 72 67 64 62

НПФ 54 79 96 109 107 101 97 83
ІСІ 284 519 577 888 985 1095 1125 1222

Відповідальним завданням страхової ком-
панії у розміщенні вільних коштів є обрання 
правильної стратегії формування та управління 
інвестиційним портфелем. Інвестиційна страте-
гія страховиків зазнала змін у зв’язку зі зміна-
ми умов інвестування після фінансової кризи. 
Спочатку вартість великої кількості фінансових 
активів різко зменшилась, особливо це стосува-
лось акцій, однак страхові компанії не постраж-

дали, оскільки притримуються консервативно-
го підходу і формують інвестиційний портфель 
в основному з облігацій. Але з початком другої 
фази кризи, яка розпочалась із 2011 року на сві-
товому фінансовому ринку і пов’язана із кризою 
суверенних боргів в Єврозоні, страхові компанії 
піддаються більшому ризику, оскільки продо-
вжують зберігати значні боргові зобов’язання 
власних урядів. Страховики вимушені скорочу-
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вати вкладення у державні цінні папери тих кра-
їн Європи, які зазнають економічної рецесії. 

Протягом 2004–2011 рр. близько 70 % інвести-
цій європейських страховиків припадало на дві 
категорії (рис. 2):

1) акції, інші цінні папери та паї у пайових 
фондах;

2) боргові цінні папери та інші папери з фіксо-
ваним доходом.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 2. Структура інвестиційного портфеля європейських страховиків, % [11]

У результаті світової фінансової кризи страхо-
ві компанії були змушені переглянути структуру 
своїх вкладень. Інвестиції тепер ідуть головним 
чином у надійні цінні папери, такі як держобліга-
ції, що може негативно позначитися на прибут-
ках страховиків у найближчі роки [12]. Основна 
частка інвестицій спрямовувалась у цінні папери 
з фіксованим доходом обох видів: цінні папери 
на продаж (AFS) та цінні папери до погашення 
(HTM). У період з 2007 по 2011 рік страховики 
збільшили частку цих паперів з 56 % до 61 %. 
Основна частина цього зростання відбулася в 
категорії AFS: частка цих паперів зросла з 44 % 
до 50 % [13]. У той же час, мабуть, під впливом 
волатильності і депресії фондових ринків, євро-
пейські страховики скоротили частку звичайних 
акцій з 11 % до 7 %. Страхові компанії намагають-
ся убезпечити себе від ризику, інвестуючи в цінні 
папери з високим інвестиційним рейтингом. Од-
нак вкладення у високорейтингові папери також 
не завжди обіцяють стабільні прибутки. Саме 
структуровані інструменти з рейтингом ААА 
принесли їх вкладникам великі збитки під час 
кризи. В одному тільки 2008 році більше ніж 11 тис. 
таких паперів втратили свою високу оцінку рей-
тингового агентства Fitch [14].

Вітчизняні страхові компанії відреагували по-
дібним чином змінивши структуру своїх активів 
у бік збільшення питомої ваги державних цінних 
паперів та банківських вкладів. 

Висновки. Зростання інвестиційного потен-
ціалу страхових компаній пов’язане з розвитком 
страхового бізнесу в цілому. З огляду на світові 
показники участі страхових компаній в інвести-
ційному процесі вітчизняний страховий ринок 
має значно посилити свої позиції. Можливос-
ті такого потужного інвестиційного інвестора, 
щодо акумулювання коштів населення та підпри-
ємницьких структур і їх розміщення, використо-
вують не повною мірою.

Остання фінансова криза внесла корективи 
в інвестиційну політику страхових компаній в 
бік посилення консервативної стратегії в частині 
спрямування ще більшої частини коштів стра-
хових резервів у більш ліквідні і надійні активи, 
а саме, банківські вклади і державні облігації, зі 
значним скороченням інвестицій в акції. Такий 
підхід притаманний як вітчизняним, так і світо-
вим страховикам.

Серед негативних тенденцій варто відзначи-
ти зменшення кількості компаній зі страхування 
життя, які є важливими постачальниками довго-
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строкових інвестиційних ресурсів у національну 
економіку, що в свою чергу є свідченням недо-

статньої розвиненості фінансового ринку в ціло-
му і страхового ринку зокрема.
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The aim of the research is to determine the role 
and value of insurance companies’ investment activi-
ty in an investment process, taking into account their 
considerable investment potential.

The growth of the investment potential of insur-
ance companies is related to the development of in-
surance business on the whole. Taking into consid-
eration the world indexes of insurance companies’ 
participation in the investment process, a domestic 
insurance market must strengthen its position con-
siderably. The possibilities of such a powerful invest-
ment investor, in relation to the accumulation of 
money of population and enterprise structures and 
their placement, are used not to a full degree.

In the developed countries insurance companies 
in their investment capacity go ahead common in-
stitutional investors – banks and investment funds. 
However, another situation is observed on the do-
mestic financial market. Here an undeniable leader in 
the assets capacity is a bank system. The institutional 
investors of a non-bank type grow their assets insig-
nificantly and do not create the proper alternative for 
a bank sector in the sphere of financial mediation. 
Determining the location of insurance companies 
among non-bank financial institutions, it is possible 
to establish that in the capacity of formed assets, they 
occupied a leading place till 2007 (specific gravity of 
their asset in general assets arrived at 58 %). How-
ever, since 2008 this part has been diminishing an-
nually and went down to 26,14 % in 2012. Since 2008 
and until now the most indexes, that is over 70 % of 
general assets cost, investment funds have.

The influence of insurance companies on activa-
tion of investment processes has a dual display: me-

diated and direct. The mediated display is related to 
stimulation of investment activity of insurer by in-
surance of his interests and diminishing of losses in 
the case of unforeseeable negative events. The direct 
influence shows up in the active use of own invest-
ment potential with the purpose of investment profit 
receipt.

Debatable is a question of equivalence of insur-
ance and investment activity in insurance business. 
The researchers’ opinions on this problem are am-
biguous; however all of them share an idea, that these 
types of activity are closely related. Changes that have 
taken place at the financial market resulted in getting 
up of importance of investment activity and denial of 
its second-rate value.

The most valuable insurance companies as in-
vestors are companies with life-insurance, but not 
risk-insurance companies. As they conclude insur-
ance contracts on the protracted term (5, 10, 20, 30 
years), long-term backlogs of bonuses appear, and 
this enables them to place the got money resources 
in long-term financial instruments. Risk-insurance 
companies do not have such unique advantages; 
their accumulated resources have short-term charac-
ter (up to one year) and can be claimed at any time, 
which brings some peculiarities in an investment 
policy in choosing short-term and liquid investment 
instruments. The liquidity of investments of risk-in-
surance companies prevails over their profitability, as 
there must be the foreseen possibility of immediate 
alienation of resources from an investment process 
to fulfill the commitments before insurer in relation 
to insurance payments, terms which are difficult to 
be predicted. The control after the observance of li-
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quidity is an obligatory requirement for providing of 
insurer financial firmness.

Among negative tendencies it is necessary to mark 
the diminishing of amount of life-insurance compa-
nies, which are the important suppliers of long-term 
investment resources in the national economy, which 
in its turn is the evidence of insufficient developing of 
financial market on the whole and insurance market 
in particular.

The latest financial crisis has made allowances in 
the investment policy of insurance companies in fa-

vour of strengthening of conservative strategy in part 
of direction of greater part of facilities of insurance 
backlogs in more liquid and reliable assets, name-
ly bank deposit and state bonds, with considerable 
reduction of investments in an action. Such an ap-
proach is inherent both to domestic and world insur-
ers. On the whole, it is possible to assert that financial 
resources of insurance company are the substantial 
source of investments in the economy of the country, 
and an insurance company itself appears to be a pow-
erful institutional investor.
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Реферат потрібно надіслати окремим файлом як англійською мовою, так і мовою статті.

Контактна інформація:
Статті слід надсилати на електронну адресу: fp@cibs.ck.ua. 
Подальше спілкування з авторами також за цією адресою.

Адреса редакції:
18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 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 journal accepts for publishing original articles on the theoretical and applied 
problems of  functioning and development of national economies, as a whole, and the financial and credit 
sphere, in particular, which correspond to the current level of economics and have scientific and practical 
value. The articles on the financial aspects of philosophy, psychology and education are also accepted. 

For Article Submissions: Please follow these guidelines to ensure that the article is reviewed.
1. The size of an article should be approximately 7-14 A4 pages (297x210 mm) MS Word, Times New 

Roman font family, 14-point font size, portrait layout, 1.5 line height, the left margin of 3 cm., the upper and 
lower margins of 1,5 сm., the right margin of 1 сm. 

2. The article structure: 
· UDC identifier – first page, top left aligned,
· article title – centre aligned, capital letters
· firstname, patronymic (if any) and surname of author(s) – left aligned
· job title, place of work of author(s) – left aligned
· email for communication with the author
· JEL Classification code – from 1 to 5, in one row, comma separated.
· abstract and keywords – in Ukrainian, Russian and English
· body of the article according to the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine 

Resolution 15.01.03 № 7-05/1 should have the following elements (structured):
- problem definition in a generic case and its relation to important scientific and applied tasks
- analysis of recent researches and publications, which initiated problem solution, and which are the 

starting point of author’s research.
- definition of previously unsolved parts of  generic problem, which is covered by the article
- formulation of the article’s goals
- presentation of the research itself including the proof of scientific results obtained
- conclusions carried out based on research and the prospective of further development along the line.
·  References should be given under the name of  «List of Sources» and it should consist of at least 10 

references with corresponding references in the text of the article. References should be given in accordance 
with APA standard (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

3. References 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 and the second – is the page number. 

4. Graphical material should be created using software, which allows further editing: tables – in Microsoft 
Word, diagrams – Microsoft Excel or Microsoft Graph, drawings – as organizational diagrams created with 
Microsoft Word, mathematical formulas – Microsoft Equation (3.0)

5. The amount of graphical data should be limited to minimum. Charts and schemes should not be 
overloaded with captions. Illustrations should have high quality. Scanned drawings or formulas are not 
allowed.

6. At the end of the article the following text should be written: «The given article has never been published 
or sent to other editorial. The Article is sent to be published in scientific electronic edition – International  
scientific and applied journal “Financial Space”»

7. The article, which is not compliant with the above rules, will not be published.

The given material is due to internal and external reviewing. Upon reviewing, the Editorial Board 
informs the author about the possibility to be published in the upcoming edition of the journal. In case of 
failure to comply with editorial standards or significant remarks the article can be declined or given to its 
author(s) for improvement.

The Editorial Board of the journal reserves the right to make stylistic corrections without author’s 
approval. Liability for facts, references, regulations, quotations, personal names and translation falls on 
the author(s) of the publication.

The author(s) of the publication are not due to any form of commission for the publication of the article.
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The article should be also supported with:
1. Author’s application, which should include full name of the author(s) academic title, scientific degree, 

job title, place of work (in three languages – Ukrainian, Russian and English). Additionally the author should 
indicate postal address, zip code, contact phone number, email – mandatory. Filename should follow the 
given example – Dovidka.doc. 

2. Authors who do not have a scientific degree should attach a review from  PhD or doctor of science with 
corresponding specialty.

Contact information:
Articles should be sent via email: fp@cibs.ck.ua.
Further communication with the authors via same email.

Editorial address:
164, V. Chornovol st., Cherkassy, 18028, Ukraine
Phone: (0472) 71–99–52
Email: fp@cibs.ck.ua – science department




